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Javni razpisi

Št. 8015-1/2011-9

Ob-5070/11

Spremembe
Slovenski regionalno razvojni sklad
objavlja spremembo Javnega razpisa za
ugodna posojila podjetništvu in projektom
kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih
dejavnosti, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 7/11 z dne 4. 2. 2011 (Ob-1250/11)
in njegovih dopolnitev v Uradnem listu RS,
št. 40/11 z dne 27. 5. 2011 (Ob-3210/11),
št. 43/11 z dne 3. 6. 2011 (Ob-3361/11) ter
št. 71/11 z dne 9. 9. 2011 (Ob-4536/11) (v
nadaljevanju: javni razpis), v katerega se
vključita naslednji spremembi:
· V poglavju I. javnega razpisa – »Predmet razpisa« se v 3. točki besedilo – »Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je
12.300.000,00 EUR, in sicer je namenjenih:
– 11.300.000,00 EUR podjetniškim projektom (namen B) in
– 1.000.000,00 EUR projektom dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).«
nadomesti s »Skupna višina razpisanih
ugodnih posojil je 17.600.000,00 EUR, in
sicer je namenjenih:
– 16.600.000,00 EUR podjetniškim projektom (namen B) in
– 1.000.000,00 EUR projektom dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).«.
· V poglavju VI. javnega razpisa – »Roki
in način prijave« se v drugem odstavku
1. točke besedilo – »Roki za oddajo prijav so: 4. 3., 15. 4., 7. 6., 15. 7., 30. 9. ter
28. 10., vsi leta 2011.« nadomesti z »Roki
za oddajo prijav so: 4. 3., 15. 4., 7. 6., 15. 7.,
30. 9. ter 15. 11., vsi leta 2011.«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane
nespremenjeno.
Slovenski
regionalno razvojni sklad
Št. 331-30/2007/44
Ob-5067/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi in v skladu z:

– Uredbo 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);
– Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (CCI
2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne
12. 9. 2007 (v nadaljnjem besedilu: PRP
2007–2013), zadnjič spremenjenim dne
30. 3. 2011;
– Uredbo 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 spremenjeno 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);
– Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368
z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno Uredbo Komisije (ES)
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz 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);
– Uredbo Komisije (ES) 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/ES), objavlja,
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I. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. javni razpis
za ukrep 121-Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev za leto 2011, za naložbe
na področju živinoreje

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru
PRP 2007–2013 za naložbe v hleve in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo,
krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc ter rejo živali

Vrsta naložbe:

Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP se glede na obseg naložb podpora
dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:
– enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega
50.000 eurov brez DDV,
– zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 eurov brez
DDV.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 16.000.000 EUR od tega:
– do 1.500.000 EUR za naložbe, ki so namenjene izboljšanju obstoječih hlevov za
izvajanje ekološke reje govedi (Namen A),
– do 4.000.000 EUR za naložbe, ki so namenjene prilagoditvi zahtevam minimalnih
standardov s področja zaščite rejnih živali pri reji kokoši nesnic ter reji prašičev (Namen
B)
– do 10.500.000 EUR za naložbe v hleve in pripadajočo opremo za rejo drugih vrst in
kategorij živali (Namen C)
Kolikor razpisana sredstva po posameznih namenih javnega razpisa ne bodo porabljena
se lahko proporciaonalno razdelijo na ostale namene iz javnega razpisa
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– do 12.000.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – EU.
– do 4.000.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska
udeležba
Delež javnega financiranja znaša od 40% do vključno 70% upravičenih stroškov, od tega
znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike
Slovenije pa 25%.

Vrsta javnega razpisa

Zaprti

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno dne
30. 11. 2011 do 24. ure (zaključek javnega razpisa).

Obdobje upravičenosti stroškov

Skladno z drugim in četrtim odstavkom 22. člena Uredbe PRP, so do podpore upravičeni
stroški naložb, ki so nastali od datuma zaključka javnega razpisa do dokončanja naložbe
oziroma najpozneje do 30. 6. 2015.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Cilj podpore posodabljanja kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in
povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem
prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.
Skladno s 5. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe, mora kmetijsko gospodarstvo
z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;
– usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Evropske
unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu;
– stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.
Skladno s 6. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek naložbe
k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa razviden iz vloge (enostavne naložbe)
oziroma iz poslovnega načrta (zahtevne naložbe)

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedili: ARSKTRP) (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS
INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim in drugim odstavkom
21. člena Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe
v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi1, in sicer:
1
Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu
25. marca 1957 (11957E).
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1. naložbe v hleve in pripadajočo opremo
(oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in
izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc ter
rejo živali.
(2) Skladno s prvim in četrtim odstavkom
21. člena Uredbe PRP se v okviru tega ukrepa dodeli višji delež podpore za naslednjim
aktivnosti:
1. naložbe, namenjene izboljšanju učinkovitosti uporabe dušikovega gnojila:
– naložbe v samostojna skladišča za živinska gnojila ter nakup hlevske opreme
namenjene izboljšanju skladiščenja živinskih gnojil,
2. naložbe, povezane z mlečno pro
izvodnjo:
– naložbe v hleve in pripadajočo opremo
(oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in
izločke) za prirejo mleka.
Do višjega deleža podpore pri naložbah
povezanih z mlečno proizvodnjo so upravičena le kmetijska gospodarstva, kjer je
prireja mleka prevladujoča kmetijska dejavnost, kar mora biti razvidno iz Prijavnega
obrazca, tabela 7.2.1.1. oziroma 7.2.1.3.
(3) Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh MKGP
in ARSKTRP.
III. Vlagatelji
(1) Skladno s prvim odstavkom 23. člena
Uredbe PRP so vlagatelji kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na
ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.
Kadar so vlagatelji kmetijska gospodarstva,
ki niso pravne osebe oziroma s.p. posamezniki, se kot vlagatelj razume nosilec kmetijskega gospodarstva, razen v primerih, ko je
v nadaljnjem besedilu drugače določeno.
(2) Skladno z drugim odstavkom 23. člena Uredbe PRP se za namen izvajanja ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
kot mladi prevzemnik šteje upravičenec, ki
je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08 – ZKme1), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 73/08 in 17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3.
in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in
85/10) ali na podlagi Uredbe PRP (v nadaljnjem besedilu: mladi prevzemnik).
(3) Skladno z devetim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče
na ozemlju Republike Slovenije.
(4) Skladno z desetim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj,
ki je pravna oseba, kmetijsko dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge
Skladno z 24., 113., 114., 116., 120. in
127. členom Uredbe PRP mora vlagatelj
izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno

skladni (113. člen, tretji odstavek 114. člena
in peti odstavek 127. člena Uredbe PRP).
(2) Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev (v
nadaljevanju: RKG) (1. točka prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
(3) Sprememba vloge na javni razpis je
dopustna do zaključka javnega razpisa, vendar se pri tem glede vrstnega reda popolnih
vlog šteje, da je bila spremenjena vloga
ponovno vložena (četrti odstavek 116. člena
Uredbe PRP).
(4) Vlagatelj je moral v predpisanem
roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene
osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po predpisu, ki določa
izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto
2011.
(5) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc. Potrdila,
izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali
nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti vlogi na javni razpis in zahtevku za
izplačilo sredstev kot dokazilo na podlagi
te uredbe, pridobi organ, ki odloča o vlogi
na javni razpis vlagatelja oziroma zahtevku
za izplačilo sredstev upravičenca (125. člen
Uredbe PRP).
(6) 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 (prvi odstavek
120. člena Uredbe PRP).
(7) Vlagatelj mora imeti poravnane
vse obveznosti do države (drugi odstavek
120. člena Uredbe PRP).
(8) Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije (tretji odstavek 120. člena Uredbe PRP).
(9) Če je vlagatelj fizična oseba, ne
sme biti v osebnem stečaju (četrti odstavek
120. člena Uredbe PRP).
(10) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji v skladu s 35. člen om
Zkme-1 (osmi odstavek 120. člena Uredbe
PRP).
(11) Naložba mora prispevati k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva (2. točka prvega odstavka 24. člena
Uredbe PRP), in sicer:
a) Podpora je namenjena le kmetijskim
gospodarstvom, ki že ob predložitvi vloge na
javni razpis ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih
na kmetijah na enoto vloženega dela. Enota
vloženega dela pomeni obseg dela, ki ga
opravi ena zaposlena oseba za polni delovni
čas v obdobju enega leta oziroma eno polno
delovno moč, ki znaša 1.800 ur letno (v nadaljnjem besedilu: polna delovna moč). Kot
primeren bruto prihodek se šteje prihodek
v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred objavo
javnega razpisa, ki je v letu 2010 znašala
8.536,36 EUR. Vrednost proizvodnje se bo
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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.
b) Kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano
v RKG manj kot eno leto od dneva objave javnega razpisa, mora ustvariti primeren
bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti (velja
za pravne osebe ali samostojne podjetnike
posameznike) oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
na eno polno delovno moč, najpozneje do
dokončanja naložbe.
c) Če kmetijsko gospodarstvo mladega prevzemnika ob predložitvi vloge še ne
opravlja kmetijske dejavnosti oziroma če se
je mladi prevzemnik vpisal v register kmetijskih gospodarstev po predpisanem roku za
oddajo zbirne vloge, mora ustvariti primeren
bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega
dela, najpozneje ob dokončanju naložbe.
d) Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz
Prijavnega obrazca.
e) Pri zahtevnih naložbah mora vlagatelj
s poslovnim načrtom izkazati tudi ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je
naložba ekonomsko upravičena, če je kumulativni denarni tok pozitiven. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so
objavljena na spletnih straneh MKGP www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si in sicer
za obdobje izvajanja naložbe in nadaljnjih
pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja
investicijskih sredstev.
f) Kmetijsko gospodarstvo mora imeti iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti že
ob predložitvi vloge na javni razpis najmanj
eno osebo v delovnem razmerju za polni
delovni čas (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike).
g) Kadar kot kmetijsko gospodarstvo nastopa kmetija ali fizična oseba, mora kmetijsko gospodarstvo zagotavljati obseg dela iz
opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti najmanj v višini ene polne
delovne moči, od tega najmanj 0,5 polne
delovne moči iz kmetijskih dejavnosti. Šteje
se, da kmetijsko gospodarstvo dosega 0,5
polne delovne moči iz kmetijskih dejavnosti,
če vrednost letnega prihodka iz kmetijskih
dejavnosti predstavlja vsaj 4.268,18 EUR.
K osnovni kmetijski dejavnosti se šteje tudi
kmetijska dejavnost, ki jo kmet opravlja kot
dopolnilno dejavnost na kmetijah. To mora
biti razvidno iz Prijavnega obrazca.
h) Pri izračunu obsega dela upoštevamo
lastno in najeto delovno silo na kmetijskem
gospodarstvu.
i) Pri opredelitvi lastne delovne sile na
kmetiji se upošteva samo tiste 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 (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.
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Pri izračunu občasno najete delovne sile
se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800
delovnih ur letno.
(12) Iz prijavnega obrazca, tabela »4.2
Finančna konstrukcija«, mora biti razvidna
zaprtost finančne konstrukcije za priznani
in nepriznani del naložbe (peti odstavek
120. člena Uredbe PRP).
(13) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz
priložene projektne dokumentacije razvidni
(šesti odstavek 120. člena Uredbe PRP):
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na javni razpis,
c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del
in stroškov.
(14) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v gradnjo prostorov
in nakup pripadajoče opreme, ki je ali bo
v objektih, zgrajenih tudi za druge namene,
se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Merilo za izračun
opravičljivega stroška je neto tlorisna površina objekta pri enoetažnem objektu oziroma neto tlorisa površina pritličja pri dvo
ali večetažnem objektu. Ne glede na to, pa
zgornje priznane vrednosti po posameznih
vrstah objektov oziroma prostorov ne smejo
presegati mejnih vrednosti na enoto, ki so
določene v Seznamu upravičenih stroškov,
ki je Priloga št. I k razpisni dokumentaciji
(GVŽ, m3, ipd.) (sedmi odstavek 120. člena
Uredbe PRP).
(15) Nepremičnina, na kateri se opravlja
izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo
in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu (enajsti odstavek
120. člena Uredbe PRP).
(16) Nepremičnina, ki je predmet podpore po tem javnem razpisu v času odločanja ne sme biti v postopku denacionalizacije (dvanajsti odstavek 120. člena Uredbe
PRP).
(17) Skladno z določili točke b prvega
odstavka 26. člena Uredbe 1698/2005/ES
mora biti naložba usklajena s standardi
Evropske unije, ki veljajo za takšno naložbo.
Seznam minimalnih standardov Evropske
unije za posamezno vrsto navedenih naložb
iz poglavja III. tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: www.mkgp.gov.si
in www.arsktrp.gov.si (3. točka prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
(18) Mladim prevzemnikom iz 23. člena Uredbe PRP, ki prejmejo podporo po
ukrepu iz 22. člena Uredbe 1698/2005/ES,
se lahko dodeli podpora tudi za naložbe
za usposobitev za izpolnjevanje obstoječih
standardov Evropske unije, če so bile te
naložbe opredeljene v poslovnem načrtu, ki
ga določa točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES. Obdobje mirovanja za izpolnitev standarda ne sme preseči
36. mesecev od izdaje odločbe o pravici
do sredstev iz naslova izvajanja ukrepa iz
22. člena Uredbe 1698/2005/ES (4. točka
prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
(19) Kmetijsko
gospodarstvo
mora
z naložbo, ki je predmet podpore, prispevati k izpolnjevanju najmanj enega od naslednjih ciljev ukrepa (5. točka prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP):
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a) uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
b) usposobitev kmetijskih gospodarstev
za izpolnjevanje standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in
varnosti pri delu;
c) stabilizacija dohodkov na kmetijskih
gospodarstvih.
(20) Prispevek naložbe k izpolnjevanju
navedenih ciljev ukrepa mora biti razviden
iz vloge na javni razpis (pri enostavnih naložbah) oziroma iz poslovnega načrta (pri
zahtevnih naložbah) (6. točka prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
(21) Upoštevajo se omejitve proizvodnje
ali omejitve glede podpore Evropske unije
po skupni ureditvi kmetijskih trgov (7. točka
prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
(22) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin, ki niso v njegovi lasti, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji (8. točka
prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP):
a) vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo
o najemu nepremičnine za obdobje najmanj
deset let po končani naložbi;
b) vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov
k naložbi in
c) vlagatelj mora izkazati pravico graditi.
(23) Končni prejemnik sredstev mora po
izplačilu sredstev iz naslova tega javnega
razpisa začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za
primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetij
skem 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 (9. točka prvega
odstavka 24. člena Uredbe PRP).
(24) Vlagatelj mora biti registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero
uveljavlja podporo (velja za pravne osebe
in samostojne podjetnike posameznike)
(10. točka prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
(25) Dodaten pogoj za nosilca kmetije,
kadar kot vlagatelj nastopa kmetija, je, da
se morajo vsi računi in dokazila o plačilih
glasiti na ime nosilca kmetije. Če je kmetija
vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetije davčni zavezanec in vsi računi
se morajo glasiti na ime nosilca kmetije
(11. točka prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
IV/2. Specifični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge
Skladno z drugim odstavkom 24. člena
Uredbe PRP mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje za dodelitev sredstev glede

na posamezno vrsto upravičenih naložb oziroma sektor primarne kmetijske pridelave:
(1) Naložbe v novogradnjo, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje hlevov in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo,
krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc ter rejo živali:
1. Nakup opreme v hlevih mora biti povezan s temeljnim spreminjanjem vključene
narave proizvodnje ali tehnologije. V nasprotnem primeru mora vlagatelj najkasneje
do zaključka naložbe povečati obseg živinorejske proizvodnje izraženo v GVŽ ekvivalentu, za najmanj 25% glede na stanje ob
oddaji zbirne vloge za leto 2011.
2. Kot temeljno spreminjanje vključene
narave proizvodnje ali tehnologije na področju živinoreje se šteje:
– prilagoditev hlevov na zahteve ekološke reje (velja samo fiksna oprema v objektu);
– prilagoditev hlevov na zahteve dobrega počutja živali (velja samo fiksna oprema
v objektu);
– uvedba proste reje (velja samo fiksna
oprema v objektu);
– sprememba tehnologije krmljenja:
uvedba strojnega ali avtomatskega krmljenja, uvedba druge vrste krme, ipd. (velja
samo mobilna oprema v objektu);
– nakup hlevske opreme namenjene izboljšanju skladiščenja živinskih gnojil (velja
samo mobilna oprema v objektu);
– zamenjavo azbestne kritine z zdravju
in okolju bolj prijazno kritino (velja samo za
rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje
gospodarskih poslopij);
– naložbe v obnovljive vire energije oziroma naložbe v energetsko učinkovitost gospodarskih poslopij (velja za vso opremo
v objektu);
– uvedba drugačnega sistema molže
(velja samo fiksna oprema v objektu).
3. Kadar se z naložbo v novogradnjo hleva, poruši star hlev in zgradi nov hlev, potem
mora biti nov hlev za vsaj 25% zmogljivejši
od porušenega hleva. V primeru, da se star
hlev ne poruši se šteje, da ne gre za preprosto nadomestno naložbo.
4. Do podpore na Namenu C so upravičene le naložbe v novogradnjo oziroma rekonstrukcijo hlevov in nakupu pripadajočen
opreme ter novogradnjo objektov in nakupu
pripadajoče opreme za rejo polžev.
5. Naložbe, ki so namenjene izključno
nakupu opreme v objektih iz prejšnje točke niso upravičen strošek po tem javnem
razpisu.
6. Do podpore na Namenu C so upravičene le naložbe s katerimi vlagatelji povečajo kapaciteto hlevov na kmetijskem gospodarstvu (stojišča, kletke, boksi, ipd.) za
najmanj 10% glede na stanje pred naložbo
(ne velja za rejo polžev).
(2) Naložbe na področju živinoreje
1. Kmetijsko
gospodarstvo
mora
ob predložitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo živalskih izločkov
v skladu s predpisom o mejnih vrednostih
vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma ima zagotovljen odkup izločkov rejnih
živali. Obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi gnojili ne
sme presegati 170 kg letnega vnosa dušika,
po normativih iz prilog k predpisu o varstvu
voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov oziroma ima zagotovljen odkup
izločkov rejnih živali (v nadaljevanju: predpis
o varstvu voda). Pri preračunu količine hra-
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nil v živinskih gnojilih, ki se pridobijo na leto
pri reji posamezne vrste domačih živali se
upošteva tabele iz priloge k predpisu o varstvu voda oziroma ima zagotovljen odkup
izločkov rejnih živali.
2. Kolikor kmetijsko gospodarstvo
z naložbo povečuje obseg živinorejske pro
izvodnje, mora vlagatelj zagotoviti, da ob
zaključku naložbe ne bo presegel obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju
z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega
vnosa dušika.
3. Pri naložbi v novogradnjo, rekonstrukcijo ali investicijskemu vzdrževanju hleva
mora biti minimalna hlevska površina za živali v skladu s tehnološkimi standardi za
posamezne kategorije žival in oblike reje
oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih živali.
4. Do podpore na Namenu A so upravičena le kmetijska gospodarstva:
– ki v letu 2011 izvajajo podukrep »EKO«
iz programa KOP;
– ki predložijo kopijo kontrolnega poročila za leto 2011, ki mora biti izdelano
v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi
in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, 71/10) in Uredbe Komisije
889/2008/ES »ekološko kmetijstvo« ter potrjeno s strani ustreznega certifikacijskega
organa.
5. Kmetijsko gospodarstvo mora ob zaključku naložbe priložiti kopijo kontrolnega
poročila, potrjenega s strani ustreznega certifikacijskega organa, iz katerega mora biti
razvidno, da so se v hlevu, ki je predmet
podpore, z naložbo izboljšali pogoji glede
izvajanja ekološke reje govedi (velja samo
za Namen A).
6. Kmetijsko gospodarstvo, ki redi več
kot 20 GVŽ govedi, mora imeti najkasneje
do zaključka naložbe v objektih reje govedi, ki so predmet podpore po tem javnem
razpisu, urejeno prosto rejo (velja samo za
namen A).
IV/3: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
Skladno s prvim odstavkom 121. člena
Uredbe PRP in tem javnim razpisom mora
upravičenec v zvezi z naložbo od izdaje
odločbe o pravici do sredstev do končanja
naložbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Upravičenec se zavezuje, da bo naložba izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja (prvi odstavek 121. člena Uredbe PRP).
(2) Skladno s prvim odstavkom 71. člena
Uredbe 1698/2005/ES, projekt ne sme biti
zaključen pred izdajo odločbe o pravici do
sredstev.
(3) Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani:
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
IV/4: Obveznosti, ki jih mora upravičenec
izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Upravičenec mora v skladu s 22.,
121. in 127. členom Uredbe PRP ob vlaganju zahtevka:
– zagotoviti, da je naložba zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev oziroma v roku, ki je določen
z odločbo o pravici do sredstev (osmi odstavek 22. člena ter deseti odstavek 121. člena
Uredbe PRP);
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– zadnjemu zahtevku, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, priložiti
tudi ustrezna dokazila o zaključku naložbe
(osmi odstavek 22. člena Uredbe PRP);
– pred vložitvijo posameznega zahtevka
za izplačilo sredstev zagotoviti, da je naložba, na katero se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi računi plačani
(drugi odstavek 127. člena Uredbe PRP);
(2) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku
za izplačilo sredstev obvezno priložiti naslednja dokazila (drugi odstavek 127. člena
Uredbe PRP):
Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Originalni računi ali overjene fotokopije računov, ki se upravičencu ne vračajo
ali originalni izvodi računov skupaj z njihovimi fotokopijami. V tem primeru bo
ARSKTRP fotokopije zadržala, originalne izvode računov pa po opravljenih
kontrolah vrnila upravičencu

2*

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

3*

Gradbeno situacijo pri gradbenih delih za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih
objektov, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka
ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).

4*

Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.

5

Izjava nosilca kmetijskega gospodarstva na kmetiji, da so bila dela, ki jih
vlagatelj uveljavlja kot prispevek v naravi izvedena v skladu s predračunom, ki
mora biti potrjena tudi iz strani osebe, ki je izvajala neodvisni nadzor. Neodvisni
nadzor ne sme vršiti ista oseba, ki je bila odgovorna za izvedbo naložbe.
Neodvisni nadzor lahko izvajajo kmetijski svetovalci specialisti, ki so pri KGZS
zaposleni na področju strokovnega svetovanja za živinorejo, travništvo oziroma
pašništvo, gradbeni projektanti, nadzorniki gradnje, ipd., odvisno od vrste
objektov, ki so predmet podpore.

6

Ustrezne listine, (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k nabavljeni
opremi in dokazujejo, da je nabavljena oprema nova.

7

Ustrezna dokazila o zaključku projekta, ki so opredeljena v prvem odstavku
tega podpoglavja.

8

Izjava o skladnosti hleva s standardom za dobro počutje živali in standardom
za nitrate, podpisana s strani upravičenca (velja za vse hleve razen za hleve
namenjene reji kokši nesnic).

9

Odločba VURS o registraciji hleva za rejo kokoši nesnic.

10

Kopija kontrolnega poročila za leto 2011, ki mora biti izdelano v skladu
s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Uradni list RS, 71/10) in Uredbe Komisije 889/2008/ES »ekološko kmetijstvo«
ter potrjeno s strani ustreznega certifikacijskega organa (velja samo za Namen
A)

11

Dokazila o že prejetih javnih sredstvih.

*Dokazila pod 2., 3. in 4. točko se upravičencu ne vrača.
(3) Kot dokazilo o zaključku naložbe se
šteje:
Št.

Naložba

Dokazilo o zaključku

1

Naložba v novogradnjo
oziroma rekonstrukcijo
zahtevnih in manj zahtevnih
objektov, po predpisih
o graditvi objektov in nakup
pripadajoče opreme, ki
presegajo 50.000 evrov
priznane vrednosti.

Uporabno dovoljenje

2

Naložba v novogradnjo
oziroma rekonstrukcijo
zahtevnih in manj zahtevnih
objektov, po predpisih
o graditvi objektov in nakup
pripadajoče opreme, ki ne
presegajo 50.000 evrov
priznane vrednosti;

Izjava upravičenca o vključitvi naložbe
v uporabo.
Izjava mora biti podpisana s strani upravičenca,
potrjena z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije in podpisana od kmetijskega
svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen
na področju strokovnega svetovanja za
živinorejo, travništvo oziroma pašništvo. Izjave
ne sme potrditi ista oseba, ki je pripravila vlogo
oziroma poslovni načrt za to naložbo.
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(4) V okviru tega javnega razpisa lahko
vlagatelj vloži največ dva zahtevka in sicer:
– en zahtevek v primeru enostavnih naložb ter
– največ dva zahtevka v primeru zahtevnih naložb.
Kadar vlagatelj vlaga dva zahtevka,
mora posamezni zahtevek zajemati posamezen del ali več delov predmeta podpore
oziroma več različnih vrst naložb, ki vsak
zase predstavljajo zaokroženo tehnološko
celoto in mora predložiti ustrezna dokazila,
ki se zahtevajo glede zaključka tega dela
naložbe oziroma projekta.
(5) Skladno z drugim odstavkom 116. člena Uredbe PRP nakazilo na transakcijski račun investitorja pomeni, da je bilo na podlagi
vloženega popolnega zahtevka za izplačilo
sredstev po opravljeni kontroli in nadzoru
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
(6) Vsi predračuni, računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca. Vsi računi in dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Računi morajo imeti enake
elemente kot predračuni (enajsti in dvanajsti
odstavek 121. člena Uredbe PRP).
(7) Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje, šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden
v skladu z navedenimi predpisi (deveti odstavek 121. člena Uredbe PRP).
(8) Upravičenci morajo zahtevke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na
ARSKTRP, na naslov v skladu s prvim odstavkom 111. člena oziroma prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP. Upravičenci
vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici
do sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev
se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in
od 6. decembra do 31. decembra tekočega
leta. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se
s sklepom zavržejo. Na podlagi vloženega
popolnega zahtevka za izplačilo sredstev
se sredstva izplačajo na transakcijski račun
upravičenca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. 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 (peti, šesti in sedmi odstavek
127. člena Uredbe PRP).
IV/5: Obveznosti, ki jih mora upravičenec
izpoljevati po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
Upravičenec mora skladno s 24. in 121.
členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje
obveznosti:
(1) Upravičenec mora ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila
sredstev. Poročilo mora upravičenec poslati
na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta
za preteklo leto, na predpisanem obrazcu,
objavljenem na spletni strani ARSKTRP
(9. točka prvega odstavka 24. člena in četrti
odstavek 121. člena Uredbe PRP).
(2) Kadar je končni prejemnik kmetija, ki
skladno z 9. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP spremlja rezultate gospo-
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darjenja na kmetijskem gospodarstvu za
primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN, potem poročanje iz prejšnjega
odstavka ni potrebno.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev:
(3) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Upravičenec mora za naložbo, za
katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti še
najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila
sredstev. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrole na kraju samem ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom (sedmi odstavek 121. člena
in 124. člen Uredbe PRP).
(4) Predmet podpore po tem javnem razpisu se mora uporabljati izključno za namen
in dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena (drugi odstavek 121. člena Uredbe
PRP).
(5) Naložbena dejavnost, za katero
upravičenec po tem javnem razpisu prejme
sredstva, se mora opravljati še najmanj na
slednjih pet let po zadnjem 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 končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila (tretji odstavek
121. člena Uredbe PRP).
(6) Kmetijsko gospodarstvo, ki pridobi
sredstva iz naslova tega javnega razpisa je
dolžno še pet let po zadnjem izplačilu sredstev v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo
opravlja, v predpisanem roku posredovati
na ARSKTRP zbirno vlogo po predpisih, ki
določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske
politike (peti odstavek 121. člena Uredbe
PRP).
(7) Končni prejemnik sredstev ne sme
uporabljati naložbe v nasprotju z namenom
dodeljenih sredstev. Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo še najmanj pet let
od zadnjega izplačila sredstev uporabljal
naložbo, za katero so mu bila dodeljena
sredstva, najmanj v obsegu, ki ga je opre
delil v vlogi na javni razpis oziroma s poslovnim načrtom (šesti odstavek 121. člena
Uredbe PRP).
(8) Zagotavljanje enakega obsega kmetijskih zemljišč: Kmetijsko gospodarstvo vsaj
še 5 let po datumu zadnjega izplačila sredstev ne sme zmanjševati skupnega obsega kmetijskih zemljišč v uporabi glede na
stanje ob oddaji zadnje zbirne vloge pred
oddajo vloge na javni razpis. Ne glede na
določilo prejšnjega stavka je dovoljeno do
vključno 10% zmanjšanje skupnega obsega
kmetijskih zemljišč v uporabi glede na stanje
ob oddaji zadnje zbirne vloge pred oddajo
vloge na javni razpis, če je do zmanjšanja
površin prišlo zaradi utemeljenih razlogov.
Kot utemeljeni razlog se štejejo smrt ali dolgotrajna delovna nezmožnost člana kmetije, ki predstavlja vsaj 0,5 PDM, prodaja
kmetijskih zemljišč zaradi javnih interesov
ter zmanjšanje površin zaradi ukrepov kmetijske politike. Upravičenec mora o utemeljenih razlogih pisno obvestiti ARSKTRP za
vsako leto posebej.
V. Omejitev sredstev:
Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
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(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste naložbe na podlagi posamezne vloge na javni razpis samo iz enega ukrepa
po Uredbi PRP (prvi odstavek 119. člena
Uredbe PRP).
(2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo
upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in
v zahtevku za izplačijo sredstev, že prejel
sredstva državnega proračuna Republike
Slovenije, sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva (drugi odstavek
119. člena Uredbe PRP).
(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, lahko upravičenci 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 naslova ugodnejše oziroma subvencionirane
obrestne mere (tretji odstavek 119. člena
Uredbe PRP).
(4) Če je upravičenec občina, se lastna
sredstva sofinanciranja z vidika Evropske
unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije (četrti odstavek
119. člena Uredbe PRP).
(5) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije (peti odstavek 119. člena Uredbe PRP).
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s prvim odstavkom 22. člena
Uredbe PRP so upravičeni stroški:
Št.

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

Stroški naložbe
1

Stroški novogradnje ali obnove hlevov, nakup pripadajoče opreme za
kmetijsko proizvodnjo ter nakup pripadajoče informacijsko-komunikacijske
tehnologije (v nadaljnem besedilu: IKT) in strojne opreme (1. točka prvega
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi
naložbe uveljavljati višje priznane
stroške (+10%) iz naslova učinkovite
rabe energije, mora priložiti elaborat
gradbene fizike-toplotne zaščite z Izkazom
toplotnih karakteristik stavbe, ki ga izdela
pooblaščeni odgovorni projektant.

2

Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave
gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na
kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del) (2. točka prvega
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Pri izvedbi gradbenih in obrtniških del
mora biti popis izvedenih del izdelan
v skladu z projektno dokumentacijo.

3

Pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme
v tehnološki proces (3. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

4

Prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES (14. točka
prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

5

Stroški, ki so povezani z vodenjem kmetijskega gospodarstva ter nakupom
IKT in strojne opreme (15. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).
Splošni stroški
Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do
vključno deset odstotkov upravičenih stroškov iz 1., 2., 3., 4. in 5. številke
upravičenih stroškov tega odstavka. Splošni stroški so zlasti stroški priprave
vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene, tehnične ali projektne
dokumentacije ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
(16. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).
(2) Seznam stroškov: podrobnejši seznam upravičenih stroškov se objavi v okviru razpisne dokumentacije k temu javnemu
razpisu. Strošek, ki ga ni na seznamu upravičenih stroškov, ni upravičen do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
(3) Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb:
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1. Kolikor vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje tudi splošne stroške, v okviru dovoljenih vrednosti upravičenih stroškov naložbe, mora vlogi priložiti kopije predračunov
oziroma računov.
2. Splošni stroški se lahko odobrijo le
kolikor vlagatelj predloži zahtevana dokazila
in le v delu priznanih vrednosti.
(4) Poleg neupravičenih stroškov iz
3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se
podpora ne dodeli za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– nakup rabljene opreme in rabljene
kmetijske mehanizacije,
– naložbe/aktivnosti zunaj območja Republike Slovenije,
– naložbe v gradnjo začasnih objektov
skladno s predpisi o graditvi objektov,
– naložbe v sanacijo plazov,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– naložbe v stroje, opremo in prostore za
rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo povezano naložbo,
– nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
– naložbe na ravni trgovine izven podprtih dejavnosti,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo predpisi o tržnih ureditvah,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za
promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepe
za preprečevanje bolezni živali,
– preproste nadomestne naložbe,
– robot za molžo krav molznic (deveti in
deseti odstavek 22. člena Uredbe PRP).
(5) Kot preproste nadomestne naložbe
se štejejo naložbe, ki preprosto nadomestijo obstoječo zgradbo ali njeno pripadajočo
opremo z novo, posodobljeno zgradbo ali
njeno pripadajočo opremo, brez povečanja
proizvodne zmogljivosti za najmanj 25% ali
brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Kaj se šteje
za temeljno spreminjanje vključene narave proizvodnje ali tehnologije v objektih je
določeno v drugi točki drugega odstavka
podpoglavja IV/2. Specifični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge javnega
razpisa. Za nadomestno naložbo se ne štejejo naložbe v rekonstrukcijo in investicijsko
vzdrževanje hlevov.
(6) Skladno s 3. točko 71. člena Uredbe
1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek.
VII. Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog
(1) Skladno s prvim odstavkom 25. člena
Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni
izbrani projekti, katerih vloge so popolne,
vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje.
(2) Skladno s četrtim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS,
št. 56/10) pridobijo vloge na ta javni razpis,
ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih
deset odstotov možnih točk, ki za ta javni
razpis znaša 12 točk.
(3) Vloge se ocenijo na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk,
ki za ta javni razpis znaša 24 točk od tega
vsaj 15 točk iz naslova ekonomskih meril pri
fizičnih osebah oziroma 18 točk pri pravnih
osebah. V primeru, da za posamezno merilo
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vlagatelj ne priloži vseh 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, do porabe razpisanih
sredstev, ločeno za Namen A, B oziroma
C javnega razpisa (drugi odstavek 25. člena
Uredbe PRP).
(4) Vloge, ki so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo
ocenjene na podlagi naslednjih podrobnejših meril:
Najvišje možno število točk

Podrobnejša merila

Fizične osebe

Pravne osebe

I. Ekonomski vidik naložbe

75

87

1. Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti
na enoto vloženega dela (velja za fizične osebe /
Poslovna uspešnost v zadnjem letuletu pred naložbo
(velja za pravne osebe)

20

20

2. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na
obseg primarne kmetijske pridelave

8

15

3. Intenzivnost obravnavane naložbe (skupna
vrednost naložbe/PDM)

12

12

4. Odvisnost KMG od proračunskih plačil
(neposredna in izravnalna plačila)

5

5

5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 121
v obdobju 2007–2013

15

15

6. Razmerje med višino naložbe in letnimi prihodki iz
kmetijske dejavnosti (enostavne n.) / Racionalnost
porabe javnih sredstev (zahtevne n.)

10

10

7. Vrsta zavarovanja vlagatelja (kmetije), število
zaposlenih (s.p. posamezniki) / Inovativnost in razvoj
podjetij (pravne osebe)

5

10

II. Družbeno socialni vidik naložbe

17

5

1. Izobrazba vlagatelja

10

/

2. Starost vlagatelja / Socialni vidik podjetja

5

5

3. Spol vlagatelja

2

/

III. Regionalni vidik naložbe

20

20

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

5

5

2. Območja z višjo stopnjo brezposelnosti od
povprečne v RS

5

5

3. Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na
posebej navedenih območjih

5

5

4. Težavnostne razmere za kmetovanje

5

5

IV. Tehnološki vidik naložbe

5

5

1. Kakovost proizvodov in varnost živil

5

5

V. Naravovarstveni vidik naložbe

5

5

1. Okoljska sprejemljivost primarne kmetijske
pridelave na kmetijskem gospodarstvu

5

5

122

122

SKUPAJ

(5) Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge. Ocenitve znotraj posameznih podrobnejših meril se ne seštevajo. Ocenjevanje
vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, predvsem: prijavnega obrazca,
projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in ustreznih dokazil.
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VIII. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji skladno s 22.,
26. in 120. členom Uredbe PRP
(1) Stopnja intenzivnosti podpore:
1. Skladno s 1. točko prvega odstavka 26. člena Uredbe PRP, znaša delež
sofinanciranja za naložbe mladih prevzemnikov iz drugega odstavka poglavja III.
VLAGATELJI iz javnega razpisa:
– do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa
točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe
1698/2005/ES, ki so na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Natura
2000 in vodovarstvenih območjih;
– do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa
točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe
1698/2005/ES, na ostalih območjih.
2. Skladno z 2. točko prvega odstavka 26. člena Uredbe PRP, znaša delež
sofinanciranja:
– do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Natura
2000 in vodovarstvenih območjih;
– do vključno 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na ostalih območjih.
3. Če je skladno z drugim odstavkom
26. člena Uredbe PRP, naložba namenjena
aktivnostim iz drugega odstavka II. poglavja
javnega razpisa, znaša delež sofinanciranja:
– do vključno 70 odstotkov priznane vrednosti naložbe, za naložbe mladih prevzemnikov, ki so bile opredeljene v poslovnem
načrtu, ki ga določa točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES na
OMD, območjih Nature 2000 in vodovarstvenih območjih;
– do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe mladih prevzemnikov, ki so bile opredeljenne v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega
odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES
na ostalih območjih;
– do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na OMD, območjih Nature 2000 in
vodovarstvenih območjih;
– do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na ostalih območjih;
(2) Najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 3.500 eurov na vlogo. Najvišji znesek
dodeljene pomoči je do vključno 1.500.000
eurov na vlogo. Kmetijsko gospodarstvo
lahko v celotnem programskem obdobju
2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi
največ do vključno 3.000.000 eurov podpore. (peti odstavek 26. člena Uredbe PRP)
2. Specifični finančni pogoji
(1) Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto upravičenega stroška
za posamezno vrsto naložbe, ki je opredeljena v Seznamu upravičenih stroškov, kot
Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji (šesti
odstavek 26. člena Uredbe PRP).
(2) Pri izvedbi naložbe se kot upravičen strošek prizna tudi prispevek v naravi
upravičenca skladno s 54. členom Uredbe
1974/2006/ES:

1. Za ukrepe, ki vključujejo naložbe, se
lahko prispevki javnih ali zasebnih upravičencev v naravi (nudenje blaga ali storitev,
za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto
z računi ali enakovrednimi dokumenti) štejejo za upravičene izdatke, če so izpolnjeni
določeni pogoji:
– prispevki vključujejo zagotavljanje
opreme ali surovin (les) ali neplačanega
prostovoljnega dela,
– vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
2. Javni izdatki, ki jih sofinancira EKSRP
in ki prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v naravi, ob zaključku aktivnosti ne
smejo preseči skupnih upravičenih izdatkov
(brez prispevkov v naravi). To pomeni, da
stroški, dokazljivi z računi ne smejo biti nižji
od stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja kot prispevek v naravi.
3. Vlagatelju se kot upravičen strošek
prizna lastni les kot prispevek v naravi, če
ima za posekani les pridobljeno odločbo
Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi
poseka izbranih dreves in sicer v višini do
200 EUR/m3 žaganega lesa.
4. V primeru lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost tega
dela opredeli ob upoštevanju porabljenega
časa ter običajne urne ali dnevne postavke za opravljeno delo, po naslednjem normativu: 5 EUR/uro bruto za ročno delo ter
20 EUR/uro bruto za strojno delo. Ne glede
na to, pa se na 1 PDM ne prizna več kot
14.000 EUR bruto vrednosti za opravljeno lastno (ročno in strojno) delo v obdobju
12 mesecev.
5. Ne glede na določila predhodne točke,
pa prispevek v naravi v obliki lastnega dela
in lesa ne sme presegati do vključno 30%
upravičenih stroškov pri naložbah v novogradnjo ali rekonstrukcijo objektov oziroma
v primeru investicijsko vzdrževalnih del na
teh objektih.
6. Strošek opravljenega dela se prizna
kot neplačano prostovoljno delo nosilca
kmetije in drugih članov kmetije, če nosilec
kmetijskega gospodarstva ob zahtevku za
izplačilo priloži izjavo, da so bila dela izvedena v skladu s predloženim predračunom
ter če je bil za opravljeno delo izveden neodvisni nadzor. Poleg tega obseg prispevka
v naravi nosilca kmetije ali drugih članov
kmetije ne sme presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je zanje vlagatelj opredelil v vlogi oziroma v poslovnem načrtu (sedmi odstavek 26. člena
Uredbe PRP).
(3) Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane investicijske
vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki
se nahajajo v dokumentaciji k temu javnemu razpisu, v okviru seznama opravičljivih
stroškov (osmi odstavek 26. člena Uredbe
PRP).
3. Podrobnejši finančni pogoji
(1) Pri izvedbi naložb v gradnjo objektov
po predpisih o graditvi objektov, za katere vlagatelj uveljavlja prispevek v naravi,
mora biti popis izvedenih del za navedene
naložbe potrjen tudi s strani kmetijskega
svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju na področju strokovnega
svetovanja za živinorejo, travništvo oziroma
pašništvo, s strani gradbenega projektanta
oziroma nadzornika gradnje.
(2) Kadar gre za nakup opreme v objektih, mora biti nabavljena oprema nova. Šteje
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se, da je navedena oprema nova, če je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, kar mora biti
razvidno iz ustreznih listin (garancijski list,
servisna knjiga, ipd), ki sodijo k tej opremi
in jih mora vlagatelj priložiti zahtevku za
izplačilo.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. (prvi in
tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP)
(2) Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) Povabilo k oddaji vloge,
b) Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
c) Podrobnejša merila in točkovalnik za
ocenjevanje vlog,
d) Prijavni obrazec z dokazili,
Priloga št. 1.: Seznam upravičenih stroškov,
Priloga št. 2: Navodila za izdelavo poslovnega načrta (velja samo za zahtevne
naložbe),
Ostale priloge: Navodila za izpolnjevanje
e-prijavnega obrazca (vključno z razlago temeljnih pojmov), Priročnik za obveščanje,
Seznam minimalnih standardov Evropske
unije za posamezno vrsto navedenih naložb
iz poglavja III. tega javnega razpisa, Seznam kmetijskih proizvodov, Izjave o skladnosti hleva s standardom za dobro počutje
živali in standardom za nitrate.
(3) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na informacijskih točkah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
(4) V skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP se prijavni obrazec izpolni
v elektronski sistem ARSKTRP in natisne
z izpisom identifikacijske kode. Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski
sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis.
Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen
prijavni obrazec z izpisom identifikacijske
kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge
na javni razpis, ki jih določata javni razpis
in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj
vloži v skladu s prvim odstavkom 114. člena
Uredbe PRP.
(5) Podrobnejša navodila o izpolnjevanju
prijavnega obrazca v elektronski sistem se
objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP. (drugi odstavek 117. člena Uredbe
PRP)
(6) Končni prejemniki sredstev, ki so
pravne osebe, opis aktivnosti, oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev
se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP. (osmi odstavek 121. člena Uredbe
PRP)
X. Rok in način prijave
(1) Skladno s prvim in drugim odstavkom
114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na
javni razpis poslati priporočeno po pošti ali
oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih
ur, na naslov: Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali vložiti v skladu s določbo prvega odstavka 117. člena
Uredbe PRP, in sicer od naslednjega dne
po objavi javnega razpisa do 30. 11. 2011
do 24. ure.
(2) Skladno
s
tretjim
odstavkom
114. člena Uredbe PRP in 30. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08)
(v nadaljnem besedilu: ZKme-1) se vloga
na javni razpis vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. Vloga,
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ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se
zavrže. Sestavni deli vloge na javni razpis
morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju
označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP,
naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa
tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP: »Ne
odpiraj – Vloga na 3. javni razpis za ukrep
121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
za leto 2011, za naložbe na področju živinoreje«.
Namen A: ekološka reja govedi / namen B: reja kokoši nesnic in reja prašičev
/ namen C: naložbe v hleve in pripadajočo
opremo za ostale vrste in kategorije živali
(obkroži)
Na ovojnico napišite KMG-MID številko vašega kmetijskega gospodarstva ter
ime, priimek in naslov nosilca kmetijskega
gospodarstva. Prepozno vložene vloge se
s sklepom zavržejo.
(3) ARSKTRP odpira in obravnava vloge
na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno (četrti odstavek
114. člena Uredbe PRP).
(4) Skladno s tretjim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, se zahtevek za izplačilo
sredstev vlaga v obliki obrazca v elektronski
sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je
izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se
ne šteje za zahtevek za izplačilo sredstev.
Za zahtevek za izplačilo sredstev se šteje
natisnjen obrazec z izpisom identifikacijske
kode skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami,
ki jih določa javni razpis, odločba o odobritvi
sredstev in razpisna dokumentacija, ki ga
vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom
114. člena Uredbe PRP.
(5) Vlagatelju se na tem javnem razpisu za posamezen namen odobri samo ena
vloga.
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 v zaprtih javnih razpisih je določen
v XXII. Poglavju Uredbe PRP Zaprti javni
razpisi, ter v XXIII. Poglavju Uredbe PRP
Skupne določbe za postopek pri odprtih in
zaprtih javnih razpisih, ločeno po Namenih
A, B oziroma C javnega razpisa.
(2) V primeru nepopolne ali nerazumljive
vloge, ARSKTRP pozove vlagatelja na dopolnitev vloge v skladu s predpisi.
(3) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis,
ločeno po Namenih A, B oziroma C javnega
razpisa dve ali več vlog na javni razpis isto
število prejetih točk, se v skladu s šetim 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 s strani pošte oziroma vložišča
ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni
razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis
ločeno po Namenih A, B oziroma C javnega
razpisa dve ali več vlog na javni razpis isto
število prejetih točk in so bile vloge na javni
razpis vložene istočasno, se vloge na javni
razpis odobrijo po rangiranju naslednjih prioritet točkovanja:
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1. Ekonomski vidik naložbe
2. Regionalni vidik naložbe
3. Družbeno socialni vidik naložbe
4. Tehnološki vidik naložbe
5. Naravovarstveni vidik naložbe
(3) Skladno s prvim in drugim odstavkom
116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna
pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno na način, kot je določen za vložitev vloge v prvem odstavku
114. člena Uredbe PRP, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP opravlja administrativne
preglede (vključno z obiski investicijskega
območja na kraju samem) 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 (126. člen Uredbe
PRP).
(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 investitorju
na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne
sankcije 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 eurov kaznuje investitor, ki ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz
četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila investitorjem, 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 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
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 kraju 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 prejemnik sredstev
obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Št. 331-30/2007/43
Ob-5068/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi in v skladu z:
– Uredbo 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),
– Uredbo 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 spremenjeno 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),
– Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368
z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (ES)
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz 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),
– Uredbo Komisije (ES) 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/ES),
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– Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (CCI
1007 SI 06 PRO 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 spremenjenim dne
30. 3. 2011 objavlja,
2. javni razpis
za ukrep 121-Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev za leto 2011,
za naložbe na področju sadjarstva
in vinogradništva
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru
PRP 2007–2013 za naložbe v nakup in postavitev mrež proti toč ter za naložbe v prvo
postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih sadovnjakov in oljčnikov.

Vrsta naložbe:

Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP se glede na obseg naložb podpora
dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:
– enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega
50.000 eurov brez DDV,
– zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 eurov brez
DDV.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 4.000.000 EUR.
Sredstva zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– do 3.000.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – EU.
– do 1.000.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba
Stopnja pomoči znaša od 40% do 70% upravičenih stroškov, od tega znaša delež
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa
25%.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno dne
30. 11. 2011 do 24.ure (zaključek javnega razpisa).

Obdobje upravičenosti stroškov

Skladno z drugim in četrtim odstavkom 22. člena Uredbe PRP, so do podpore upravičeni
stroški naložb, ki so nastali od datuma zaključka javnega razpisa do dokončanja naložbe
oziroma najpozneje do 30. 6. 2015.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Cilj podpore posodabljanja kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in
povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem
prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.
Skladno s 5. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe, mora kmetijsko gospodarstvo
z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;
– usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Evropske
unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu;
– stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.
Skladno s 6. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek naložbe
k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa razviden iz vloge (enostavne naložbe)
oziroma iz poslovnega načrta (zahtevne naložbe)

Informacije o razpisu:

– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana),
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si,
– INFO točke KGZS
INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
II. Predmet podpore
(1) Skladno z prvim in drugim odstavkom
21. člena Uredbe PRP so predmet podpore
naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k
Pogodbi1, in sicer:
1. prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;
2. nakup in postavitev mrež proti toči.
1
Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu
25. marca 1957 (11957E).
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(2) Skladno s prvim in četrtim odstavkom
21. člena Uredbe PRP, se v okviru tega
ukrepa dodeli višji delež podpore za naslednjim aktivnosti:
4. naložbe v preventivne mehanizme
proti škodljivim učinkom podnebnih sprememb:
– nakup in postavitev mrež proti toči.
(3) Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh MKGP
in ARSKTRP.
III. Vlagatelji
(1) Skladno s prvim odstavkom 23. člena
Uredbe PRP so vlagatelji kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na
ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.
Kadar so vlagatelji kmetijska gospodarstva,
ki niso pravne osebe oziroma s.p. posamezniki, se kot vlagatelj razume nosilec kmetijskega gospodarstva, razen v primerih, ko je
v nadaljnjem besedilu drugače določeno.
(2) Skladno z drugim odstavkom 23. člena Uredbe PRP se za namen izvajanja ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
kot mladi prevzemnik šteje upravičenec, ki
je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08 – ZKme1), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 73/08 in 17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3.
in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in
85/10) ali na podlagi Uredbe PRP (v nadaljnjem besedilu: mladi prevzemnik).
(3) Skladno z devetim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče
na ozemlju Republike Slovenije.
(4) Skladno z desetim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je pravna oseba, kmetijsko dejavnost registrirano na ozemlju Republike
Slovenije.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1 Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge
Skladno z 24., 113., 114., 116., 120. in
127. členom Uredbe PRP mora vlagatelj
izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni. (113. člen, tretji odstavek 114. člena
in peti odstavek 127. člena Uredbe PRP).
(2) Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev (v
nadaljevanju: RKG). (1. točka prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
(3) Sprememba vloge na javni razpis je
dopustna do zaključka javnega razpisa, vendar se pri tem glede vrstnega reda popolnih
vlog šteje, da je bila spremenjena vloga ponovno vložena. (četrti odstavek 116. člena
Uredbe PRP).
(4) Vlagatelj je moral v predpisanem
roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene
osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po predpisu, ki določa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto
2011.
(5) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc. Potrdila,
izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali
nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti vlogi na javni razpis in zahtevku za
izplačilo sredstev kot dokazilo na podlagi te
uredbe, pridobi organ, ki odloča o vlogi na
javni razpis vlagatelja oziroma zahtevku za
izplačilo sredstev upravičenca. (125. člen
Uredbe PRP).
(6) 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. (prvi odstavek
120. člena Uredbe PRP).
(7) Vlagatelj mora imeti poravnane vse
obveznosti do države. (drugi odstavek
120. člena Uredbe PRP).
(8) Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. (tretji odstavek 120. člena Uredbe PRP).
(9) Če je vlagatelj fizična oseba, ne sme
biti v osebnem stečaju. (četrti odstavek
120. člena Uredbe PRP).
(10) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji v skladu s 35. člen om
Zkme-1. (osmi odstavek 120. člena Uredbe
PRP).
(11) Naložba mora prispevati k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva in sicer: (2. točka prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
a) Podpora je namenjena le kmetijskim
gospodarstvom, ki že ob predložitvi vloge na
javni razpis ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih
na kmetijah na enoto vloženega dela. Enota
vloženega dela pomeni obseg dela, ki ga
opravi ena zaposlena oseba za polni delovni
čas v obdobju enega leta oziroma eno polno
delovno moč, ki znaša 1.800 ur letno (v nadaljnjem besedilu: polna delovna moč). Kot
primeren bruto prihodek se šteje prihodek
v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred objavo
javnega razpisa, ki je v letu 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.
b) Kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano
v RKG manj kot eno leto od dneva objave javnega razpisa, mora ustvariti primeren
bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti (velja
za pravne osebe ali samostojne podjetnike
posameznike) oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
na eno polno delovno moč, najpozneje do
dokončanja naložbe.
c) Če kmetijsko gospodarstvo mladega prevzemnika ob predložitvi vloge še ne

opravlja kmetijske dejavnosti oziroma če se
je mladi prevzemnik vpisal v register kmetijskih gospodarstev po predpisanem roku za
oddajo zbirne vloge, mora ustvariti primeren
bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega
dela, najpozneje ob dokončanju naložbe.
d) Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz
prijavnega obrazca.
e) Pri zahtevnih naložbah mora vlagatelj
s poslovnim načrtom izkazati tudi ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je
naložba ekonomsko upravičena, če je kumulativni denarni tok pozitiven. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so
objavljena na spletnih straneh MKGP: www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si, in sicer
za obdobje izvajanja naložbe in nadaljnjih
pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja
investicijskih sredstev.
f) Kmetijsko gospodarstvo mora imeti iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti že
ob predložitvi vloge na javni razpis najmanj
eno osebo v delovnem razmerju za polni
delovni čas (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike).
g) Kadar kot kmetijsko gospodarstvo nastopa kmetija ali fizična oseba, mora kmetijsko gospodarstvo zagotavljati obseg dela iz
opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti najmanj v višini ene polne
delovne moči, od tega najmanj 0,5 polne
delovne moči iz kmetijskih dejavnosti. Šteje
se, da kmetijsko gospodarstvo dosega 0,5
polne delovne moči iz kmetijskih dejavnosti,
če vrednost letnega prihodka iz kmetijskih
dejavnosti predstavlja vsaj 4.268,18 EUR.
K osnovni kmetijski dejavnosti se šteje tudi
kmetijska dejavnost, ki jo kmet opravlja kot
dopolnilno dejavnost na kmetijah. To mora
biti razvidno iz Prijavnega obrazca.
h) Pri izračunu obsega dela upoštevamo
lastno in najeto delovno silo na kmetijskem
gospodarstvu.
i) Pri opredelitvi lastne delovne sile na
kmetiji se upošteva samo tiste 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 (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.
(12) Iz prijavnega obrazca, iz tabele »4.2
Finančna konstrukcija«, mora biti razvidna
zaprtost finančne konstrukcije za priznani
in nepriznani del naložbe. (peti odstavek
120. člena Uredbe PRP).
(13) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz
priložene projektne dokumentacije razvidni:
(šesti odstavek 120. člena Uredbe PRP)
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na javni razpis,
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c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del
in stroškov.
(14) Kolikor se na kmetijskem zemljišču,
na katerem leži trajni nasad, opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in
zavarovanje, potem naložba v ta sadovnjak
ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu. (enajsti odstavek 120. člena
uredbe PRP).
(15) Kolikor je kmetijsko zemljišče, na
katerem leži trajni nasad, v času odločanja
v postopku denacionalizacije, potem naložba v ta sadovnjak ne more biti predmet
podpore po tem javnem razpisu. (dvanajsti
odstavek 120. člena uredbe PRP).
(16) Izpolnjevanje standardov Evropske
unije:
Skladno z določili točke b prvega odstavka 26. člena uredbe 1698/2005/ES
mora biti naložba usklajena s standardi
Evropske unije, ki veljajo za takšno naložbo.
Seznam minimalnih standardov Evropske
unije za posamezno vrsto navedenih naložb
iz poglavja III. tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: www.mkgp.gov.si
in www.arsktrp.gov.si. (3. točka prvega odstavka 120. člena uredbe PRP).
(17) Kmetijsko gospodarstvo mora
z naložbo, ki je predmet podpore, prispevati k izpolnjevanju najmanj enega od naslednjih ciljev ukrepa: (5. točka prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
a) uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav,
b) usposobitev kmetijskih gospodarstev
za izpolnjevanje standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in
varnosti pri delu,
c) stabilizacija dohodkov na kmetijskih
gospodarstvih.
(18) Prispevek naložbe k izpolnjevanju
navedenih ciljev ukrepa mora biti razviden
iz vloge na javni razpis (pri enostavnih naložbah) oziroma iz poslovnega načrta (pri
zahtevnih naložbah). (6. točka prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
(19) Skladno z določili 7. točke drugega
odstavka 24. člena Uredbe PRP, se Upoštevajo se omejitve proizvodnje ali omejitve
glede podpore Evropske unije po skupni
ureditvi kmetijskih trgov. (7. točka prvega
odstavka 24. člena Uredbe PRP).
(20) Končni prejemnik sredstev mora
po izplačilu sredstev iz naslova tega javnega razpisa 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. (9. točka prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
(21) Vlagatelj mora registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero
uveljavlja podporo (velja za pravne osebe
in samostojne podjetnike posameznike).
(10. točka prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
(22) Dodaten pogoj za nosilca kmetije,
kadar kot vlagatelj nastopa kmetija, je, da se
morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti
na ime nosilca kmetije. Če je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetije
davčni zavezanec in vsi računi se morajo
glasiti na ime nosilca kmetije. (11. točka prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP).
IV/2. Specifični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge
Skladno z drugim odstavkom 24. člena
Uredbe PRP mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje za dodelitev sredstev glede
na posamezno vrsto upravičenih naložb oziroma sektor primarne kmetijske pridelave
(1) Nakup in postavitev mrež proti toči
kot samostojna naložba
1. Vlagatelj mora predložiti načrt trajnega
nasada, s tehničnimi rešitvami in popisom
del in materiala ter skico trajnega nasada
na orto foto posnetku GERKa trajnega nasada oziroma skico kmetijskega zemljišča
na orto foto posnetku GERKa na katerega
se naložba v nakup in postavitev mrež proti
toči nanaša.
2. V okviru tega javnega razpisa se nakup in postavitev mrež proti toči kot samostojna naložba podpira le na vinogradih in
sadovnjakih.
3. Ob zaključku naložbe mora biti mreža
proti toči, vključno s podatki o nasadu na
katerega se nanaša, v skladu s predpisom,
ki ureja register kmetijskih gospodarstev,
vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
v evidenco GERK.
4. Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah v postavitev mrež proti toči v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna samo
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom
izvede kmetijski svetovalec specialist, ki je
pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo oziroma vinogradništvo. To mora biti razvidno iz popisa
izvedenih del (potrjen z žigom Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije in podpisan
od kmetijskega svetovalca specialista, ki
je opravil nadzor) in skladno z normativi,
kot so opredeljeni v Seznamu opravičljivih
stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni dokumentaciji.
(2) Naložbe na področju sadjarstva in
vinogradništva
1. V okviru tega javnega razpisa je predmet podpore prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih sadovnjakov in
oljčnikov vključno s prvo postavitvijo jagodišč, za katere se priznajo naslednji stroški:
priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in postavitev sadik, nakup in
postavitev ograj za zaščito pred divjadjo,
opore, mrež proti toči, zaščite proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitnih mrež proti
ptičem, stroški oskrbe (gnojenje in varstvo
rastlin) v prvem letu postavitve.
2. Za vse naložbe v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih nasadov
jablan, hrušk, breskev, nektarin, marelic,
malin, robid, ribeza in kosmulje, sliv in ri-
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glojev, češenj in višenj, aktinidije, ameriških
borovnic in vinogradov za pridelavo namiznega grozdja,razen nasadov, ki so narejeni
na terasah, se mora hkrati z naložbo izvesti
tudi nakup in postavitev mreže proti toči
na najmanj 90% neto površine nasada, ki
je predmet naložbe.
3. Vlagatelj mora priložiti načrt trajnega
nasada, s tehničnimi rešitvami in popisom
del in materiala ter skico trajnega nasada na
orto foto posnetku GERKa trajnega nasada
na katerega se naložba nanaša.
4. Kot prestrukturiranje intenzivnih sadovnjakov in oljčnikov se razume zamenjavo obstoječih sort s tržno bolj primernimi
sortami ali pa sprememba tehnologije pridelave.
5. Kot tržno bolj primerne sorte se štejejo
sorte, ki so navedene v veljavnem sadnem
izboru Kmetijskega inštituta Slovenije.
6. Pri naložbah v prestrukturiranje intenzivnih sadovnjakov in oljčnikov, se podpira
prestrukturiranje samo tistih nasadov, ki so
starejši od navedenih vrednosti:
– pečkarji: 16 let,
– koščičarji: 12 let,
– jagodičje (brez jagod): 15 let,
– lupinarji: 33 let,
– oljke: 33 let,
– namizno grozdje: 25 let.
7. Pogoj iz prejšnje točke tega poglavja
ne velja v primeru, ko je prestrukturiranje intenzivnih sadovnjakov in oljčnikov posledica
naravne nesreče ali izjemnih pojavov, ki se
ne bodo sofinancirali po drugih predpisih.
8. Ob zaključku naložbe mora biti sadovnjak oziroma oljčnik, vključno s podatki
o nasadu, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, vpisan v register kmetijskih gospodarstev, v evidenco
GERK.
9. Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih sadovnjakov in oljčnikov
v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna samo
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom
izvede kmetijski svetovalec specialist, ki je
pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo oziroma vinogradništvo. To mora biti razvidno iz popisa
izvedenih del (potrjen z žigom Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije in podpisan
od kmetijskega svetovalca specialista, ki
je opravil nadzor) in skladno z normativi,
kot so opredeljeni v Seznamu opravičljivih
stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni dokumentaciji.
IV/3: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
Skladno s prvim odstavkom 121. člena
Uredbe PRP in tem javnim razpisom mora
upravičenec v zvezi z naložbo od izdaje
odločbe o pravici do sredstev do končanja
naložbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Upravičenec se zavezuje, da bo naložba izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja. (prvi
ostavek 121. člena Uredbe PRP).
(2) Skladno s prvim odstavkom 71. člena
Uredbe 1698/2005/ES, projekt ne sme biti
zaključen pred izdajo odločbe o pravici do
sredstev.
(3) Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
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2007–2013, ki je objavljen na spletni strani
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
IV/4: Obveznosti, ki jih mora upravičenec
izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev
(1) Upravičenec mora v skladu s 22.,
121. in 127. členom Uredbe PRP ob vlaganju zahtevka:
– zagotoviti, da je naložba zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev oziroma v roku, ki je določen
z odločbo o pravici do sredstev; (osmi odstavek 22. člena ter deseti odstavek 121. člena
Uredbe PRP).
– zadnjemu zahtevku, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, priložiti
tudi ustrezna dokazila o zaključku naložbe;
(osmi odstavek 22. člena Uredbe PRP).
– pred vložitvijo posameznega zahtevka
za izplačilo sredstev zagotoviti, da je naložba, na katero se zahtevek za izplačilo
sredstev nanaša, zaključena in vsi računi
plačani. (drugi odstavek 127. člena Uredbe
PRP).
(2) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku
za izplačilo sredstev obvezno priložiti naslednja dokazila: (drugi odstavek 127. člena
Uredbe PRP).

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

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 zadržala, originalne izvode računov pa po opravljenih
kontrolah vrnila upravičencu

2*

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

3*

Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.

4

Izjava nosilca kmetijskega gospodarstva na kmetiji, da so bila dela, ki jih vlagatelj uveljavlja kot prispevek v naravi izvedena
v skladu s predračunom, ki mora biti potrjena tudi iz strani osebe, ki je izvajala neodvisni nadzor. Neodvisni nadzor ne sme
vršiti ista oseba, ki je bila odgovorna za izvedbo naložbe. Neodvisni nadzor lahko izvajajo kmetijski svetovalci specialisti, ki so
pri KGZS zaposleni na področju strokovnega svetovanja za posamezna področja kmetijske pridelave, gradbeni projektanti,
nadzorniki gradnje, ipd., odvisno od vrste objektov, ki so predmet podpore.

5

Ustrezna dokazila o zaključku projekta, ki so opredeljena v tretjem odstavku tega podpoglavja.

6

Dokazila o že prejetih javnih sredstvih.

*Dokazila pod 2. in 3. točko se upravičencu ne vrača.
(3) Kot dokazilo o zaključku naložbe se
šteje:
Št.
1

Naložba

Dokazilo o zaključku

Nakup in postavitev mrež proti toči, Naložbe v prvo
postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in
oljčnikov;

Vpis sadovnjakov in oljčnikov ter mreže proti toči v predpisane
registre.

(4) V okviru tega javnega razpisa lahko
vlagatelj vloži največ dva zahtevka in sicer:
– eden zahtevek v primeru enostavnih
naložb ter
– največ dva zahtevka v primeru zahtevnih naložb.
Kadar vlagatelj vlaga dva zahtevka,
mora posamezni zahtevek zajemati posamezen del ali več delov predmeta podpore
oziroma več različnih vrst naložb, ki vsak
zase predstavljajo zaokroženo tehnološko
celoto in mora predložiti ustrezna dokazila,
ki se zahtevajo glede zaključka tega dela
naložbe oziroma projekta.
(5) Skladno z drugim odstavkom 116. člena Uredbe PRP nakazilo na transakcijski ra-
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čun investitorja pomeni, da je bilo na podlagi
vloženega popolnega zahtevka za izplačilo
sredstev po opravljeni kontroli in nadzoru
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
(6) Vsi predračuni, računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca. Vsi računi in dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Računi morajo imeti enake
elemente kot predračuni. (enajsti in dvanajsti odstavek 121. člena Uredbe PRP).
(7) Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje, šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden
v skladu z navedenimi predpisi. (deveti odstavek 121. člena Uredbe PRP).
(8) Upravičenci morajo zahtevke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na
ARSKTRP, na naslov v skladu s prvim odstavkom 111. člena oziroma prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP. Upravičenci
vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici
do sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev
se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in
od 6. decembra do 31. decembra tekočega
leta. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se
s sklepom zavržejo. Na podlagi vloženega
popolnega zahtevka za izplačilo sredstev
se sredstva izplačajo na transakcijski račun
upravičenca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. 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. (peti, šesti in sedmi
odstavek 121. člena Uredbe PRP).
IV/5: Obveznosti, ki jih mora upravičenec
izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
Upravičenec mora skladno s 24. in 121.
členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje
obveznosti:
(1) Upravičenec mora ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila
sredstev. Poročilo mora upravičenec poslati
na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta
za preteklo leto, na predpisanem obrazcu,
objavljenem na spletni strani ARSKTRP.
(9. točka prvega odstavka 24. člena in četrti
odstavek 121. člena Uredbe PRP).
(2) Kadar je končni prejemnik kmetija, ki
skladno z 9. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP spremlja rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za
primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN, potem poročanje iz prejšnjega
odstavka ni potrebno.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev:
(3) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Upravičenec mora za naložbo, za
katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti še
najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila
sredstev. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrole na kraju samem ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu in drugim nad-
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zornim organom. (sedmi odstavek 121. člena in 124. člen Uredbe PRP).
(4) Predmet podpore po tem javnem razpisu se mora uporabljati izključno za namen
in dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena. (drugi odstavek 121. člena Uredbe
PRP).
(5) Naložbena dejavnost, za katero
upravičenec po tem javnem razpisu prejme
sredstva, se mora opravljati še najmanj na
slednjih pet let po zadnjem 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 končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. (tretji odstavek
121. člena Uredbe PRP).
(6) Kmetijsko gospodarstvo, ki pridobi
sredstva iz naslova tega javnega razpisa je
dolžno še pet let po zadnjem izplačilu sredstev v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo
opravlja, v predpisanem roku posredovati
na ARSKTRP zbirno vlogo po predpisih, ki
določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske
politike. (peti odstavek 121. člena Uredbe
PRP).
(7) Končni prejemnik sredstev ne sme
uporabljati naložbe v nasprotju z namenom
dodeljenih sredstev. Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo še najmanj pet let
od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva, najmanj v obsegu, ki ga je opredelil
v vlogi na javni razpis oziroma s poslovnim
načrtom. (šesti odstavek 121. člena Uredbe
PRP).
(8) Zagotavljanje enakega obsega kmetijskih zemljišč: Kmetijsko gospodarstvo vsaj
še 5 let po datumu zadnjega izplačila sredstev ne sme zmanjševati skupnega obsega kmetijskih zemljišč v uporabi glede na
stanje ob oddaji zadnje zbirne vloge pred
oddajo vloge na javni razpis. Ne glede na
določilo prejšnjega stavka je dovoljeno do
vključno 10% zmanjšanje skupnega obsega
kmetijskih zemljišč v uporabi glede na stanje
ob oddaji zadnje zbirne vloge pred oddajo
vloge na javni razpis, če je do zmanjšanja
površin prišlo zaradi utemeljenih razlogov.
Kot utemeljeni razlog se štejejo smrt ali dolgotrajna delovna nezmožnost člana kmetije, ki predstavlja vsaj 0,5 PDM, prodaja
kmetijskih zemljišč zaradi javnih interesov
ter zmanjšanje površin zaradi ukrepov kmetijske politike. Upravičenec mora o utemeljenih razlogih pisno obvestiti ARSKTRP za
vsako leto posebej.
V. Omejitev sredstev:
Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste naložbe na podlagi posamezne vloge na javni razpis samo iz enega ukrepa
po Uredbi PRP. (prvi odstavek 119. člena
Uredbe PRP).
(2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo
upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in
v zahtevku za izplačijo sredstev, že prejel
sredstva državnega proračuna Republike
Slovenije, sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva. (drugi odstavek
119. člena Uredbe PRP).
(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, lahko upravičenci pridobijo druga
javna sredstva v Republiki Sloveniji, vendar
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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 naslova ugodnejše oziroma subvencionirane
obrestne mere. (tretji odstavek 119. člena
Uredbe PRP).
(4) Če je upravičenec občina, se lastna
sredstva sofinanciranja z vidika Evropske
unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije. (četrti odstavek
119. člena Uredbe PRP).
(5) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije. (peti
odstavek 119. člena Uredbe PRP).
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s prvim odstavkom 22. člena
Uredbe PRP, so upravičeni stroški:

Št.

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

Stroški naložbe
1.

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in oljčnikov (6. točka
prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP)

2.

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

3

Prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES. (14. točka
prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP)
Splošni stroški:

1.

Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe
do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov iz 1., 2. in 3. številke
upravičenih stroškov tega odstavka. Splošni stroški so zlasti stroški priprave
vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene, tehnične ali projektne
dokumentacije ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del.
(16. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP)
(2) Seznam stroškov: podrobnejši seznam upravičenih stroškov je naveden v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.I
k razpisni dokumentaciji. Strošek, ki ga ni
seznamu iz prejšnjega stavka ni upravičen
do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
(3) Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb:
1. Kolikor vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje tudi splošne stroške, v okviru dovoljenih vrednosti upravičenih stroškov naložbe, mora vlogi priložiti predračune oziroma
kopije računov.
2. Splošni stroški se lahko odobrijo le
kolikor vlagatelj predloži zahtevana dokazila
in le v delu priznanih vrednosti.
(4) Poleg neupravičenih stroškov iz
3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se
podpora ne dodeli za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– nakup rabljene opreme in rabljene
kmetijske mehanizacije,
– naložbe/aktivnosti zunaj območja Republike Slovenije,
– naložbe v gradnjo začasnih objektov
skladno s predpisi o graditvi objektov,
– naložbe v sanacijo plazov,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– naložbe v stroje, opremo in prostore za
rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo povezano naložbo,
– nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
– naložbe na ravni trgovine izven podprtih dejavnosti,
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– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo predpisi o tržnih ureditvah,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za
promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepe
za preprečevanje bolezni živali,
– preproste nadomestne naložbe.
(5) Skladno s 3. točko 71. člena uredbe
1698/20057ES DDV ni upravičen strošek.
VII. Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog
(1) Skladno s prvim odstavkom 25. člena
Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni
izbrani projekti, katerih vloge so popolne,
vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje.
(2) Skladno s tretjim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da 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), pridobijo te vloge ne glede na ostala merila za izbor vlog
dodatnih 10 odstotov možnih točk, ki za ta
javni razpis znaša 14 točk, če je predmet
podpore:
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov,
– nakup in postavitev mrež proti toči.
(3) Skladno s četrtim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS,
št. 56/10) pridobijo te vloge ne glede na
ostala merila za izbor vlog dodatnih 10 odstotov možnih točk, ki za ta javni razpis
znaša 14 točk.
(4) Skladno s osmim odstavkom 118. člena Uredbe PRP, lahko vloga na javni razpis pridobi samo dodatnih deset odstotkov
možnih točk na podlagi drugega in tretjega
odstavka tega poglavja, ki za ta javni razpis
znaša 14 točk.
(5) Vloge se ocenijo na podlagi meril za
pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za
ta javni razpis znaša 28 točk, od tega vsaj
15 točk iz naslova ekonomskih meril pri fizičnih osebah oziroma 18 točk pri pravnih
osebah. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne priloži vseh 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, do porabe razpisanih
sredstev. (drugi odstavek 25. člena Uredbe
PRP).
(6) Vloge, ki so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo
ocenjene na podlagi naslednjih podrobnejših meril:

Podrobnejša merila

Najvišje možno število točk
Fizične osebe

Pravne osebe

I. Ekonomski vidik naložbe

75

87

1. Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega dela
(velja za fizične osebe / Poslovna uspešnost v zadnjem letuletu pred naložbo
(velja za pravne osebe)

20

20

2. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske
pridelave

8

15

3. Intenzivnost obravnavane naložbe (skupna vrednost naložbe/PDM)

12

12

4. Odvisnost KMG od proračunskih plačil (neposredna in izravnalna plačila)

5

5

5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 121 v obdobju 2007–2013

15

15
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Najvišje možno število točk

Podrobnejša merila

Fizične osebe

Pravne osebe

6. Razmerje med višino naložbe in letnimi prihodki iz kmetijske dejavnosti
(enostavne n.) / Racionalnost porabe javnih sredstev (zahtevne n.)

10

10

7. Vrsta zavarovanja vlagatelja (kmetije), število zaposlenih (s.p. posamezniki) /
Inovativnost in razvoj podjetij (pravne osebe)

5

10

II. Družbeno socialni vidik naložbe

17

5

1. Izobrazba vlagatelja

10

/

2. Starost vlagatelja / Socialni vidik podjetja

5

5

3. Spol vlagatelja

2

/

III. Regionalni vidik naložbe

40

40

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

5

5

2. Območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS

5

5

3. Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej navedenih območjih

5

5

4. Težavnostne razmere za kmetovanje

5

5

5. Lokacija naložbe se nahaja na območju, ki ga je prizadelo neurje s točo v letu
2011

20

20

IV. Tehnološki vidik naložbe

5

5

1. Kakovost proizvodov in varnost živil

5

5

V. Naravovarstveni vidik naložbe

5

5

1. Okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem
gospodarstvu

5

5

142

142

Skupaj

(7) Ocenjuje se stanje ob predložitvi
v loge. Ocenitve znotraj posameznih podrobnejših meril se ne seštevajo. Ocenjevanje
vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, predvsem: prijavnega obrazca,
projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in ustreznih dokazil.
VIII. Finančne določbe
VIII/1. Splošni finančni pogoji skladno
s 22., 26. in 120. členom Uredbe PRP
(1) Stopnja intenzivnosti podpore:
1. Skladno s 1. točko prvega odstavka 26. člena Uredbe PRP, znaša delež
sofinanciranja za naložbe mladih prevzemnikov iz drugega odstavka poglavja III.
Vlagatelji iz javnega razpisa:
– do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa
točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe
1698/2005/ES, ki so na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Natura
2000 in vodovarstvenih območjih,
– do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe, ki so bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa
točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe
1698/2005/ES, na ostalih območjih.
2. Skladno z 2. točko prvega odstavka 26. člena Uredbe PRP, znaša delež
sofinanciranja:
– do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Natura
2000 in vodovarstvenih območjih,
– do vključno 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na ostalih območjih.

3. Če je skladno z drugim odstavkom
26. člena Uredbe PRP, naložba namenjena
aktivnostim iz drugega odstavka II. poglavja
javnega razpisa, znaša delež sofinanciranja:
– do vključno 70 odstotkov priznane vrednosti naložbe, za naložbe mladih prevzemnikov, ki so bile opredeljene v poslovnem
načrtu, ki ga določa točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES na
OMD, območjih Nature 2000 in vodovarstvenih območjih,
– do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe mladih prevzemnikov, ki so bile opredeljenne v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega
odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES
na ostalih območjih;
– do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na OMD, območjih Nature 2000 in
vodovarstvenih območjih,
– do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na ostalih območjih;
(2) Najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 3.500 eurov na vlogo. Najvišji znesek
dodeljene pomoči je do vključno 1.500.000
eurov na vlogo. Kmetijsko gospodarstvo
lahko v celotnem programskem obdobju
2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi
največ do vključno 3.000.000 eurov podpore. (peti odstavek 26. člena Uredbe PRP).
VIII/2. Specifični finančni pogoji
(1) Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto upravičenega stroška
za posamezno vrsto naložbe, ki je opredeljena v Seznamu upravičenih stroškov, kot
Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji. (šesti
ostavek 26. člena uredbe PRP).

(2) Pri izvedbi naložbe se kot upravičen strošek prizna tudi prispevek v naravi
upravičenca skladno s 54. členom Uredbe
1974/2006/ES:
1. Za ukrepe, ki vključujejo naložbe, se
lahko prispevki javnih ali zasebnih upravičencev v naravi (nudenje blaga ali storitev,
za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto
z računi ali enakovrednimi dokumenti) štejejo za upravičene izdatke, če so izpolnjeni
določeni pogoji:
– prispevki vključujejo zagotavljanje
opreme ali surovin (les) ali neplačanega
prostovoljnega dela,
– vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
2. Javni izdatki, ki jih sofinancira EKSRP
in ki prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v naravi, ob zaključku aktivnosti ne
smejo preseči skupnih upravičenih izdatkov
(brez prispevkov v naravi). To pomeni, da
stroški, dokazljivi z računi ne smejo biti nižji
od stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja kot prispevek v naravi.
3. Vlagatelju se kot upravičen strošek
prizna lastni les kot prispevek v naravi, če
ima za posekani les pridobljeno odločbo
Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi
poseka izbranih dreves in sicer v višini do
200 EUR/m3 žaganega lesa.
4. V primeru lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost tega
dela opredeli ob upoštevanju porabljenega
časa ter običajne urne ali dnevne postavke za opravljeno delo, po naslednjem normativu: 5 EUR/uro bruto za ročno delo ter
20 EUR/uro bruto za strojno delo. Ne glede
na to, pa se na 1 PDM ne prizna več kot
14.000 EUR bruto vrednosti za opravljeno lastno (ročno in strojno) delo v obdobju
12 mesecev.
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5. Ne glede na določila predhodne točke,
pa prispevek v naravi v obliki lastnega dela
ne sme presegati do vključno 30% upravičenih stroškov pri naložbah v nakup in
postavitev mrež proti toči..
6. Strošek opravljenega dela se prizna
kot neplačano prostovoljno delo nosilca
kmetije in drugih članov kmetije, če nosilec
kmetijskega gospodarstva ob zahtevku za
izplačilo priloži izjavo, da so bila dela izvedena v skladu s predloženim predračunom
ter če je bil za opravljeno delo izveden neodvisni nadzor. Poleg tega obseg prispevka
v naravi nosilca kmetije ali drugih članov
kmetije ne sme presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je zanje
vlagatelj opredelil v vlogi oziroma v poslovnem načrtu.
7. Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane investicijske
vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki
se nahajajo v dokumentaciji k temu javnemu razpisu, v okviru seznama opravičljivih
stroškov.
(3) Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane investicijske
vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki
se nahajajo v dokumentaciji k temu javnemu razpisu, v okviru seznama opravičljivih
stroškov. (osmi odstavek 26. člena Uredbe
PRP).
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. (prvi in
tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP).
(2) Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) Povabilo k oddaji vloge
b) Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge
c) Podrobnejša merila in točkovalnik za
ocenjevanje vlog
d) Prijavni obrazec z dokazili
Priloga št. 1.: Seznam upravičenih stroškov
Priloga št. 2: Navodila za izdelavo poslovnega načrta (velja samo za zahtevne
naložbe)
Ostale priloge: Navodila za izpolnjevanje
e-prijavnega obrazca (vključno z razlago temeljnih pojmov), Priročnik za obveščanje,
Seznam minimalnih standardov Evropske
unije za posamezno vrsto navedenih naložb iz poglavja III. tega javnega razpisa,
Seznam kmetijskih proizvodov.
(3) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na informacijskih točkah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
(4) V skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP se prijavni obrazec izpolni
v elektronski sistem ARSKTRP in natisne
z izpisom identifikacijske kode. Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski
sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis.
Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen
prijavni obrazec z izpisom identifikacijske
kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge
na javni razpis, ki jih določata javni razpis
in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj
vloži v skladu s prvim odstavkom 114. člena
Uredbe PRP.
(5) Podrobnejša navodila o izpolnjevanju
prijavnega obrazca v elektronski sistem se
objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP. (drugi odstavek 117. člena Uredbe
PRP).

(6) Končni prejemniki sredstev, ki so
pravne osebe, opis aktivnosti, oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev
se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP. (osmi odstavek 121. člena Uredbe
PRP).
X. Rok in način prijave
(1) Skladno s prvim in drugim odstavkom
114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na
javni razpis poslati priporočeno po pošti ali
oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih
ur, na naslov: Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali vložiti v skladu
s določbo prvega odstavka 117. člena Uredbe PRP in sicer od naslednjega dneva po
objavi javnega razpisa pa do 30. 11. 2011,
do 24. ure.
(2) Skladno
s
tretjim
odstavkom
114. člena Uredbe PRP in 30. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08)
(v nadaljnem besedilu: ZKme-1) se vloga
na javni razpis vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. Vloga,
ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se
zavrže. Sestavni deli vloge na javni razpis
morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju
označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP,
naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP:
»Ne odpiraj – Vloga na 2. javni razpis za
ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 za leto 2011, za naložbe na
področju sadjarstva in vinogradništva«.
Na ovojnico napišite KMG-MID številko vašega kmetijskega gospodarstva ter
ime, priimek in naslov nosilca kmetijskega
gospodarstva. Prepozno vložene vloge se
s sklepom zavržejo.
(3) ARSKTRP odpira in obravnava vloge
na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno. (četrti odstavek
114. člena Uredbe PRP).
(4) Skladno s tretjim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, se zahtevek za izplačilo
sredstev vlaga v obliki obrazca v elektronski
sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je
izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se
ne šteje za zahtevek za izplačilo sredstev.
Za zahtevek za izplačilo sredstev se šteje
natisnjen obrazec z izpisom identifikacijske
kode skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami,
ki jih določa javni razpis, odločba o odobritvi
sredstev in razpisna dokumentacija, ki ga
vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom
114. člena Uredbe PRP.
(5) Vlagatelju se na tem javnem razpisu
odobri samo ena vloga.
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 v zaprtih javnih razpisih je določen
v XXII. Poglavju Uredbe PRP Zaprti javni
razpisi, ter v XXIII. Poglavju Uredbe PRP
Skupne določbe za postopek pri odprtih in
zaprtih javnih razpisih.
(2) V primeru nepopolne ali nerazumljive
vloge, ARSKTRP pozove vlagatelja na dopolnitev vloge v skladu s predpisi.
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(3) 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
s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP,
oddaje popolne vloge na javni razpis. Če
imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis, dve ali več
vlog na javni razpis isto število prejetih točk
in so bile vloge na javni razpis vložene istočasno, se vloge na javni razpis odobrijo po
rangiranju naslednjih prioritet točkovanja:
1. Regionalni vidik naložbe
2. Ekonomski vidik naložbe
3. Družbeno socialni vidik naložbe
4. Tehnološki vidik naložbe
5. Naravovarstveni vidik naložbe
(3) Skladno s prvim in drugim odstavkom 116. členom Uredbe PRP se sredstva
upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način, kot je
določen za vložitev vloge v prvem odstavku
114. člena Uredbe PRP, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP opravlja administrativne
preglede (vključno z obiski investicijskega
območja na kraju samem) 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. (126. člen Uredbe
PRP).
(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 investitorju
na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne
sankcije 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 eurov kaznuje investitor, ki ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz
četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila investitirjem, 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 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
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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
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 kraju 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 prejemnik sredstev
obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Št. 360-80/2011-5
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Javni razpis
za zagotavljanje zanesljive oskrbe z
električno energijo z uporabo domačih
virov primarne energije v letu 2011
Izvajalec javnega razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 15. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –uradno prečiščeno
besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US),
Uredba o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno
energijo z uporabo domačih virov primarne energije (Uradni list RS, št. 19/09 in
49/10) in sklep Vlade Republike Slovenije
št. 36000-8/2011/4 z dne 8. 9. 2011.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov izbranih pro
izvajalcev električne energije, ki bodo
v določenem obsegu prevzeli obveznost
uporabe domačega vira primarne energije
za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo, ki ga je ob sprejemu energetske bilance za leto 2011 določila Vlada
Republike Slovenije.
Namen je izbor ponudnika ali ponudnikov
(v nadaljevanju: ponudnik) za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo
z uporabo domačih virov primarne energije
z najnižjim pokritjem upravičenih stroškov.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Obvezna količina domačega vira primarne energije za proizvodnjo električne
energije v energetski bilanci za leto 2011 je
določena s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 36000-8/2011/4 z dne 8. 9. 2011,
na podlagi katerega se je za zagotavljanje
zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov
primarne energije za proizvodnjo električne energije v Energetsko bilanco Republike
Slovenije za leto 2011 vključilo 388.600 ton
rjavega premoga iz Rudnika Trbovlje – Hrastnik, d. o. o..
Proizvedena količina električne energije
v letu 2011 iz obvezne količine domačega primarnega vira energije je najmanj 380
GWh.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo proizvajalci
električne energije s sedežem na območju
Evropske unije ali prebivališčem v državi
članici Evropske unije (v nadaljevanju: pro
izvajalci), ki so sposobni uporabiti obvezno
količino domačega vira primarne energije za
proizvodnjo električne energije. Proizvajalci
električne energije so pravne ali fizične
osebe, ki so imetniki veljavne licence za
proizvodnjo električne energije v Sloveniji,
izdane s strani Javne agencije Republike
Slovenije za energijo. Čas, za katerega je
bila licenca izdana, se ne sme izteči pred iztekom časa izpolnitve prevzetih obveznosti
v skladu s tem razpisom.
Na razpis se ne morejo prijaviti pro
izvajalci, ki:
– se nahajajo v postopku insolventnosti
(prisilni poravnavi ali stečaju) ali likvidaciji,
– so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
(UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni
list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11),
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedeni v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati
v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje
korupcije,
– so kot proizvajalci ali njihovi zakoniti
zastopniki storili prekrške v zvezi z energetsko dejavnostjo.
Merila za izbor ponudnika, ki izpolnjuje
pogoje
Vse popolne in veljavne vloge, ki bodo
izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila komisija za izbor ponudnika na osnovi
naslednjega merila.
Izbran bo ponudnik, ki bo za proizvodnjo
električne energije ponudil najnižje upravičene stroške ob uporabi v razpisu določene
količine domačega vira primarne energije.
V primeru, da več ponudnikov ponudi enako višino najnižjih upravičenih stroškov, bo
vsak ponudnik prevzel enak delež obveznosti uporabe določene količine domačega
vira primarne energije.
Ministrstvo se lahko odloči, da ne bo
izbralo nobenega ponudnika. To se šteje za
neuspešen javni razpis.
Trajanje obvezne uporabe domačih primarnih virov energije
Obvezna uporaba domačega vira primarne energije se mora izvajati v letu 2011
na podlagi pogodbe sklenjene s Centrom

za podpore. Začetek uporabe obvezne količine domačega vira primarne energije za
izbranega ponudnika je od dneva podpisa
pogodbe s Centrom za podpore. Od tega
datuma se začne obdobje upravičenosti
stroškov, ki traja do konca leta 2011 oziroma do uporabe celotne obvezne količine,
določene s pogodbo.
Upravičeni stroški
Če cena proizvedene električne energije
iz domačega vira primarne energije na pragu proizvodne naprave preseže tržno ceno
iz primerljivih proizvodnih naprav, ki te primarne energije ne uporabljajo, so izbrani
proizvajalci upravičeni do pokritja stroškov
do ravni njihovega običajnega poslovanja.
Če proizvajalec pri tem ustvari dobiček, se
upravičeni stroški v naslednjem letu znižajo
za višino ugotovljenega dobička v predhodnem letu oziroma se bo s pogodbo, sklenjeno s Centrom za podpore, zavezal k povrnitvi ustvarjenega dobička.
Upravičeni stroški so lahko:
– višji stroški domačega vira primarne
energije, dostavljenega proizvajalcu, od primerljivega primarnega vira energije iz uvoza, dostavljenega do energetskega objekta proizvajalca, ki bi ga lahko proizvajalec
uporabljal;
– ostali proizvodni stroški, sorazmerni
deležu domačega vira primarne energije, ki
so povezani z uporabo domačega vira primarne energije, ki vključujejo tudi amortizacijo naprav, ki so potrebne, ali jih je potrebno
vgraditi za koriščenje domačega vira primarne energije, in ki za koriščenje primarnih
virov iz uvoza ne bi bili potrebni.
Če primerjava stroškov med domačim
virom primarne energije in primarnim virom
iz uvoza zaradi narave primarnega vira ni
mogoča, se kot upravičeni strošek upošteva
ponujena lastna proizvodna cena električne
energije iz domačega primarnega vira, znižana za lastno proizvodno ceno električne
energije iz primarnih virov, ki jih proizvodna
naprava uporablja.
Upravičeni stroški se upoštevajo samo
v primeru izbire proizvajalca na javnem razpisu, na katerem sta pravilni ponudbi oddala
vsaj dva ponudnika.
Upravičeni stroški so predmet financiranja le, če so nastali v letu 2011.
Višina sredstev
Za pokritje upravičenih stroškov je na voljo največ 7.461.000 EUR. Sredstva se bodo
črpala iz prispevka za zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo
domačih virov primarne energije.
Ponudba ne sme presegati razpoložljivih
sredstev.
Izplačilo sredstev
Sredstva za pokritje upravičenih stroškov
bo na transakcijski račun proizvajalca nakazal Center za podpore. Izbrani prijavitelj je
dolžan najkasneje v 15 dneh po dokončnosti
sklepa o izbiri prijavitelja skleniti pogodbo
o zagotavljanju zanesljive oskrbe električne
energije z uporabo domačih virov primarne
energije (v nadaljevanju: pogodba). Sredstva bodo nakazana skladno s podpisano
pogodbo.
Za proizvajalca, ki ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je svojo
prijavo umaknil in ni upravičen do povračila
upravičenih stroškov.
Če pogodba ni usklajena s sklepom o izbiri prijavitelja, se glede neusklajenih vprašanj uporablja neposredno sklep o izbiri. Če
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je sklep o izbiri razveljavljen, mora Center
za podpore prenehati izplačevati sredstva
za povrnitev upravičenih stroškov, ne glede
na pogodbo. Razveljavitev sklepa je podlaga za odpoved pogodbe.
Če se po koncu obračunskega obdobja
izkaže, da so upravičeni stroški nižji od predvidevanih oziroma nižjih od upravičenih stroškov določenih v sklepu o izbiri prijavitelja in
pogodbi, se sredstva za izplačilo znižajo za
ustrezen znesek.
Vsebina prijave
Pisna prijava na javni razpis mora poleg
prijavnega obrazca z navedbo upravičenih
stroškov, vsebovati naslednja dokazila in
izjave:
1. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane
davčne obveznosti in druge obvezne dajatve, ki ga izda pristojni davčni urad pri
Davčni upravi Republike Slovenije, ne starejše od 30 dni;
2. izjava, da ima prijavitelj licenco za pro
izvodnjo električne energije, izdano s strani Javne agencija Republike Slovenije za
energijo;
3. pisna soglasja prijavitelja ter vseh njegovih zakonitih zastopnikov, da Ministrstvo
za gospodarstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi podatke iz prekrškovnih evidenc; soglasje za pravne osebe in
samostojne podjetnike mora vsebovati ime
in sedež, davčno in matično številko, številko vložka v sodni register ter žig in podpis
zakonitega zastopnika; soglasje za zakonite zastopnike in prijavitelje, ki so fizične
osebe – državljani države članice EU, mora
vsebovati ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, datum in kraj rojstva, EMŠO ter
podpis. V primeru, da prijavitelj soglasij iz te
točke ne priloži, mora sam prijavi predložiti
ustrezna dokazila, in sicer:
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
prijavitelj in vse njegove odgovorne osebe niso bile pravnomočno kaznovane za
prekrške v zvezi z opravljanjem energetske
dejavnosti, ne starejše od 30 dni;
– potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da prijavitelj in vse njegove odgovorne
osebe niso v postopku za prekrške v zvezi
z opravljanjem energetske dejavnosti, ne
starejše od 30 dni;
4. izjava, da prijavitelj pozna vsebino
javnega razpisa, na katerega se prijavlja,
in se strinja s pogoji, navedenimi v javnem
razpisu;
5. izjava, da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
6. izjava, da prijavitelj ne prejema, niti
ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje
podjetij;
7. izjava, da so vse informacije, navedene v prijavnem listu in v pripadajočih dokumentih, resnične, popolne in ustrezajo
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dejanskemu stanju. Vsaka kopija priloženih
dokumentov je resnična kopija originalnega
dokumenta.
8. izjava, da prijavitelj ni naveden v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije
ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki
ureja preprečevanje korupcije.
Ministrstvo za gospodarstvo lahko zahteva tudi drugo dokumentacijo.
Način in rok prijave
Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu, ki je
sestavni del javnega razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijava na
javni razpis je veljavna, če je pravočasna
in ji je priložena vsa zahtevana dokumentacija. Pisne prijave z oznako na ovojnici:
»Ne odpiraj – Javni razpis za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo
z uporabo domačih virov primarne energije
v letu 2011«, imena in naslova prijavitelja, je
treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana. Nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte
vrnjene prijavitelju.
Prijave, ki ne bodo predložene pravočasno, se kot prepozne zavržejo.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki
bodo v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, prispele do vključno osmi dan od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije, do 12 ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
Če prijava ne bo popolna, ali ji ne bo priložena vsa potrebna dokumentacija, bo prijavitelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če
prijavitelj v predvidenem roku ne bo vloge
dopolnil, se vloga kot nepopolna zavrže.
Čas in kraj odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo naslednji dan po poteku roka za prijavo na javni razpis ob 10. uri
v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5 v Ljubljani,
v sejni sobi v II. nadstropju. Predstavniki
prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni
zadevi.
Postopek in rok za izbor
Izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev prijav na javni razpis, ki
jo bo imenoval predstojnik Ministrstva za
gospodarstvo. Ministrstvo bo v roku 8 dni po
izteku roka za prijavo na javni razpis odločilo
o izbiri prijavitelja.
Dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/400-31-42
(Silvo Škornik) in po elektronski pošti na
naslovu: silvo.skornik@gov.si.
Zoper sklep o izbiri prijavitelja ni dovoljena pritožba, dovoljen pa je upravni spor.
Neizbrani ponudnik lahko vloži tožbo v roku
30 od vročitve sklepa na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
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Prijavni obrazec
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektriþno energijo z uporabo domaþih virov primarne
energije v letu 2011

I. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU
Pravna oseba:
- Popolno ime
(firma):_____________________________________________________________________
- Sedež (naslov):
___________________________________________________________________________
- Zakoniti zastopnik:
___________________________________________________________________________
- Matiþna številka:
___________________________________________________________________________
- Davþna številka:
___________________________________________________________________________
Fiziþna oseba – samostojni podjetnik posameznik:
- Popolno ime s.p.:
___________________________________________________________________________
- Sedež (naslov):
___________________________________________________________________________
- Matiþna številka:
___________________________________________________________________________
- Davþna številka:
___________________________________________________________________________
Predvidena vrednost upraviþenih stroškov:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Izjavljam, da poznam vsebino javnega razpisa na katerega se prijavljam in se strinjam s
pogoji navedenimi v javnem razpisu.
Izjavljam, da nisem v postopku prisilne poravnave, steþaja ali likvidacije.
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Izjavljam, da ne prejemam, niti nisem v postopku pridobivanja finanþne pomoþi države za
reševanje in prestrukturiranje podjetij.
Izjavljam, da so vse informacije navedene v tem prijavnem listu in v pripadajoþih dokumentih
resniþne, popolne in ustrezajo dejanskemu stanju. Vsaka kopija priloženih dokumentov je
resniþna kopija originalnega dokumenta.
Izjavljam, daj nisem naveden v seznamu podjetij,s katerimi državne institucije ne smejo
poslovati v skladu z zakonom, ki ureja prepreþevanje korupcije.
PRILAGAM:

Firma oziroma ime prijavitelja
Datum:___________

Ime zastopnika

Kraj:_____________

Podpis

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 2/11
Ob-5018/11
Na podlagi 33. in 10. člena Pravilnika
o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 92/07 in 86/10; v nadaljevanju:
pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje
gradnje športnih objektov v letih 2012,
2013 in 2014
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov
v okvirni višini 2.700.000 EUR, in sicer:
– v letu 2012 se razpiše: 1.928.572
EUR;
– v letu 2013 se razpiše: 385.714 EUR;
– v letu 2014 se razpiše: 385.714 EUR.

2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa in so
lastniki športnih objektov oziroma investitorji
del na športnih objektih. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku.
Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu
na področju športa. Med prosilci, ki so že
prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri
izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.
Vrednotenje programov se opravi na
podlagi metodologije za področje gradnje
športnih objektov, ki točkovno opredeljuje
posamezna merila. Metodologija za vrednotenje programov s področja gradnje športnih
objektov je določena v pravilniku.

Sredstva za gradnjo športnih objektov,
ki jih namenja fundacija, lahko pri investicijah, katerih predračunska vrednost presega
62.500 EUR, predstavljajo največ 30% predračunske vrednosti celotne investicije. Pri
malih investicijah, katerih predračunska
vrednost ne presega 62.500 EUR, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ
50% predračunske vrednosti celotne investicije.
Z izvajalci letnega programa fundacije, ki
se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se natančno
opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev,
načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor
nad namensko porabo sredstev. Izvajalci
so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in smotrno v skladu s posredovano
razpisno dokumentacijo in sprejetim skle-
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pom sveta fundacije. Če izvedeni program
odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi in ki jih je fundacija uporabila
v metodologiji vrednotenja in financiranja, za
več kot 15% vrednosti, lahko svet fundacije
v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža sredstva za program.
Fundacija pogodbeno odobrena sredstva
izplačuje izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer na
podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov za
izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške sofinanciranega programa
odštela od predloženih stroškov pri vsakem
zahtevku sproti in ustrezno znižala višino
zahtevka za izplačilo.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega
programa fundacije enostransko spremeni
dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva
na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2012 – O: prijavni obrazec za programe na področju gradnje športnih objektov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju gradnje športnih objektov.
4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva
fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih
obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije.
Izpolnjene prijavne obrazce morajo prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce
žigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.
Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo prijavitelji
tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi
s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati
osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do
21. novembra 2011. Šteje se, da je tiskana
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo vloge oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno
oddana v prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na
kateri mora biti napisano sledeče:
– navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prijavitelja),
– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
– pripis “Ne odpiraj – Vloga za javni razpis” in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: prijavitelj mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, v zapečateni ovojnici!
5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna,
če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih
določa besedilo javnega razpisa, za popolno
pa se šteje tudi vloga, ki jo je prijavitelj po
pozivu v danem roku dopolnil.
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Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec FŠO 2012 za področje gradnje
športnih objektov, skupaj z obveznimi prilogami.
6. Informiranje kandidatov: vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji fundacijo zaprosijo pisno na
naslov fundacije ali prek elektronske pošte
na naslov: info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času
uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik Hrvat.
7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni
po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije in
ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela
zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za
sofinanciranje programov, katerih vloge so
nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna
komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo
pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisija
s sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge vrednoti stalna strokovna
komisija fundacije po metodologiji, ki izhaja
iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko stalna strokovna komisija od prosilcev
zahteva dodatne informacije, podatke in
neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec
zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi
v zahtevanih rokih, stalna strokovna komisija pripravi predlog za razdelitev sredstev na
osnovi znanih podatkov.
Stalna strokovna komisija fundacije pripravi predlog razdelitve sredstev do 31. januarja 2012. Na podlagi predlogov stalne
strokovne komisije svet fundacije sprejme
sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. februarja 2012.
Na odločitev sveta fundacije o razporeditvi sredstev izvajalcem je dovoljena pritožba
v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbah je dolžna odločiti komisija za pritožbe,
v roku 30 dni. Odločitev komisije za pritožbe
je dokončna.
8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletnih straneh fundacije. Oddaja vloge
pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Upravičenec do sredstev se s predložitvijo
vloge na javni razpis strinja z javno objavo
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
o prijavitelju oziroma upravičencu do sredstev, o programu ter o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom,
ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije
javnega značaja, razen tistih (posameznih
podatkov), ki jih je vlagatelj posebej označil
kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport
Št. 2/11
Ob-5019/11
Na podlagi 33. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev
sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 92/07 in 86/10; v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju:
fundacija) objavlja

javni razpis
Fundacije za šport
za sofinanciranje športnih dejavnosti,
raziskovanja in razvoja športa
ter založništva v športu v letu 2012
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva
v športu, v okvirni višini 6.300.000 EUR,
in sicer:
– športne dejavnosti: 5.400.000 EUR,
od tega:
a) za dejavnosti vrhunskega športa –
programe reprezentanc: 2.160.000 EUR,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programe reprezentanc:
2.160.000 EUR,
c) za dejavnosti interesne športne vzgoje
otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo: 756.000 EUR,
d) za druge programe dejavnosti informiranja in promocije o športno rekreativnih
dejavnostih na regionalnem ali širšem področju in muzejsko dejavnost na področju
športa: 162.000 EUR,
e) za neposredne potrebe vrhunskih
športnikov: 162.000 EUR,
– raziskovanje in razvoj športa: za dejavnosti raziskovanja in razvoja športa, za
nakup tehnologij, za spremljanje in razvoj
športne vadbe, za znanstveno raziskovalne
projekte in druge programe razvoja športa:
765.000 EUR,
– založništvo v športu predstavljajo revije (ali knjige) s strokovnimi vsebinami, ki
jih izdajajo nacionalne športne zveze, revije
namenjene otrokom in mladini, ter znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na
področju športa. Prioriteto imajo publikacije
z višjo strokovnostjo, izvirnostjo, ustreznim
jezikoslovjem in večjo dodano vrednostjo
financiranja: 135.000 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa.
Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku.
Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij,
sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem
interesu na področju športa. Med prosilci, ki
so že prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi tistih prosilcev, ki
so uspešno realizirali dodeljena sredstva
fundacije.
Opozorilo: nacionalne panožne športne
zveze, ki kandidirajo na področju D1 in D2,
morajo s svojimi vlogami kandidirati po panogah.
Vrednotenje programov se opravi na
podlagi metodologij za posamezna področja, ki točkovno opredeljujejo posamezna
merila. Metodologije za vrednotenje programov so določene v pravilniku.
Z izvajalci letnega programa fundacije, ki
se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe
o sofinanciranju, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena
sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt
financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih
sredstev in druge načine za nadzor nad na-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mensko porabo sredstev. Izvajalci so dolžni
uporabljati dodeljena sredstva namensko in
smotrno, v skladu s posredovano razpisno
dokumentacijo in sprejetim sklepom sveta
fundacije. Če izvedeni program odstopa od
kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi
in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji
vrednotenja in financiranja, za več kot 15%
vrednosti, lahko svet fundacije v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža
sredstva za program.
Fundacija pogodbeno odobrena sredstva
izplačuje izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer na
podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov za
izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške sofinanciranega programa
odštela od predloženih stroškov pri vsakem
zahtevku sproti in ustrezno znižala višino
zahtevka za izplačilo.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega
programa fundacije enostransko spremeni
dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva
na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2012 – D1: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti vrhunskega športa – programov reprezentanc
(D1),
– obrazec FŠO 2012 – D2: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport – programov
reprezentanc (D2),
– obrazec FŠO 2012 – D3: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti
interesne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo (D3),
– obrazec FŠO 2012 – D4: prijavni obrazec za programe na področju drugih programov (D4),
– obrazec FŠO 2012 – D5: prijavni obrazec za programe na področju neposrednih
potreb vrhunskih športnikov (D5),
– obrazec FŠO 2012 – RR: prijavni obrazec za programe na področju raziskovanja
in razvoja športa (RR),
– obrazec FŠO 2012 – Z: prijavni obrazec za programe na področju založništva
v športu (Z),
– vzorce pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije.
4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva
fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih
obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije.
Izpolnjene prijavne obrazce morajo prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce
žigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.
Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo prijavitelji
tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi
s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati
osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do
21. novembra 2011. Šteje se, da je tiskana
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji

dan roka za oddajo vloge oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno
oddana v prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na
kateri mora biti napisano sledeče:
– navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prijavitelja),
– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
– pripis “Ne odpiraj-vloga za javni razpis” in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: prijavitelj mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) IN tiskano vlogo, v zapečateni ovojnici!
5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse
obvezne sestavine, ki jih določa besedilo
javnega razpisa, za popolno pa se šteje tudi
vloga, ki jo je prijavitelj po pozivu v danem
roku dopolnil.
Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni
obrazec FŠO 2012 za področje, na katerem
kandidira prijavitelj.
6. Informiranje prijaviteljev
Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji
fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov:
info@fundacijazasport.org oziroma ustno na
tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik Hrvat.
7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni
po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije in
ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela
zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za
sofinanciranje programov, katerih vloge so
nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna
komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo
pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisija
s sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisije fundacije po metodologijah, ki izhajajo iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog
lahko stalne strokovne komisije od prosilcev
zahtevajo dodatne informacije, podatke in
neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec
zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi
v zahtevanih rokih, stalna strokovna komisija pripravi predlog za razdelitev sredstev na
osnovi znanih podatkov.
Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega programa do
31. januarja 2012. Na podlagi predlogov
stalnih strokovnih komisij svet fundacije
sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. februarja 2012.
Na odločitev sveta fundacije o razporeditvi sredstev izvajalcem je dovoljena pritožba
v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbah je dolžna odločiti komisija za pritožbe,
v roku 30 dni. Odločitev komisije za pritožbe
je dokončna.
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8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletnih straneh fundacije. Oddaja vloge
pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Upravičenec do sredstev se s predložitvijo
vloge na javni razpis strinja z javno objavo
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
o prijavitelju oziroma upravičencu do sredstev, o programu ter o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom,
ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije
javnega značaja, razen tistih (posameznih
podatkov), ki jih je vlagatelj posebej označil
kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport
Št. 14/2011
Ob-5047/11
Na podlagi 13. člena Zakona o romski
skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 33/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011
in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2012
(Uradni list RS, št. 96/10) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
96/10 – ZIPRS1112) Urad Vlade Republike
Slovenije za narodnosti objavlja
javni razpis
za programe romskih zvez v letu 2012
(JR-PRZ2012)
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev: Urad Vlade RS za narodnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
2) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki podpirajo cilje javnega
razpisa.
Programi so redne naloge in aktivnosti,
ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja
njegovo trajno dejavnost.
Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti:
– na področju ohranjanja in krepitve
identitete pripadnikov skupnosti,
– na področju medsebojnega povezovanja in sodelovanja različnih delov skupnosti,
– na področju ozaveščanja in boja proti
diskriminaciji in nestrpnosti,
– na področju informativne dejavnosti.
3) Pogoji sofinanciranja
Na javni razpis se lahko prijavijo prosilci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da predstavljajo romsko zvezo v Sloveniji in so registrirani kot pravna oseba
zasebnega prava oziroma društvo, ki deluje
v javnem interesu,
– da je trend njihovega delovanja dolgoročen in
– da spoštujejo postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Vloge prosilcev, ki ne bodo izpolnjevali
pogojev, bodo zavrnjene.
4) Merila za sofinanciranje
1. pomen prijavljenega programa za
spodbujanje aktivnega delovanja organizacij romske skupnosti,
2. tradicija delovanja organizacije romske skupnosti,
3. kakovost programa,
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4. vključenost romskih društev,
5. obseg delovanja.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka. Posamezne vloge
bodo pred dokončno odločitvijo strokovne
komisije po potrebi usklajene tudi z drugimi
sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
5) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za delovanje organizacij romske skupnosti v letu 2012 znaša 230.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo
biti porabljena v istem letu.
6) Dokumentacija javnega razpisa: dokumentacija javnega razpisa z obrazci je na
razpolago na spletni strani Urada Vlade RS
za narodnosti: http://www.uvn.gov.si/ Dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi
osebno, v tajništvu Urada Vlade RS za narodnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan med 9. in 14. uro.
7) Način prijave
Prosilci svoje vloge pošljejo po pošti ali
osebno predložijo na Urad Vlade RS za
narodnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana
in sicer na prijavnem obrazcu in v zaprti
ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice: »Ne odpiraj – Prijava na razpis JRPRZ2012«,
– naslov Urada Vlade RS za narodnosti,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
8) Trajanje javnega razpisa: prosilci morajo vloge oddati najkasneje do vključno
11. 11. 2012. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti
najkasneje 11. 11. 2012 oziroma istega dne
osebno predložena v tajništvu Urada Vlade RS za narodnosti. Nepravočasne vloge
bodo neodprte vrnjene prosilcem.
9) Odpiranje in ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo predvidoma pričela z odpiranjem vlog 15. 11. 2011. Odpiranje
vlog ni javno.
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge, na predpisanih
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Prosilci, katerih vloge niso bile popolne,
bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
10) Obveščanje o izboru
Sklepi o izboru prejemnikov sredstev
bodo izdani najkasneje 5. 12. 2011.
11) Dodatna pojasnila: vsa dodatna
pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za narodnosti, vsak dan
med 9. in 14. uro, tel. 01/478-13-65, faks:
01/478-13-66 ter po elektronski pošti na naslovu: gp.un@gov.si.
Urad Vlade RS za narodnosti
Ob-5092/11
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011
in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2012
(Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 110/06-uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1 in 77/10
– ZSFCJA) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 96/10
– ZIPRS1112) Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za lokalne romske radijske oddaje
v letu 2012 (JR-LRRO2012)
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev: Urad Vlade RS za narodnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
2) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje lokalnih romskih radijskih oddaj, ki
podpirajo cilje javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa so spodbujanje priprave in predvajanja romskih oddaj v smeri:
– uravnoteženega prikazovanja romske
tematike iz različnih zornih kotov (z vidika
Romov, večinskega prebivalstva, državnih
organizacij, države, lokalne skupnosti, mednarodne javnosti, strokovne javnosti);
– utrjevanja in ohranjanja narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov;
– vključevanja Romov v pripravo in predvajanje oddaj;
– vplivanja na večinsko prebivalstvo
v smislu (večje) tolerantnosti do Romov in
njihovih vrednot ter spodbujanje Romov
k spoštovanju vrednost večinskega prebivalstva.
Lokalne romske radijske oddaje so oddaje z romsko tematiko, ki se pripravljajo
in predvajajo na lokalnih radijskih postajah
in o vseh vidikih romske tematike obveščajo
tako romsko kot večinsko prebivalstvo.
3) Pogoji sofinanciranja
Na javni razpis se lahko prijavijo lokalne radijske postaje, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da so vpisane v razvid medijev,
– da pripravljajo in predvajajo lokalno
romsko radijsko oddajo,
– da ima navedena oddaja tradicijo in pozitiven odziv na področju, ki ga pokriva,
– da spoštujejo postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Vloge prosilcev, ki ne bodo izpolnjevali
omenjenih pogojev, bodo zavrnjene.
4) Merila za sofinanciranje
1. pomen prijavljene oddaje za sprejemanje romske skupnosti,
2. tradicija lokalne romske radijske oddaje,
3. kakovost,
4. količina premiernih predvajanj,
5. trajanje posamezne oddaje.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka. Posamezne vlogo
bodo pred dokončno odločitvijo strokovne
komisije po potrebi usklajene tudi z drugimi
sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
5) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za lokalne
romske radijske oddaje v letu 2012 znaša
35.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo
biti porabljena v istem letu.
6) Dokumentacija javnega razpisa: dokumentacija javnega razpisa z obrazci je na
razpolago na spletni strani Urada Vlade RS
za narodnosti: http://www.uvn.gov.si/ Dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi
osebno, v tajništvu Urada Vlade RS za narodnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan med 9. in 14. uro.
7) Način prijave
Prosilci svoje vloge pošljejo po pošti ali
osebno predložijo na Urad Vlade RS za
narodnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana
in sicer na prijavnem obrazcu in v zaprti
ovojnici.

Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice: »Ne odpiraj – Prijava na razpis JRLRRO2012«,
– naslov Urada Vlade RS za narodnosti,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
8) Trajanje javnega razpisa: prosilci morajo vloge oddati najkasneje do vključno
11. 11. 2011. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti
najkasneje 11. 11. 2011 oziroma istega dne
osebno predložena v tajništvu Urada Vlade RS za narodnosti. Nepravočasne vloge
bodo neodprte vrnjene prosilcem.
9) Odpiranje in ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo predvidoma pričela z odpiranjem vlog 15. 11. 2011. Odpiranje
vlog ni javno.
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge, na predpisanih
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Prosilci, katerih vloge niso bile popolne,
bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
10) Obveščanje o izboru: sklepi o izboru
prejemnikov sredstev bodo izdani najkasneje 5. 12. 2011.
11) Dodatna pojasnila: vsa dodatna
pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za narodnosti, vsak dan
med 9. in 14. uro, tel. 01/478-13-65, faks:
01/478-13-66, ter po elektronski pošti na
naslovu: gp.un@gov.si.
Urad Vlade RS za narodnosti
Št. 410-184/2011
Ob-5020/11
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, na podlagi 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni
objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97,
30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, in
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 04/06,
30. 6. 2006), Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 7/11 z dne 4. 2. 2011), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni
list RS, št. 13/08 z dne 5. 2. 2008), objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje izvedbe prireditev
v Občini Ilirska Bistrica
v okviru občinskega meseca kulture
v letu 2012
Predmet razpisa je
1. Sofinanciranje izvedbe prireditev
v Občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega
meseca kulture, v katerem je zajeto tudi praznovanje slovenskega kulturnega praznika
v letu 2012.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala
izvedbo prireditev do višine 1.639 EUR.
2. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani
uspehi oziroma so na enem od opisanih
področij ustvarili zaključen projekt,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– pogoj je tudi korektno sodelovanje
z Občino Ilirska Bistrica v obdobju zadnjih
3 let.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Ilirska Bistrica.
Izbrani izvajalci kulturnega programa po
tem razpisu so dolžni pri izvedbi prireditve:
– na vabilih, plakatih, oglaševanju in
drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica
v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine
Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je prireditev
sofinancirala Občina Ilirska Bistrica;
– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvijo
(plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.
3. Merila za ocenjevanje predlogov so:
– program, kakovost in obseg prireditve,
– višina predvidenega sofinanciranja.
4. Navodila za izdelavo prijav
Prijavitelj mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku, program mora biti ovrednoten
v EUR.
Prijavitelje se naproša, da predložijo izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
1 – izpolnjeno in podpisano prijavo na
javni razpis, iz katere so razvidni zahtevani
podatki (osnovni podatki o prijavitelju, predstavitev prireditve, reference prijavitelja, finančna konstrukcija prireditve in viri financiranja),
2 – podpisano izjavo o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa,
3 – izpolnjeno in podpisano pogodbo.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem
na voljo na spletni strani www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, v času uradnih ur.
Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v prijavni dokumentaciji
potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom
zakonitega zastopnika.
5. Način in rok za oddajo prijav
Pisne prijave naj prijavitelji oddajo
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis
»Javni razpis za sofinanciranje prireditev
2012 – Mesec kulture – Ne odpiraj«. Na
ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen
naslov prijavitelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo
prispele do 4. 11. 2011, do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do
tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, pritličje levo. Prijave, ki bodo
prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
6. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo 7. 11. 2011. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila
petčlanska komisija, ki jo imenuje župan
Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo
o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni
od odpiranja prijav in izbrani prijavitelj pozvan k sklenitvi pogodbe.

Podrobnejše informacije so na voljo pri
Eriki Vrh, tel. 05/711-23-33.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 430-16/2011-3
Ob-5021/11
Občina Hrpelje - Kozina na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni
list RS, št. 38/10) in v povezavi z Zakonom
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl. US in 17/08) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
v Občini Hrpelje - Kozina (2011)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo v loviščih, katerih lovna površina
leži na območju Občine Hrpelje - Kozina za
leto 2011.
Predmet sofinanciranja so naslednji ukrepi:
1) Biomeliorativni ukrepi, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in
strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje
gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega
drevja in grmovja,
– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih dupel.
2) Biotehnični ukrepi, kot so:
– krmljenje divjadi, obdelovanje krmnih in
pridelovalnih njiv.
3) Tehnični ukrepi, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev
pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav
za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na
leglih in gnezdih,
– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet
divjadi.
4) Izobraževalni in promocijske ukrepi,
kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti
v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja
in podobno).
Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati
v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti
upravljanja z divjadjo, predpisi s področja
lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot
lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
za lovišče, ki se nahaja na območju občine,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev
Vlagatelj mora z verodostojnimi listinami
dokazati, da je v letu 2011 izvajal aktivnosti na najmanj dveh ukrepih, ki so predmet
sofinanciranja. Vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo
ta pogoj, prejmejo sorazmerni del sredstev
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glede na delež lovne površine lovišča, ki leži
v občini.
4. Višina sredstev
Višina
razpoložljivih
sredstev
je
3.068,31 EUR.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni
razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za dodelitev sredstev,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje
obrazcev,
– Obrazce (prijava na razpis in izjava o izpolnjevanju pogojev).
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo, od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije, do zaključka tega javnega razpisa, to je do 4. 11.
2011 na spletnih straneh Občine Hrpelje - Kozina (http://www.hrpelje-kozina.si) ali v sprejemni pisarni občine.
6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni
razpis
Vlagatelji lahko oddajo vloge v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur ali po
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška
cesta 14, 6240 Kozina in sicer najkasneje do
vključno 4. 11. 2011 (velja datum poštnega
žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji
strani levo zgoraj mora biti naveden naziv
in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana
v zaprti ovojnici z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (2011)«;
Nepravočasne in nepravilno opremljene
vloge bodo zavržene.
7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih
Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška
cesta 14, 6240 Kozina v roku sedmih dni
od dneva zaključka razpisa. Odpiranje vlog
ni javno.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani občine ali v času uradnih
v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine
Hrpelje - Kozina ali po tel. 05/680-01-50 –
kontaktna oseba Robert Kastelic, elektronski
naslov: robert.kastelic@hrpelje.si.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 410-186/2011
Ob-5039/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 07/11 z dne 4. 2. 2011), župan Občine
Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditev
»Veseli december 2011«
v Občini Ilirska Bistrica
Predmet razpisa oziroma sofinanciranja
sta dva sklopa prireditev:
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1. Izvedba prireditve ali niza prireditev ob
praznovanju sv. Miklavža
Sofinancirana bo osrednja prireditev ali
niz prireditev, organiziranih tako, da bodo
prireditve pokrivale celotno območje Občine
Ilirska Bistrica.
Prireditev mora biti primerna praznovanju sv. Miklavža.
Prireditev oziroma niz prireditev se morajo odvijati 4. ali 5. decembra 2011.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala
posamezno prireditev oziroma niz prireditev
do višine 2.600 evrov oziroma v sorazmernemu deležu.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana
naslednja merila:
Pokritost s prireditvami v občini:
– 40 točk za izvajalca, ki zagotovi niz
vsaj treh enakih prireditev, ki bodo pokrile
območje celotne občine,
– 30 točk za izvajalca, ki zagotovi eno –
osrednjo prireditev,
– 10 točk za izvajalca, ki zagotovi eno –
lokalno prireditev.
Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:
– 6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več
izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev.
Delež pričakovanega sofinanciranja občine:
– 10 točk za pričakovani sofinancerski
delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve,
– 5 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve,
– 3 točke za pričakovani sofinancerski
delež nad 50% predračunske vrednosti prireditve.
Upravičeni stroški izvedbe prireditve so:
– material za izdelavo scene in kostumov,
– material za izvedbo delavnic za otroke,
– strošek izvedbe recitala, gledališke igre
in podobno,
– promocijski material (plakati),
– najem prostora za izvedbo prireditve,
kolikor gre za osrednjo občinsko prireditev.
Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:
– nakupa daril za obdaritev otrok ali nastopajočih,
– stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo
udeležencev ali nastopajočih.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira do
100% upravičenih priznanih stroškov prireditve.
2. Izvedba osrednje prireditve Silvestrovanja in spremljajočih prireditev v Ilirski Bistrici
Sofinancirana bo osrednja prireditev Silvestrovanja v Ilirski Bistrici dne 31. 12. 2011,
ki vključuje tudi niz spremljajočih prireditev
v terminu od 5. do 31. decembra 2011.
I. Spremljajoče prireditve oziroma niz prireditev morajo vključevati vsaj:
1) otvoritvena prireditev ob prižigu
Pravljičnega mesteca, v terminu od 3. do
10. decembra, na lokaciji Športni park Nade
Žagar,
2) popoldanske delavnice za otroke na
temo »Pravljični december«, s prihodom
dedka Mraza in lutkovno-gledališko predstavo, primerno terminu, v terminu od 26.
do 30. decembra, na lokaciji Dom na Vidmu ali na Trgu maršala Tita (prireditev brez
vstopnine),
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3) večerni božično-novoletni koncert (1
dan) – v terminu od 20. do 30. decembra
(prireditev brez vstopnine), na lokaciji Dom
na Vidmu, na kateremu nastopijo slovenski
zabavno-glasbeni izvajalci,
4) večerni zabavno-glasbeni program (1
dan) – v terminu od 26. do 30. decembra
(prireditev brez vstopnine), lokacijo izbere
prijavitelj sam,
5) božično-novoletno tržnico, katera naj
se odvija na lokaciji Trg maršala Tita, predlagan termin vsaj med potekom prireditev prihoda sv. Miklavža in dedka Mraza, organizator se za izvedbo tržnice poveže z DRPSN
in drugimi lokalnimi ponudniki,
6) prijavitelj lahko izvede še druge prireditve v času od 20. do 30. decembra, po
lastnem izboru, katerih pa ne sofinancira
Občina Ilirska Bistrica.
II. Osrednja prireditev silvestrovanja
naj:
– bo organizirana v Ilirski Bistrici,
– bo organizirana na Trgu maršala Tita,
– se odvija vsaj od 21. ure do 1. ure naslednjega dne,
– vključuje gostinsko ponudbo,
– vsebuje glasbeni program z vsaj eno
glasbeno zasedbo, z izborom katere soglaša sofinancer,
– vključuje odštevanje časa do 24. ure
oziroma 0. ure,
– ima ognjemet, ki mora trajati vsaj 5
minut (intenzivno).
Občina Ilirska Bistrica bo v ta namen
sofinancirala osrednjo prireditev silvestrovanja do višine 7.000 evrov, oziroma v višini
do 14.600 evrov organizacijo silvestrovanja
z nizom vseh v točki I. navedenih spremljajočih prireditev.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se
tradicionalno v istem časovnem obdobju odvijajo v občini.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana
naslednja merila:
1) predlagan program vključuje priznane glasbene izvajalce – prijavitelj ob prijavi predloži reference glasbene skupine, kot
so nastopi, prejete nagrade na festivalih,
samostojni koncerti v Sloveniji in izven Slovenije:
– 30 točk prejme program, ki vključuje
2 ali več priznanih izvajalcev v slovenskem
prostoru,
– 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 priznanega izvajalca v slovenskem
prostoru,
2) predlagan program spremljajočih prireditev vključuje glasbene-kulturne izvajalce
s področja občine:
– 30 točk prejmejo programi, ki vključujejo 3 ali več izvajalcev s področja občine,
– 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 2 izvajalca s področja občine,
– 10 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 izvajalca s področja občine,
3) predlagan program prireditve pomeni
obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica in je inovativen v primerjavi s programi decembrskih prireditev
preteklih let:
– 10 točk dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja Občine Ilirska Bistrica
– organizacija in izvedba tudi spremljajočih
prireditev,
– 5 točk dobi program, ki delno izpolnjuje
pričakovanja Občine Ilirska Bistrica – organizacija in izvedba le prireditve silvestrovanja,

4) izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev:
– 10 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali
več izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev,
5) organizacija in izvedba spremljajočih
prireditev:
– 20 točk dobi prijavitelj za organizacijo
božično-novoletnega koncerta,
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo
večernega zabavno-glasbenega programa
(1 dan),
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo
popoldanskih delavnic za otroke na temo
»Pravljični december«, s prihodom dedka
Mraza in lutkovno-gledališko predstavo,
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo
božično novoletne tržnice,
– 15 točk dobi prijavitelj za vsako drugo
prijavljeno prireditev,
6) delež pričakovanega sofinanciranja
Občine:
– 20 točk za pričakovani sofinancerski
delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve,
– 10 točk za pričakovani sofinancerski
delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve,
– 0 točk za pričakovani sofinancerski
delež nad 50% predračunske vrednosti prireditve.
Upravičeni stroški izvedbe prireditev so:
Za prireditev pod I.1. (vrednost postavke je lahko max 5% od celotne vrednosti
prireditve):
– strošek izvedbe recitala, lutkovno-gledališke igre ali podobno,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod I.2. (vrednost postavke je lahko max 10% od celotne vrednosti
prireditve):
– material za izdelavo scene in kostumov,
– material za izvedbo ustvarjalnih delavnic za otroke,
– strošek izvedbe recitala, lutkovno-gledališke igre ali podobno,
– strošek najema prostora za izvedbo
prireditve, kolikor gre za osrednjo občinsko
prireditev,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod I.3. (vrednost postavke je lahko max 10% od celotne vrednosti
prireditve):
– strošek nastopa zabavno-glasbene
skupine ali posameznika s spremljevalno
skupino,
– strošek najema prostora za izvedbo
prireditve,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod I.4. (vrednost postavke je lahko max 17% od celotne vrednosti
prireditve):
– strošek nastopa zabavno-glasbene
skupine,
– strošek najema prostora za izvedbo
prireditve,
– strošek varovanja prireditve,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod I.5. (vrednost postavke je lahko max 10% od celotne vrednosti
prireditve):
– strošek najema stojnic,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod II. (vrednost postavke
je lahko max 48% od vrednosti celotnega
niza prireditev):
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– strošek nastopa zabavno-glasbene
skupine (največ do višine 1.000,00 evrov),
– strošek najema prireditvenega šotora
za izvedbo prireditve kolikor prijavitelj izvede celoten niz prireditev (največ do višine
1.800,00 evrov),
– strošek varovanja prireditve (največ do
višine 2.000,00 evrov),
– strošek ognjemeta z vključeno nujno
medicinsko pomočjo in požarno stražo (največ do višine 2.000,00 evrov),
– promocijski material – plakati (največ
do višine 200,00 evrov),
vrednosti vseh postavk so končne, to je
z vključenim DDV.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira:
– do 100% upravičenih priznanih stroškov prireditve, ob pogoju, da organizator
dostavi verodostojna dokazila o 100% stroških izvedbe vsake posamezne priznane
postavke.
Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:
– nakupa daril za obdaritev otrok ali nastopajočih,
– stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo
udeležencev ali nastopajočih,
– drugih nastalih stroškov, ki niso navedeni kot upravičeni strošek.
4. Ostali pogoji kandidiranja na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji za izvedbo in sofinanciranje posamične
prireditve iz sklopa 1. ali 2.I. ali 2.II. ali obeh
razpisanih prireditev, ki so registrirani in imajo v času objave javnega razpisa vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
ki so predmet javnega razpisa.
Vse prireditve, katerih sofinancer je Občina Ilirska Bistrica morajo biti brez vstopnine.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se
tradicionalno v tem časovnem obdobju odvijajo v Občini Ilirska Bistrica.
5. Navodila za izdelavo prijav
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec
z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– podrobno finančno konstrukcijo prireditve, iz katere je razviden pričakovani delež
sofinanciranja, delež sponzorskih sredstev
in delež lastnih sredstev, za vsako iz niza
prireditev posebej,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
– plan promocije in oglaševanja prireditve,
– podroben opis vsebine programa, po
dnevih, urah, lokacijah in vsebini,
– kolikor se prijavitelj prijavlja za organizacijo več prireditev mora za vsako prireditev oddati svojo popolno prijavo z vsemi
zahtevanimi prilogami.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva
na tem razpisu, je pri izvedbi prireditve (na
vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan
uporabiti grb Občine Ilirska Bistrica ali jo
navesti kot sofinancerja, v skladu s pogoji
tega javnega razpisa, pogodbo in navodili
Občine.
6. Način oddaje prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki
bodo prispele najkasneje do petka, 28. oktobra 2011, do 9. ure, na naslov Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, ali bodo do tega roka oddane
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
pritličje levo.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis:
»Javni razpis – Veseli december 2011 – Ne
odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti
označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo
prispele do navedenega roka. Prijave, ki
bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo
zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna
dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirskabistrica.si).
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/71 12 315, kontaktna
oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
8. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri
Odpiranje ponudb bo v petek, dne 28. oktobra 2011, ob 12. uri. Odpiranje ponudb ni
javno.
Vloge, prispele na javni razpis, odpira in
obravnava strokovna tričlanska Komisija za
odpiranje vlog, imenovana s strani župana
Občine Ilirska Bistrica.
Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske
uprave na predlog Komisije pozove prosilca,
da jo v roku 5 dni dopolni. Če prosilec vloge
v roku ne dopolni, se vloga s sklepom kot
nepopolna zavrže.
Nepravilno oddane prijave in prijave, ki
ne bodo oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in ne bodo vsebovale vse z javnim razpisom zahtevane dokumentacije in
prilog, se zavržejo s sklepom.
Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja
ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 322-26/2011
Ob-5057/11
Na podlagi drugega odstavka 9. člena
Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 25/11)
in na podlagi drugega odstavka 9. člena Odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11,
v nadaljevanju: odlok), objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za sofinanciranje priprave
in izvedbe decembrskega programa
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(v nadaljevanju: občina).
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe decembrskega programa z namenom
promocije Mestne občine Nova Gorica.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je organizacija decembrskega
programa in spodbujanje prireditvenega dogajanja v središču mesta Nova Gorica.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je
80.000,00 EUR.
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Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 0403/09.002 – Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev.
V. Upravičenci
1. Do sredstev so upravičena podjetja ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica,
2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema
Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– premogovništvo, kakor so opredeljena
v Uredbi (ES) št. 1407/2002,
– primarna proizvodnja kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
v primeru, če je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se
v celoti ali delno prenese na primarne pro
izvajalce,
– prevoz blaga za najem ali plačilo in
sicer za investicije v nabavo vozil za cestni
prevoz tovora,
3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS,
št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za stečajnih postopek po predpisih,
ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala.
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
5) podjetje za iste upravičene stroške,
ki jih navaja v svoji vlogi na javni razpis, ni
pridobilo sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov,
6) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
7) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene obveznosti do Mestne občine Nova
Gorica iz predhodnih javnih razpisov (če so
na njih sodelovala),
8) podjetje mora biti skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 med drugim registrirano tudi za:
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– 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (SKD 2005 – 92.720),
– 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (SKD 2005 – 74.871),
9) podjetje ima poravnane vse davke in
prispevke.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev
VI.1. Vsebina decembrskega programa
Decembrski program mora vsebovati
organizacijo decembrskega sejma na Bevkovem trgu od 6. 12. 2011 do vsaj 23. 12.
2011 in novoletni program od 25. 12. 2011
do 1. 1. 2012.
VI. 1.a) Decembrski sejem
Decembrski sejem se mora odvijati od
6. 12. 2011 do vsaj 23. 12. 2011, med 10. in
19. uro, v sejemskih hišicah na Bevkovem
trgu. Decembrski sejem mora imeti vsaj 12
sejemski hišic s primerno vsebino. V sejemskih hišicah se lahko prodaja samo predmete, ki po svojem namenu in obliki ustrezajo
prazničnemu vzdušju, predstavljajo priložnostna darila ali ozko izbrano kulinarično
in gostinsko ponudbo ter izdelke domače
obrti. Poleg sejma se lahko v tem obdobju
odvijajo tudi glasbeno-kulturne prireditve,
kot obsejemske aktivnosti.
Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi slikovni
material celostne zunanje podobe sejemskih hišic in sejmišča.
Obvezne vsebine programa decembrskega sejma:
6. december 2011
– uvod v decembrski sejem: Miklavžev
dobrodelni večer (v sodelovanju z dobrodelnimi organizacijami).
7. – 22. december 2011
– spremljevalni program decembrskega
sejma: turistična, kulturna in ostala društva
Mestne občine Nova Gorica se predstavljajo.
23. december 2011
– zaključek decembrskega sejma: Večer
folklornih skupin.
VI. 1.b) Novoletni program
Novoletni program se mora odvijati
v ogrevanem šotoru na Kidričevi ulici in sicer od 25. 12. 2011 do 1. 1. 2012. Poleg
tega pa se novoletni program lahko odvija
tudi na Bevkovem trgu. Silvestrski program
dne 31. 12. 2011 pa se mora odvijati na
obeh prizoriščih.
Obvezne vsebine programa novoletnih
prireditev:
25. december 2011
– otroški, mladinski in drugi pevski zbori
(božične in ljudske pesmi),
– Božični jazz/blues koncert – uveljavljena slovenska ali tuja jazz/blues zasedba
(sodelovanje s kulturnimi organizacijami).
26. december 2011
– Dan samostojnosti in enotnosti: orkestrska in narodnozabavna glasba.
30. december 2011
– prihod dedka Mraza s kočijo in spremstvom ter glasbenim programom s povezovalcem/animatorjem,
– večerni glasbeni oziroma kulturni program.
31. december 2011
– silvestrovanje za otroke: Otroški program z glasbo in otroško lutkovno ali plesno predstavo,
– narodnozabavni ansambel,
– na Kidričevi ulici: »Novoletno plesišče«
– glasbeno-plesni program,
– na Bevkovem trgu: Glasbeni program
z najmanj dvema uveljavljenima slovenski-
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ma glasbenima zasedbama in povezovalcem/animatorjem programa,
– na silvestrski večer mora biti izveden
tudi ognjemet.
V preostalih dneh (dne 27., 28. in 29. decembra ter 1. januarja 2012) mora prijavitelj
zagotoviti naslednje aktivnosti:
– poulične ali plesne predstave,
– večer stand up komedije,
– otroški program z otroškimi ali lutkovnimi predstavami,
– pester glasbeni in kulturni program,
– večer predstavitve lokalne kulinarike
in vina,
– večer orkestralne glasbe.
Prijavitelj mora predhodno preveriti razpoložljivost javne površine za prijavljeno prireditev v izbranem terminu (Mestne storitve
d.o.o.).
VI.2. Posebni pogoji
V primeru, da bodo prijavljene prireditve prostorsko in časovno sovpadale, bo do
sredstev upravičen tisti prijavitelj, ki bo na
tem javnem razpisu dosegel najvišje število točk.
Do sofinanciranja bodo upravičeni samo
stroški za tiste prireditve, ki se bodo odvijale
v obdobju od 6. 12. 2011 do 1. 1. 2012.
Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili logotipa Mestne občine
Nova Gorica ali ne bodo navedli, da je prireditev sofinancirala Mestna občina Nova
Gorica. Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h končnemu poročilu
ne bodo predložili izvoda letaka ali plakata
oziroma drugega promocijskega materiala
ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega
v tiskanem ali spletnem mediju.
Podjetje mora imeti za vse upravičene
stroške, ki jih uveljavlja v stroškovniku, predračun, ponudbo ali predpogodbo. Prav tako
morata biti stroškovnik in finančna konstrukcija usklajena s predračuni, ponudbo oziroma pogodbo. Ne glede na zadnji stavek
četrti odstavka točke XII. tega razpisa bo
aktivnost, za katero predračun, ponudba
oziroma pogodba ne bo priložena, ocenjena z nič točkami oziroma pri ocenjevanju ne
bo upoštevana.
Finančna konstrukcija mora predvideti
minimalno 30% vložka prijavitelja v prireditev.
Izvedena prireditev mora biti tako po obsegu kot po vsebini skladna s prijavo na
razpis.
Naročnik bo dodeljena sredstva izplačal
pod pogojem, da mu upravičenec najkasneje do 2. 2. 2012 predloži ustrezne račune in
dokazila o plačilu računov.
Ne glede na druge določbe odloka oziroma tega javnega razpisa lahko naročnik odloči, da omeji število upravičencev, ki sicer
izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev,
če se na podlagi pregleda in ocenitve vseh
vlog izkaže, da dodeljena sredstva posameznemu upravičencu ne bi zadostovala
za izvedbo prireditve. Predlog upravičencev
pripravi strokovna komisija.
VII. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
– najem tehnične (osvetlitev, ozvočenje,
projektor, elektrika in električni priključki,…)
in druge prireditvene opreme za izvedbo
prireditve (prireditveni šotori, prireditveni
prostori, odri, stojnice, stoli, ograje, prenosni WC-ji,…);

– stroški oglaševanja in izdelave promocijskega materiala prireditve (oglaševanje v tiskanim medijih, radijski oglasi, jumbo panoji, plakatiranje, TV oglasi, oglasi na
spletnih straneh, oblikovanje, prevodi in tisk
tiskovin in drugega materiala za prijavljeno
prireditev);
– najem dodatnih košev za smeti in čiščenje po prireditvi kolikor gre za zunanje
izvajalce, ki so registrirani za opravljanje te
dejavnosti;
– stroški varovanja prireditve, nujne medicinske pomoči, gasilcev, kolikor gre za zunanje izvajalce, ki so registrirani za opravljanje te dejavnosti;
– računi oziroma avtorski honorar izvajalcev programa prireditve ter nadomestila za
zaščito avtorskih in drugih del;
– stroški izvedbe drugega programa zunanjih izvajalcev programa (izvedba delavnic, okroglih miz, lutkovna predstava, predvajanje filmov, animatorji, vodenje prireditve
in drugo), ki so del aktivnosti prijavljene prireditve.
Na podlagi tega razpisa ne bodo sofinancirane naslednje prireditve:
– športna tekmovanja, ki so sofinancirana iz drugih javnih sredstev;
– športni turnirji zabavne narave kot samostojni dogodki;
– otvoritve razstav in same razstave ter
druge otvoritve in predstavitve kot samostojni dogodki;
– aktivnosti in projekti v organizaciji krajevnih skupnosti in društev Mestne občine
Nova Gorica;
– tiste aktivnosti različnih organizacij, ki
jih Mestna občina Nova Gorica že sofinancira neposredno iz proračuna;
– prijavljene prireditve, ki se odvijajo kot
del drugega večjega dogodka;
– prireditve, ki so bile že izvedene;
– tradicionalne prireditve in prireditve, ki
so se v preteklih letih že izvajale;
– obletnice in proslave organizacij, ki so
v prvi vrsti namenjene svojim članom in ne
širši javnosti;
– pohodi, izleti in sorodne aktivnosti;
– tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, predavanja, tečaji, simpoziji, filmski
večeri kot samostojni enkratni dogodki;
– prireditve, katerih aktivnosti so že prejele sredstva za sofinanciranje s strani Mestne občine Nova Gorica;
– programi gostinskih lokalov, ki se odvijajo v in pred lastnimi oziroma najetimi
gostinskimi prostori;
– programi prijaviteljev, ki izvajajo prireditve v lastnih prostorih in za katere mora
obiskovalec prireditve prispevati kakršenkoli
prispevek, kot so kotizacija, vstopnina, prostovoljni prispevek….
Povračilo davka na dodano vrednost
in davka na dobiček/dohodek ni upravičen
strošek.
VIII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 70% upravičenih stroškov
priprave in izvedbe prireditev. Pri odobritvi
sredstev se upoštevajo neto stroški (brez
DDV).
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb
iz odloka in tega javnega razpisa, rezultatov
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
V primeru, da bodo dejanski stroški prijavljene prireditve nižji od stroškov predvide-
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nih v vlogi, se znesek odobrenih sredstev
s strani naročnika sorazmerno zmanjša,
v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev,
nerazdeljena sredstva:
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev kolikor v roku iz XI.
točke tega razpisa ne realizira oziroma ne
realizira v celoti prireditve, za katero so mu
bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom
sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega razpisa v celoti realizirali prijavljeno prireditev.
Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve
še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna
komisija, pri čemer upošteva namen odloka
in tega javnega razpisa.
X. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila na podlagi
spodnjih meril:
– Vloge se ocenijo in glede na zbrano
število točk razvrstijo od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
– Za 1., 2., in 3. merilo vsak član komisije poda oceno vsebinskega dela. Končna ocena je povprečna ocena vseh članov
komisije.
Merila
1.

2.

Privlačnost in urejenost decembrskega sejma
– urejenost sejma presega vsebino iz prvega odstavka točke VI. 1.a) tega razpisa = 30 točk
– urejenost sejma ustreza vsebini iz prvega odstavka točke VI. 1.a) tega razpisa = 15 točk
– urejenost sejma ne ustreza vsebini iz prvega odstavka točke VI. 1.a) tega razpisa = 0 točk
Ustreznost vsebine decembrskega sejma
– vsebina sejma presega obvezne vsebine iz drugega odstavka točke VI.1.a) tega razpisa = 30 točk
– vsebina sejma ustreza obveznim vsebinam iz drugega odstavka točke VI.1.a) tega razpisa = 15 točk
– vsebina sejma ne ustreza obveznim vsebinam iz drugega odstavka točke VI.1.a) tega razpisa = 0
točk

3.

Kakovost novoletnega programa
– do 30 točk

4.

Predlagani program za silvestrski večer vključuje uveljavljene slovenske glasbene izvajalce
– program vključuje vsaj 3 uveljavljene izvajalce v širšem slovenskem prostoru = 20 točk
– program vključuje 2 uveljavljena izvajalca v širšem slovenskem prostoru = 0 točk

5.

Prijavitelj vključuje lokalne nevladne in druge organizacije iz javnega in zasebnega sektorja (pismo
o nameri za sodelovanje)
– vključuje 6 ali več organizacij = 20 točk
– vključuje 3 ali največ 6 organizacij = 10 točk
– vključuje manj kot 3 organizacije = 0 točk

6.

Maksimalne
možne točke

do 30

do 30
do 30

do 20

do 20

Promocija prireditve
– prireditev bo čezmejno oglaševana = 10 točk
– prireditev bo oglaševana z letaki poslanimi v vsa gospodinjstva v Mestni občini Nova Gorica = 10
točk

do 20

Izkušnje prijavitelja
– prijavitelj ima najmanj eno izkušnjo z organizacijo primerljivih prireditev v zadnjih treh letih = 10 točk
– prijavitelj nima izkušenj z organizacijo primerljivih prireditev v zadnjih treh letih = 0 točk

do 10

8.

Izkušnje oseb, ki sodelujejo s prijaviteljem pri oblikovanju programa prireditve
– prijavitelj sodeluje s tremi ali več posamezniki z izkušnjami organizacije primerljivih prireditev
v zadnjih treh letih = 10 točk
– prijavitelj sodeluje z dvema posameznikoma z izkušnjami organizacije primerljivih prireditev v zadnjih
treh letih = 5 točk
– prijavitelj ne sodeluje s posamezniki z izkušnjami organizacije primerljivih prireditev v zadnjih treh
letih = 0 točk

do 10

9.

Finančna konstrukcija prireditve – delež prijavitelja
– do 50% = 30 točk
– do 40% = 15 točk

do 30

7.

Skupaj
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Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani župana
Mestne občine Nova Gorica. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci,
ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril.
XI. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana
proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2012. Sredstva bodo dodeljena tistim prijaviteljem, katerih prireditve se
bodo odvijale v obdobju od 6. 12. 2011 do
1. 1. 2012.
XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki: javni razpis je
odprt do 7. 11. 2011. Prijavitelji oddajo vloge
v obdobju od objave razpisa do 7. 11. 2011.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 7. 11. 2011 do 14. ure prispela po
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1.
nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe decembrskega
programa v MONG«, in s polnim nazivom
in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis
je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 7. 11. 2011
ob 15. uri. Pristojni organ bo v roku 5 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Nepopolne vloge,
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno
o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 30 dneh od zaključka razpisa.
XIII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge,
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št. 31), vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova
Gorica, na tel. 05/335-01-77 (Matej Jakin).
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati
tudi po elektronski pošti: matej.jakin@novagorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-5058/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), Zakona

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) Sklepa o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta »Mestne
večnamenske dvorane Portoval v Novem
mestu« (Uradni list RS, št. 48/11) Mestna
občina Novo mesto objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije gradenj
za izvedbo projekta »Mestna
večnamenska dvorana Portoval
v Novem mestu«
1. Koncedent: Mestna občina Novo mesto.
2. Predmet koncesije: gradnja, vzdrževanje, zavarovanje in energetsko upravljanje objekta Mestna večnamenska dvorana
Portoval v Novem mestu (v nadaljevanju:
objekt) v Mestni občini Novo mesto v skladu
s Sklepom o javno-zasebnem partnerstvu
za izvedbo projekta »Mestne večnamenske
dvorane Portoval v Novem mestu«.
Koncesija obsega:
– gradnjo objekta v skladu s projektno
dokumentacijo na fazi IP in PGD, pri čemer
ponudnik prevzame vsa tveganja gradnje;
– tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar prevzame
vsa tveganja obsega tekočega vzdrževanja;
– energetsko upravljanje objekta v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar prevzema tveganja fizičnih količin porabe energentov;
– zavarovanje objekta;
– zaračunavanje uporabe prostorov uporabnikom.
Koncesija gradenj se izvede po modelu
BOT (model zgradi – upravljaj – prenesi
v last in posest).
3. Trajanje koncesije
Koncesija se podeljuje za obdobje 2
+ 15 let, pri čemer pomeni 2 leti koledarski
leti 2012 in do aprila 2013, v katerih bo potekala gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela pomladi 2012 in končala marca 2013,
ko mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev tekočega vzdrževanja, zavarovanja, energetskega upravljanja
objekta in zaračunavanja uporabnine prostorov uporabnikom 15 let, z začetkom 1. 6.
2013.
4. Območje izvajanja koncesije: območje je definirano v projektni dokumentaciji
koncedenta.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži tehnični elaborat,
iz katerega izhaja njegova usposobljenost
za izvajanje koncesije in način opravljanja
koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije,
iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno
storitev za končne uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za
izvajanje koncesije (upravljanje in vzdrževanje objekta, energetsko upravljanje objekta,
ki je predmet koncesije),
– da pripravi in predloži izhodiščno ceno
ure uporabe in potrdi strukturo cene za ves
čas trajanja koncesije,

– da upošteva prednost zagotavljanja
javnega interesa pri izvajanju koncesije na
dolgi rok, pred pridobivanjem dobička na
vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru,
da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega
razpisa in pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da predloži zahtevane garancije,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje za odgovornost za škodo, ki
jo pri upravljanju ali v zvezi z izvajanjem
koncesije povzročijo, on sam ali kdo drug,
ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu
ali tretjim osebam,
– da komunicira v slovenskem jeziku in
da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji,
oziroma predpise mednarodnih organizacij,
katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni
dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano
in kvalitetno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje dejavnosti uporabnikov,
– izvajati storitve tako, da se zagotovi
upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda
v javnem interesu in potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za
opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo
o izvajanju koncesionirane dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne
inšpekcije omogočiti strokovni in finančni
nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno koncedentu in drugim, z izvajanjem
koncesionirane dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja
prenesti koncedentu v last in posest objekt,
na katerih bo izvajal koncesionirano dejavnost in v posest zemljišče, za katero mu bo
podeljena stavbna pravica,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki
izvirajo iz koncesije.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Pogoji za oddajo skupne
ponudbe so določeni v razpisni dokumentaciji.
8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za objekt in naprave koncesije
v primeru stečaja koncesionarja, skladno
z 81. členom Zakona o javno-zasebnega
partnerstva.
9. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo, ki bo objavljena na spletni strani Mestne
občine Novo mesto, www.novomesto.si. Pogoji za oddajo skupne ponudbe so določeni
v razpisni dokumentaciji.
10. Merili za izbiro koncesionarja
– povprečna cena ure uporabe objektov,
– zanesljivost finančne konstrukcije.
Merila so podrobneje opisana v razpisni
dokumentaciji.
11. Koncedent si pridržuje pravico pogajanj z najugodnejšim ponudnikom in pravico,
da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku.
12. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo
upoštevane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 16. 12. 2011 do 10. ure, v sprejemno
pisarno Mestne občine Novo mesto.
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13. Javno odpiranje do predpisanega
roka prejetih ponudb bo 16. 12. 2011 ob
12. uri, v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
14. Rok za sprejem odločitve: odločitev
o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja
bo sprejeta do 15. 1. 2012.
15. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Mestne občine Novo
mesto, www.novomesto.si. Projektna dokumentacija na fazi IP je ponudnikom na voljo
v elektronski obliki (pdf format). Projektna
dokumentacija na fazi PGD bo ponudnikom
na voljo predvidoma 2. 12. 2011 v elektronski obliki (pdf format).
16. Kontaktna oseba za vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo je vodja urada
direktorja občinske uprave Urška Ban. Vsa
vprašanja ponudniki posredujejo pisno po
pošti na naslov naročnika ali na e-poštni
naslov: urska.ban@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 430-9/2011
Ob-5063/11
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/20
in 40/20 – popravek), na podlagi Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08) in določil Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 20/11) Občina Kostanjevica na
Krki objavlja
javni razpis
sofinanciranje malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Kostanjevica na Krki.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so fizične
osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih
stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem
v Občini Kostanjevica na Krki.
2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka
z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07),
– čiščenje komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi mora biti
v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 98/07),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi
bila tehnična priključitev na kanalizacijsko
omrežje nesorazmerno drago – informacije
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško.
V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se
prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim
Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne

in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10) ne
obvezuje priključiti na javno kanalizacijo.
3. Deleži sofinanciranja:
– do 60% upravičenih stroškov investicije
oziroma največ 1.500,00 EUR.
III. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kostanjevica na
Krki za leto 2010, po programu 15029002
Ravnanje z odpadno vodo, pod proračunsko postavko 40500050 – Subvencioniranje
malih čistilnih naprav, konto 411999, v višini
10.860,35 EUR.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali
od 1. 1. 2011 do oddaje vloge in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za
stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim
dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima
objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1
uporabno dovoljenje.
Upravičeni stroški malih čistilnih naprav
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov
za dobavljeno opremo in opravljeno delo
nižji od maksimalne višine upravičenih materialnih stroškov, se upošteva skupni znesek računov.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora
vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi
obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu
Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki in na
spletni strani Občine Kostanjevica na Krki
(www.kostanjevica.si).
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311
Kostanjevica na Krki.
Kandidati lahko vloge oddajo do vključno
10. 11. 2011. Odpiranje vlog se bo izvajalo
11. 11. 2011.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje
malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi
prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno.
Strokovna komisija bo vloge odpirala 11. 11.
2011. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj
pozvan, da v roku osem dni od prejema
poziva za dopolnitev vloge le to dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi
izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
Prejete vloge se bodo obravnavale po
časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot
je na voljo razpoložljivih sredstev glede
na namembnost sofinanciranja, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni
od dne, ko bo komisija pripravila predlog
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prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo
z vsakim upravičencem sklenjena pogodba
o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev
se izvrši na transakcijski račun upravičenca
v roku 30 dni od obojestranskega podpisa
pogodbe
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Kostanjevica na Krki.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 431-0001/2011
Ob-5064/11
Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji
trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju objavlja na
podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV; Uradni list RS,
št. 54/92 – z vsemi spremembami in dopolnitvami), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni
list RS, št. 72/04 – z vsemi spremembami
in dopolnitvami), Pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95 – z vsemi spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06 – z vsemi
spremembami in dopolnitvami), 7. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne
službe Pomoč na domu v Občini Lovrenc
na Pohorju (UGSO, št. 25/2011) in 14. člena
Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO,
št. 13/2011)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu na območju
Občine Lovrenc na Pohorju
1) Koncedent: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju.
2) Podelitev koncesije: koncesija se podeljuje v skladu z ZSV ter predpisom iz
48. člena tega zakona ter 4. členom Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne
službe Pomoč na domu v Občini Lovrenc
na Pohorju.
3) Predmet koncesije: predmet koncesije
je socialna oskrba upravičenca v primeru
invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko
socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialnovarstvena storitev
pomoč družini na domu (v nadaljnjem besedilu: storitev) se podeljuje za okvirno do
4.000 ur letno z začetkom izvajanja storitve
najkasneje 1. 2. 2012.
4) Opis storitve: pomoč družini na domu
kot socialna oskrba na domu je namenjena
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne
in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege
ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre
za različne oblike organizirane praktične pomoči, s katerimi se upravičencem vsaj za
določen čas nadomesti potrebo po institu-
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cionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini
ali v drugi organizirani obliki.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju,
opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih
pripomočkov;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov,
kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže
z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju
in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo;
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo:
osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov
z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno
vzdrževanje spalnega prostora, prinašanja
enega pripravljenega obroka ali nabava živil
in priprava enega obroka hrane, pomivanje
uporabljene posode.
5) Obseg storitve: Občina Lovrenc na
Pohorju razpisuje eno koncesijo za okvirno
do 4.000 ur letno.
6) Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija: Občina Lovrenc na Pohorju.
7) Uporabniki storitve, za katero se razpisuje koncesija: upravičenci do storitve so
osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo
duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da
jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali
v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so
upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po Zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje,
– hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.
8) Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesijska dejavnost se bo začela izvajati
v skladu s pogodbenimi določili, najkasneje
1. 2. 2012.
Koncesija se podeli za določen čas 10 let
z možnostjo podaljšanja.
Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga
določa Pravilnik o koncesijah na področju
socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ za čas,
za katerega je bila sklenjena koncesijska
pogodba.
9) Viri financiranja storitve: storitev se
financira v skladu z Zakonom o socialnem
varstvu.
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10) Način določitve cene storitve: ceno
storitve ponudnik oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev.
Ceno storitve določi organ upravljanja
koncesionarja, ki mora pred začetkom izvajanja storitve k ceni pridobiti soglasje koncedenta. Izbranim ponudnikom bo organ,
pristojen za podelitev koncesije v odločbi
o podelitvi koncesije določil rok za predložitev vloge za izdajo soglasja k ceni.
11) Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju,
se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za
zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
12) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu s 7. členom Pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede kadrov in
druge pogoje, kot jih določajo zakon in na
njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za
opravljanje storitve,
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:
– ponudnik, ki je do sedaj že izvajal storitev, je le-to izvajal v skladu z zakonskimi in
podzakonski predpisi in pri njem Socialna
inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti,
– v izračunu cene storitve mora biti povprečno mesečno število efektivnih ur na
oskrbovalko oziroma oskrbovalca v posameznem letu najmanj 105,
– v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu bo storitev opravljal v obsegu okvirno 4.000 ur na leto,
– v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu bo koncesijsko dejavnost
(lahko v zmanjšanem obsegu) začel izvajati
v letu 2012, celoten obseg storitve iz svoje
ponudbe pa najkasneje v letu 2013,
– v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu bo koncesijsko dejavnost
opravljal tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
13) Izjave, potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev: ponudniki, ki se prijavljajo
na javni razpis, morajo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva predložiti naslednje izjave,
potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev
in popolnosti ponudbe:
13.1. izjavo, da je pravna oziroma fizična
oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisane koncesije,
13.2. izjavo, da se strinja z razpisnimi
pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega
javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so
razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve
RS, in da se po potrebi preverijo tudi pri
pristojnem organu Republike Slovenije za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
13.3. izjavo o plačilu izdelave mnenja
socialne zbornice,
13.4. organizacijsko shemo s prikazanim
številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in
njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih
bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati,
13.5. izjavo, da bo delovna razmerja zaposlenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo
za zaposlene v javnih zavodih s področja
socialnega varstva,
13.6. izjavo o lastništvu prostorov s priloženim izpisom iz zemljiške knjige s podatki o nepremičnini ali izjavo o najemu
objekta ali prostora s priloženo najemno
pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali
prostor za nedoločen čas z odpovednim
rokom najmanj eno (1) leto ali za določen
čas najmanj pet (5) let z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali
lokalna skupnost,
13.7. bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR ali varščino
v enaki višini, ki jo je potrebno vplačati na
transakcijski račun Občine Lovrenc na Pohorju št. 01367-0100009373, odprt pri UJP
Slovenska Bistrica. Plačana varščina se
neizbranim ponudnikom vrne brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire ponudnika,
izbranemu ponudniku pa v roku 30 dni od
dneva podpisa pogodbe.
13.8. projekcijo finančnega poslovanja
za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim
standardom 26 po različici I,
13.9. izračun cene, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev,
13.10. izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz
prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi
upoštevanja morebitnih sprememb veljavne
zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente
cene,
13.11. program dela izvajanja storitve,
Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednja dokazila:
13.12. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, od katerih morajo biti
zadnji revidirani, če je ponudnik k reviziji
zavezan,
V primeru, da ponudnik posluje manj kot
eno leto in da skladno s predpisi, ki urejajo
pripravo in oddajo letnih računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbiranja
ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti.
Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo
iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance
stanja, mora pred potekom roka za prijavo
na razpis priložiti dokazilo, da je navedena
izguba pokrita (sklep organa upravljanja in
listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za
pokritje izgube).
13.13. bonitetno informacijo AJPES-a
(BON – 2 za gospodarske družbe, BON – 2
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za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ter BON – 1/SP za samostojne
podjetnike),
13.14. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti,
13.15. izjavo o morebitnih hipotekah in
drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma
prostorih ne obstajajo,
13.16. izjavo, da so vsi navedeni podatki
v ponudbi točni in resnični,
13.17. izjavo o izvedbi obsega koncesijske dejavnosti,
13.18. izjavo o predvidenem začetku
opravljanja koncesijske dejavnosti,
13.19. izjavo o dosedanjem izvajanju
storitve pomoč družini na domu,
13.20. izjavo o ponudbi drugih storitev
socialnega servisa.
V primeru, da ponudnik v času razpisa
še ne razpolaga s primernimi prostori za
izvajanje storitve, lahko ponudnik predloži
namesto dokazil iz 13.4., 13.6. in 13.8. točke
naslednja dokazila:
1. izpis iz zemljiške knjige s podatki o nepremičnini ali izjavo o najemu objekta oziroma prostora in priloženo najemno pogodbo
o najemu za nedoločen čas z odpovednim
rokom najmanj 1 leto, za objekt ali prostor, ki
še ni primeren za izvajanje storitve, ali izjavo
o lastništvu stavbnega zemljišča, oziroma
izkazano stavbno pravico, če bo ponudnik
storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih,
2. potrdilo o namenski rabi zemljišča pristojnega občinskega organa, iz katerega je
razvidno, da bo ponudnik na predmetni lokaciji lahko rekonstruiral že obstoječi objekt
oziroma zgradil nov objekt za izvajanje socialno varstvene storitve,
3. projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje priprave prostorov do začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim
standardom 26 po različici I (z navedbo in
dokazili o virih sredstev za dokončanje investicije),
4. terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka izvajanja storitve,
5. organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi z navedbo pogojev, ki jih bodo morali izpolnjevati in
6. izjavo ponudnika o predvidenem začetku opravljanja dejavnosti.
Ponudnik, ki je na podlagi zakona že pridobil dovoljenje za delo, v ponudbi navede
številko odločbe in datum ter številko vpisa
v register zasebnikov in pravnih oseb, ki
opravljajo socialno varstvene storitve. Fizični osebi v tem primeru ni potrebno revidirati
računovodskih izkazov.
Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev, kot je predmet
razpisane koncesije, lahko namesto dokazila pod zaporedno številko 13.6. razpisne
dokumentacije v ponudbi priloži izjavo, da
bo storitev, ki je predmet razpisane koncesije izvajal v prostorih, v katerih na podlagi
pridobljene koncesije že izvaja enako storitev ter, da mu prostorske možnosti v skladu s predpisi, ki urejajo minimalne tehnične
pogoje za izvajalce socialno varstvenih storitev, omogočajo izvajanje te socialnovarstvene storitve za več upravičencev.
Če komisija za koncesije pri ponudniku
ugotovi manjša odstopanja od minimalnih
tehničnih pogojev, ki so določeni s predpisi,
lahko ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev

za izvajanje storitve od ponudnika zahteva
dodatna pojasnila.
Če ponudnik dokaže, da bo kljub manjšim odstopanjem zagotovljeno nemoteno
izvajanje storitve, lahko komisija koncedentu predlaga, da mu kljub temu koncesijo
podeli.
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe
izpolniti, parafirati ter ga priložiti k ponudbi.
14) Rok in način prijave na javni razpis:
ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344
Lovrenc na Pohorju s pripisom »Prijava na
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč
na domu na območju Občine Lovrenc na
Pohorju – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe je 21. 11. 2011.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane
obvezno s priporočeno pošto, najpozneje do
21. 11. 2011 (dan poštnega žiga).
Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka,
kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe
morajo biti predložene v roku in na način,
kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako
»Dopolnitev ponudbe«.
Organ, pristojen za podelitev koncesije,
bo s sklepom zavrgel:
– nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepravilne ponudbe in/ali dopolnitve
ponudb,
– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve
ponudb,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki
ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji
ponudbe iz točke II.1.4. Navodil za izdelavo
ponudbe,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki
niso podane za krajevno območje, določeno
v tem javnem razpisu.
15) Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo dne 23. 11. 2011 ob 9. uri, v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344
Lovrenc na Pohorju. Odpiranje ponudb je
javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja – ponudnika pa se izkaže s pisnim
pooblastilom.
16) Merila in kriteriji za izbiro ponudnikov: koncedent bo pri izbiri ponudnikov uporabil naslednja merila in kriterije:
1. cena storitve, izražena za eno efektivno uro: največ 50 točk,
2. čas dosedanjega izvajanja storitve:
največ 10 točk,
3. oddaljenost sedeža oziroma izpostave
izvajalca od območja za katero bo podeljena
koncesija: največ 10 točk,
4. ponudba drugih storitev socialnega
servisa: največ 5 točk,
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu
z navedenimi merili in kriteriji zbral višje
število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki.
Ob enakem številu točk bo o izbiri koncesionarja odločil žreb.
Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so
veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne
spremembe veljavnih predpisov v odprtem
roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo
dokumentacije ponudnikov.
17) Obvestilo o izboru ponudnikov: organ, pristojen za podelitev koncesije, bo na
podlagi predloga razpisne komisije o podelitvi koncesije odločil z odločbo, v kateri
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bo določil tudi rok za podpis koncesijske
pogodbe.
Organ, pristojen za podelitev koncesije,
je Občinska uprava Občine Lovrenc na Pohorju. Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, je župan Občine Lovrenc
na Pohorju.
18) Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Lovrenc na
Pohorju (www.lovrenc.si) in v tajništvu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344
Lovrenc na Pohorju:
– v ponedeljek od 8. do 15. ure;
– v sredo od 8. do 16. ure in
– v petek od 8. do 12. ure.
Razpisna dokumentacija zajema:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila za izdelavo ponudbe,
– zahtevane sestavine ponudbe (izjave,
potrdila, dokazila),
– opis podrobnejših meril in kriterijev za
izbiro,
– osnutek koncesijske pogodbe.
Dodatne informacije o javnem razpisu je
mogoče dobiti po tel. 02/630-05-63 (Rakovnik Marko) izključno v času uradnih ur:
– v ponedeljek od 8. do 15. ure;
– v sredo od 8. do 16. ure in
– v petek od 8. do 12. ure.
Občina Lovrenc na Pohorju
Št. 371-138/2011
Ob-5096/11
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o javno
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06), 9. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Brežice (Uradni list
RS, št. 32/08, 99/08) in 22. člena Odloka
o javni razsvetljavi v Občini Brežice (Uradni
list RS, št. 36/08) Občina Brežice objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe
vzdrževanje javne razsvetljave v Občini
Brežice
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/620-55-00,
telefaks 07/499-00-52, obcina.brezice@brezice.si, www.brezice.si.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 36/08).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe vzdrževanje javne razsvetljave
v Občini Brežice.
Koncesija obsega izvajanje občinske javne gospodarske službe vzdrževanje javne
razsvetljave ter izvajanje drugih storitev, ki
jih določajo zakon, podzakonski predpisi, ki
urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne
službe, kvalitativni in tehnični standardi izvajanja javne službe, Odlok o javni razsvetljavi
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 36/08),
razpisna dokumentacija in koncesijska pogodba, potrebnih za nemoteno opravljanje
javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, vključno z vodenjem katastra, pripravo
programov službe in poročil.
Javno naročilo se oddaja kot celota, parcialne prijave ne bodo upoštevane.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen
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čas za dobo 4 let v skladu z Odlokom o javni
razsvetljavi v Občini Brežice.
5. Postopek izbire koncesionarja
V imenu naročnika bo odločbo o izbiri koncesionarja za izvajanje gospodarske
javne službe vzdrževanje javne razsvetljave izdala občinska uprava Občine Brežice v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odl.
US, 48/09 – popr. in 8/10).
Javni razpis za podelitev koncesije za
izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, vključno
z razpisno dokumentacijo, je objavljen na
spletnih straneh Občine Brežice, www.brezice.si in na portalu javnih naročil.
6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev
Kot prijavitelj lahko na razpisu konkurira
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ki
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesionirane gospodarske
javne službe. Na razpisu lahko kot ponudnik
konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih
oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma
so registrirani za dejavnost, ki je predmet
razpisa, pri čemer se pri skupnih vlogah
izpolnjevanje statusnih pogojev ugotavlja
za vsakega kandidata posamično, izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, organizacijskih
in kadrovsko-tehničnih pogojev pa skladno
s predmetom javno-zasebnega partnerstva
za vse kandidate skupaj.
Pogoji so natančno navedeni v razpisni
dokumentaciji, prijavitelj mora prijavi priložiti
dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Prijave morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo.
Prijavitelj v okviru tega razpisa lahko sodeluje zgolj v eni prijavi, bodisi individualno,
kot prijavitelj, kot partner v skupni prijavi ali
kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni prijavitelj nastopal v dveh ali več prijavah,
v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik vse
prijave, v katerih bo navedeno podvajanje,
izločil iz nadaljnjega postopka.
7. Merila za izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisane gospodarske javne
službe izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.
Izbran bo prijavitelj, ki bo ponudil najnižjo
ceno, skladno z določili razpisne dokumentacije.
8. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostali dokumenti vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Tuji prijavitelji jamčijo za
pravilnost prevoda prijave v slovenski jezik.
Morebitne napake v prevodu gredo izključno
v breme prijavitelja.
9. Način zavarovanja resnosti prijave:
prijavitelj mora prijavi predložiti brezpogojno, na prvi poziv plačljivo in nepreklicno
garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice v višini 5.000,00 € v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
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10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig
razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je brezplačna
in je dosegljiva na spletni strani naročnika
(http://www.brezice.si/).
11. Kraj in rok za predložitev prijav
Prijave morajo do roka za oddajo prijav
prispeti na naslov naročnika: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Končni rok za oddajo prijav je 6. 12. 2011
do 10. ure.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča Občine
Brežice prispeti do zgoraj navedenega roka,
sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Prijavitelji morajo oddati svoje
prijave na obrazcih razpisne dokumentacije
v skladu z razpisno dokumentacijo in v zaprtih ovojnicah.
Vsaka sprememba ali umik prijave mora
biti dostavljena na način določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (prijavitelj
na ovojnico napiše »Umik prijave« in ime
javnega naročila) ali spremembo prijave
(prijavitelj na ovojnico napiše »Sprememba
prijave« in ime javnega naročila). V spremenjeni prijavi mora biti jasno navedeno kateri
del prijave se spreminja in kateri del prijave
ostaja nespremenjen.
12. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo
potekalo na sedežu naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
dne 6. 12. 2011 ob 11. uri.
13. Odgovorne osebe za dajanje informacij
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi razpisa na portal javnih naročil Uradnega lista RS (http://www.enarocanje.si/).
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi
s razpisom je 10 dni pred rokom za oddajo
prijav do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila
navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo prijav,
ki bodo objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika (http://www.
brezice.si/). Vse morebitne spremembe, dopolnitve ali pojasnila razpisne dokumentacije
ali njenih delov bodo objavljene na portalu
javnih naročil in na spletni strani naročnika,
pri čemer te postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijavitelji so dolžni spremljati
portal javnih naročil in objave na spletni strani
naročnika in se seznaniti z morebitnimi naknadnimi objavami.
Prijavitelji naj upoštevajo, da je naveden naslov edini relevanten za postavljanje
pisnih vprašanj, ki jih je naročnik dolžan
upoštevati. Vsa ostala vprašanja, ki ne bodo
postavljena skladno z zahtevami, naročnik
ni dolžan obravnavati. Podana pojasnila
v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
Kontaktna oseba naročnika je: David
Flajnik, e-naslov: david.flajnik@brezice.si,
tel. 07/620-55-53, faks: 07/499-00-52.
Občina Brežice
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Javne dražbe
Št. 478-4/2010
Ob-5022/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
1) 2-sobno stanovanje št. 22 (20.E), v izmeri 56,79 m2 v četrtem nadstropju, na naslovu Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj, ZKV
2189/23, k.o. Črnomelj – prazno,
2) 2,5-sobno stanovanje št. 15 (14.E),
v izmeri 80,55 m2 v tretjem nadstropju, na
naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika,
ZKV 2846/15, k.o. Metlika – prazno,
3) 1,5-sobno stanovanje št. 7 (7.E), v izmeri 38,56 m2 v mansardi, na naslovu Gornji
Petrovci 33, Petrovci, ZKV 409/3, k.o. Gornji
Petrovci – prazno,
4) 2-sobno stanovanje št. 177 (20.E), v izmeri 60,99 m2 v šestem nadstropju, na naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota,
ZKV 3984/22, k.o. Murska Sobota – prazno,
5) 2-sobno stanovanje št. 1, v izmeri
55,34 m2 v prvem nadstropju, na naslovu Trg 1. maja 4, Tolmin, parc. št. 1049/1,
ZKV 499, k.o. Tolmin – prazno,
6) 2-sobno stanovanje št. 3, v izmeri
68,65 m2 v prvem nadstropju, na naslovu Velike Bloke 3b, Velike Bloke, parc. št. 2005/1,
ZKV 249, k.o. Velike Bloke – prazno,
7) zasedeno stanovanje št. 7 (8.E), v izmeri 98,86 m2 v mansardi, na naslovu Trg
4. julija 8, Dravograd, ZKV 786/8, k.o. Dravograd.
Lastnik vseh nepremičnin: Republika
Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
1) za stanovanje št. 22, na naslovu Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj:
37.200,00 EUR;
2) za stanovanje št. 15, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika:
55.400,00 EUR;
3) za stanovanje št. 7, na naslovu Gornji
Petrovci 33, Petrovci: 16.500,00 EUR;
4) za stanovanje št. 177, na naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota:
50.200,00 EUR;
5) za stanovanje št. 1, na naslovu Trg
1. maja 4, Tolmin: 36.500,00 EUR;
6) za stanovanje št. 3, na naslovu Velike
Bloke 3b, Velike Bloke: 45.200,00 EUR;
7) za stanovanje št. 7, na naslovu Trg
4. julija 8, Dravograd: 57.100,00 EUR.
Najnižji znesek višanja za posamezno
stanovanje je 200,00 EUR.
Draži se vsako stanovanje posebej. V te
zneske ni vštet davek na promet nepremičnin.

5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 10. 11. 2011, ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in
ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji izročiti na vpogled
osebni dokument s fotografijo, katerega je
izdal državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila varščine, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine: dražitelji morajo najkasneje do 9. 11. 2011, do 12. ure, plačati
varščino v višini:
Sklop 1:
1) za stanovanje št. 22, na naslovu Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj:
3.720,00 EUR,
2) za stanovanje št. 15, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika: 5.540,00 EUR,
3) za stanovanje št. 7, na naslovu Gornji
Petrovci 33, Petrovci: 1.650,00 EUR,
4) za stanovanje št. 177, na naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota:
5.020,00 EUR,
5) za stanovanje št. 1, na naslovu Trg
1. maja 4, Tolmin: 3.650,00 EUR,
6) za stanovanje št. 3, na naslovu Velike
Bloke 3b, Velike Bloke: 4.520,00 EUR,
7) za stanovanje št. 7, na naslovu Trg
4. julija 8, Dravograd: 5.710,00 EUR.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132
ter sklice, in sicer:
Sklop 1:
a) za stanovanje pod 1: 28 171162990008-39900510,
b) za stanovanje pod 2: 28 171162990008-39900810,
c) za stanovanje pod 3: 28 171162990008-39900710,
d) za stanovanje pod 4: 28 171162990008-39901010,
e) za stanovanje pod 5: 28 171162990008-39901110,
f) za stanovanje pod 6: 28 171162990008-39901210,
g) za stanovanje pod 7: 28 171162990008-39903110.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo
najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključ-

ka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru:
a) za stanovanji pod 1 in 2: Milena Gornik Murn, tel. 07/332-73-00,
b) za stanovanje pod 3 in 4: Mira Prelec,
tel. 02/522-43-33,
c) za stanovanje pod 5: Ivan Bratuž,
tel. 05/303-43-01,
d) za stanovanje pod 6: Tanja Boštjančič,
05/703-33-30,
e) za stanovanje pod 7: Jadranka Saletinger, tel. 02/872-53-24.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija
za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj
ponudb za prodajo stvarnega premoženja
Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– stanovanji pod zap. št. 5 in 6 sta etažno in neurejeni (etažna lastnina na stavbi
v zemljiški knjigi ni vzpostavljena);
– stanovanje pod zap. št. 7 je zasedeno
z najemnikom, najemnik stanovanje uporablja na podlagi sklenjene najemne pogodbe
za določen čas (do 27. 11. 2011);
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin
ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-90/2009
Ob-5023/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Nepremičnina z ID znakom 2144-157/2-0
(parc. št. 157/2, k.o. 2144 Bistrica) – pašnik,
v izmeri 2.150 m2.
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Lastnik nepremičnine: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje
zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet
javne dražbe, znaša 73.500,00 EUR. V ta
znesek ni vštet davek na dodano vrednost.
Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa lastnika, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 9. 11. 2011 ob
10. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in
ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni
dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila varščine, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 8. 11.
2011 do 12. ure plačati varščino v višini
10% od izklicne cene.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132,
ter sklic 28 17116-2990008-39901311.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled
nepremičnine
je
mogoč
po predhodnem dogovoru z Mitjo Perko,
tel. 04/598-29-00 ali 041/715-281, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije
v zvezi z nepremičnino, ki je predmet prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52.
9. Ustavitev postopka
Vlada ali komisija za izvedbo javnih
dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo
stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko
postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri
čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
10. Drugi pogoji
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
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– na nepremičnini obstaja predkupna
pravica Občine Tržič;
– Občina Tržič na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico, zato bo po končani
javni dražbi nepremičnina z izklicano ceno
najprej ponujena Občini Tržič;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice skleniti
z lastnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na dodano vrednost
ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 3502-0363/2011-1
Ob-5081/11
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za
leto 2011,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se nahajajo na območju Severno
obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota, v k.o. Nemčavci in sicer:
parc. št.

539/45

površine

18.091 m2

po izklicni ceni

361.820,00 EUR

parc. št.

539/52

površine

14.560 m

po izklicni ceni

291.200,00 EUR

2

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%.
Predmetno območje se ureja z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se namenja
izključno za gradnjo objektov za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti.
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini
10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo
bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota štev.
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin
v SOIC«,
– notarsko overjeno izjavo, da bo na
pridobljenem zemljišču zgradil objekt,
ki bo izključno namenjen za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti,
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– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki
je predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 30 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Mestna občina Murska Sobota si na
nepremičninah pridržuje odkupno pravico,
na podlagi katere je upravičena v roku petih
let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati
od kupca prodajo nepremičnine po enaki
ceni, kot jo je kupil na dražbi. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo istočasno
z vpisom lastninske pravice na kupca.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek, 7. 11.
2011 ob 12. uri v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti
na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali
po tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-5097/11
Občina Prevalje na podlagi 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
in Letnega načrta razpolaganja z nepremič-

nim premoženjem Občine Prevalje za leto
2011 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-100, faks
02/824-61-24.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1 Enosobno stanovanje št. 10 v IV.
etaži, na naslovu Trg 3/c, 2391 Prevalje,
v izmeri 42,90 m2. Stanovanje je vpisano
v zemljiško knjigo kot posamezni del št. 10,
v stavbi 3085, k.o. 884 – Farna vas, (ID
5609303). Stanovanju pripada sorazmerni
lastninski delež na posebnih skupnih delih
stavbe: na parcelah št. 260/9, 259/3, 259/6,
260/1, vse k.o. Farna vas, ter na posameznih delih št. 24, 25, 26, 27, 22 vse v stavbi
3085, k.o. Farna vas.
2.2. Stanovanje je zasedeno in oddano v najem za nedoločen čas z neprofitno
najemnino. Obstaja predkupna pravica najemnika stanovanja. Sprememba lastnika
stanovanja ne vpliva na obstoječe najemno
razmerje, pridobitelj lastninske pravice vstopi v pravni položaj najemodajalca.
3. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo izvedla v mali sejni sobi Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje/II. nadstropje, dne
9. 11. 2011, ob 12. uri.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
4.1 Izklicna cena: 31.410,53 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet
nepremičnin.
4.2. Najnižji znesek višanja: 300,00
EUR.
5. Izvedba javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna in jo bo izvajala
pristojna komisija.
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% skupne izklicne cene nepremičnine na TRR Občine
Prevalje, št. 01375-0100010242, z navedbo
»plačilo varščine za javno dražbo nepremičnine Trg 3/c«. Plačana varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti
v roku 10 dni od dneva dražbe.
– Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe,
ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu predložiti ustrezno dokazilo o registraciji,
ki ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne
osebe pa tudi notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument ter
davčno številko.
– Dražitelji se morajo najpozneje četrt ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni
mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled:
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a) originalno potrdilo o vplačani var
ščini,
b) izpisano celotno številko TRR za primer vračila varščine,
c) izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni,
d) originalno notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi za pooblaščence,
e) osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
f) izpisano davčno številko oziroma ID
številko za DDV, EMŠO oziroma matično
številko in telefonsko številko,
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Ugovori na potek javne dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika,
rešuje pa jih predsednik komisije za izvedbo
javne dražbe.
– V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo enako najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden
od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
– Ponudba veže do zaključka javne dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti,
ali jo na kakršen drug način razveljaviti.
– Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
6. Drugi pogoji javne dražbe: nepremičnina je naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«, kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. V izklicno ceno niso
zajeti predpisani davki in jih plača kupec.
Poleg tega je kupec dolžan poravnati stroške notarske overitve pogodbe, stroške cenitve in vse stroške v zvezi s prenosom
lastninske pravice in vknjižbe v zemljiški
knjigi, ter stroške objave javne dražbe.
7. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe. Kupec mora celotno
kupnino poravnati v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od
pogodbe in v tem primeru prodajalec zadrži
vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine
in po poravnanih vseh stroških, se bodo
kupcu nepremičnine izročile v last.
8. Informacije: natančnejše podatke
o nepremičnini lahko interesenti dobijo na
tel. 02/824-61-26, ogled nepremičnin pa je
mogoč po predhodni telefonski najavi na
isti številki.
9. Ustavitev postopka: Občina Prevalje
lahko postopek javne dražbe in začeti postopek prodaje nepremičnin ustavi vse do podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, dolžna pa
je vrniti brez obresti, vplačano varščino.
Občina Prevalje
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Razpisi delovnih mest
Št. 010-2214
Ob-5025/11
Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB2) in 33. člena Statuta Doma starejših
občanov Ljubljana Bežigrad, Svet doma razpisuje delovno mesto
direktorja.
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– končana VII. stopnja strokovne ali univerzitetne izobrazbe skladno s 56. členom
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2) in najmanj pet let delovnih
izkušenj pri vodenju dejavnosti socialnega
varstva, ali končana VI. stopnja strokovne
izobrazbe skladno s 57. členom Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2) ter najmanj dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda.
2. Mandat direktorja traja 5 let.
Prijave z vsemi dokazili morajo kandidati
poslati v 8. dneh po objavljenem razpisu.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh
po opravljeni izbiri.
Prijave pošljite na naslov: Svet doma,
Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad,
Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako Razpis.
Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad
Št. 0/934
Ob-5026/11
Na podlagi 24., 25., 26. in 27. člena Statuta Zdravstvenega doma Trbovlje in sklepa
s 1. seje sveta z dne 6. 10. 2011, svet zavoda Zdravstvenega doma Trbovlje razpisuje
direktorja Zdravstvenega doma Trbovlje za mandatno dobo 4 leta.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima 5 let delovnih izkušenj, od tega
tri na vodstvenih delovnih mestih,
– da obvlada enega od svetovnih jezikov,
– da prijavi na razpis obvezno priloži program dela za obdobje štirih let.
Kandidati naj svoje prijave opremijo
z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
v roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako »za razpis« in jih pošljejo na
naslov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Stroške razpisa bomo poravnali v zakonitem roku na podlagi vašega računa.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 110-126/2011/2
Ob-5027/11
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– ZN-UPB3, 33/07 – ZSReg-B in 45/08)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih

notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07,
8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za
pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Kamniku.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07–
ZSReg-B in 45/08, v nadaljevanju: ZN).
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni
in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8. člena
ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj
državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju
pogojev glede prostorov razvidni zemljiško
knjižni podatki, v primeru neskladja med
dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa
tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Kamniku
sklicujejo na številko 110-126/2011. Izbrani
kandidat bo na omenjeno notarsko mesto
imenovan z dnem 1. 4. 2012.

Pisne prijave na razpisano notarsko
mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po
objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 165/11
Ob-5041/11
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02
– ZUJIK), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11),
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 –
ZJZP), 15. člena Odloka o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik: Občina Domžale, št. 3/05,
6/09, Občina Mengeš, št. 6/07, 4/09, Občina
Moravče, št. 2/04, 3/09, Občina Lukovica,
št. 3/04, 3/09, Občina Trzin, št. 2/04, 4/09)
in določil Pravil javnega zavoda Knjižnice
Domžale Svet Knjižnice Domžale razpisuje
dela in naloge
direktorja (m/ž) Knjižnice Domžale za
mandatno dobo 5 let.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima končano VII. stopnjo družboslovne
ali humanistične smeri,
– ima opravljen strokovni bibliotekarski
izpit,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
v zavodu za kulturno dejavnost, od tega tri
leta na vodstvenih delovnih mestih,
– obvlada sistem COBISS,
– ima organizacijske sposobnosti,
– je državljan Republike Slovenije.
Kandidat/kandidatka za direktorja mora
ob prijavi na razpis poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti življenjepis in program razvoja zavoda za petletni mandat.
Nastop dela bo 1. 3. 2012.
Kandidati naj svoje prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
z življenjepisom in programom dela v roku
10 dni po objavi razpisa pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Za razpis direktorja«
na naslov Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 10 dneh po izbiri.
Svet Knjižnice Domžale
Ob-5042/11
Na podlagi 20. člena Statuta javnega
zavoda Regijsko višješolsko in visokošolsko
središče Ptuj, svet zavoda razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
najmanj univerzitetni študijski program/prva
stopnja, najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih na področju izobraževanja ali raziskav ali razvoja, izkazuje
mednarodno primerljive raziskovalne razvojne rezultate v zadnjih petih letih, sposobnost vodenja in organiziranja, aktivno znanje
najmanj enega svetovnega jezika. Delovne
naloge direktorja so naslednje: organizira in
vodi delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost
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dela zavoda, vodi strokovno delo zavoda in
je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Kandidati morajo predložiti pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev glede: zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
formalnih delovnih izkušenj s predložitvijo
fotokopije delovne knjižice; neformalnih delovnih izkušenj, pri čemer se za neformalne
delovne izkušnje štejejo: izobraževanja na
taborih, tečajih, seminarjih, pogodbeno in
projektno delovanje, strokovni članki, druge
reference in aktivnosti s področja posamezne stroke. Kandidati morajo k prijavi priložiti
program dela in razvoja zavoda, iz katerega
je razvidna inovativnost programa s povečanjem obsega dejavnosti in finančni učinek
ob izvedbi programa. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev je
potrebno poslati v 8 dneh po objavi razpisa
po pošti na naslov: REVIVIS Ptuj, Krempljeva ulica 1, 2250 Ptuj, s pripisom »Za razpisno komisijo«. O izbiri bodo kandidati/ke
obveščeni najpozneje v 30 dneh od objave
razpisa. Informacije o izvedbi razpisa na
tel. 02/771-10-92.
Regijsko višješolsko
in visokošolsko središče Ptuj
Ob-5060/11
Na podlagi točke 4. 2. Statuta delniške
družbe Komunalno stanovanjskega podjetja
Sežana ter sklepa nadzornega sveta z dne
14. 10. 2011, nadzorni svet Komunalno stanovanjskega podjetja d. d. Sežana razpisuje
delovno mesto
direktorja družbe (m/ž).
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg z zakonom določenih pogojev (ZDR
– Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07 ter ZGD
– Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami),
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka ali univerzitetna izobrazba ekonomske, tehnične ali pravne smeri;
– pet let delovnih izkušenj na vodilnih
delovnih mestih;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– znanje slovenskega jezika, uporaba
osebnega računalnika;
– poznavanje komunalnega gospodarstva.
K pisni prijavi morajo kandidati priložiti:
– notarsko overjeno fotokopijo diplome,
– potrdilo ali pogodbo o zaposlitvi iz katere izhaja dosežena delovna doba na vodilnih mestih,
– original potrdilo o nekaznovanju iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od
15 dni,
– pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po
določbah ZGD nasprotovale njegovemu
imenovanju,
– programom delovanja in razvoja družbe KSP d. d. v naslednjih 5 letih,
– potrdilom o državljanstvu Republike
Slovenije.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici v 17 dneh od objave razpisa na naslov: Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.,
Partizanska cesta 2, 6210 Sežana z oznako
»Ne odpiraj – Nadzorni svet KSP d.d. – razpis za direktorja«.
Nadzorni svet bo kot pravočasne upošteval prijave, ki bodo na zgoraj navedeni
naslov prispele najkasneje do 7. 11. 2011 do

12. ure. Nepravočasne in nepopolne prijave
bo nadzorni svet izločil in jih ne bo obravnaval. Kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljenem postopku imenovanja.
Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d., Sežana
Ob-5074/11
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije, na predlog notarke Mateje Andrejašič, razpisuje:
– prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Mateji Andrejašič v Kranju.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ulica 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 47/2011
Ob-5093/11
Na podlagi 12. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
(Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07
in 26/11), Odloka o ustanovitvi Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 9/98, 76/10, 20. člena Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05, 23/08) ter na
podlagi sklepa 23. seje sveta Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 10. 10.
2011, Fundacija za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta
direktorja/direktorice Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v RS (v nadaljnjem besedilu:
FIHO).
Kandidat/-ka (v nadaljnjem besedilu:
kandidat) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan/ka Republike Slove
nije,
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ali II. stopnjo bolonjskega programa,
– da ni član/-ica sveta FIHO,
– da ima organizacijske sposobnosti in
vsaj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
– da pozna področje dela in ima vsaj 5 let
izkušenj delovanja na področju invalidskih in
humanitarnih dejavnosti.
Izbrani kandidat bo imenovan na seji
Sveta FIHO. Do pridobitve soglasja Vlade Republike Slovenije k imenovanju, bo
na podlagi dodatnega sklepa Sveta FIHO
opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja
FIHO. Imenovan bo za dobo 5 let za polni
delovni čas in bo opravljal funkcijo poklicno.
Za svoje delo bo prejemal mesečno plačo,
ki jo bo določil Svet FIHO.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– življenjepis,
– pisna dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– predstavitev prednostnih nalog in vizije
razvoja FIHO.
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Prijave se pošljejo v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v RS,
Stegne 21 c, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Razpis za direktorja«.
Prijave na javni razpis bo obravnavala posebna razpisna komisija. Nepopolne
in prepozne prijave bo komisija izločila iz
nadaljnje obravnave. Prijava, iz katere bo
razvidno, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih
pogojev, bo izločena iz nadaljnje obravnave.
S kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo komisija opravila razgovor.
Dodatne informacije se lahko dobijo
na sedežu FIHO, kontaktna oseba: Breda
Oman, tel. 01/500-77-00.
O izboru bodo kandidati obveščeni v roku
15 dni po imenovanju na seji Sveta FIHO.
Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji
Ob-5094/11
Svet javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami)
in 18. in 21. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo
mesto z dne 29. 7. 1993, 12. 12. 1995,
19. 12. 2002, 10. 11. 2003, 1. 3. 2007, 5. 11.
2007, 16. 2. 2009 in 27. 9. 2010, objavlja
prosto delovno mesto
direktorja splošne bolnišnice novo
mesto (m/ž), za 4-letno mandatno ob
dobje.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi na razpis priloži program dela in
razvoja zavoda.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. fotokopija listin, ki izkazujejo ustrezna
znanja iz upravljanja,
4. program dela in razvoja zavoda,
5. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Splošni bolnišnici Novo mesto pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici, s pripisom: »Razpis za direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto – Ne odpiraj!« na naslov:
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto za mandatno dobo 4 let imenuje na podlagi javnega
razpisa in na osnovi dokazil o izpolnjevanju
pogojev, predpisanih z zakonom in statutom
javnega zdravstvenega zavoda Svet javne-
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ga zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto v soglasju z ustanoviteljem.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda
Splošne bolnišnice Novo mesto
Ob-5095/11
Svet javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami)
in 18. in 22b. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo
mesto z dne 29. 7. 1993, 12. 12. 1995,
19. 12. 2002, 10. 11. 2003, 1. 3. 2007, 5. 11.
2007, 16. 2. 2009 in 27. 9. 2010, objavlja
prosto delovno mesto
strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto (m/ž), za 4-letno mandatno obdobje.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi na razpis predloži program strokovnega vodenja in razvoja zavoda.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. fotokopijo potrdila o opravljenem specialističnem izpitu,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. fotokopijo listin, ki izkazujejo ustrezna
znanja iz upravljanja,
5. program strokovnega vodenja in razvoja zavoda.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev
kandidat pošlje v zaprti ovojnici, s pripisom:
»Razpis za strokovnega direktorja Splošne
bolnišnice Novo mesto – Ne odpiraj!«, na
naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in
sicer v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Strokovnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo
mesto za mandatno dobo 4 let imenuje na
podlagi javnega razpisa in na osnovi dokazil
o izpolnjevanju pogojev Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo
mesto po predhodnem mnenju strokovnega
sveta zavoda.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda
Splošne bolnišnice Novo mesto
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Druge objave
Št. 1208-5

Ob-5056/11
Popravek
V objavi javnega poziva za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 71 z dne 9. 9. 2011 na
strani 2141–2142, št. 1208, Ob-4560/11, se
v točki 2. Predmet javnega poziva, v podtočki
c) vrsta nepremičnine namesto -9/100 delež
parc. št. 9/2 dvorišča 1812 m2, parkirišče
875 m2, navede: -9/100 delež parc. št. 9/2
dvorišča 1816 m2, parkirišče 875 m2.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-5109/11
Popravek
Republika
Slovenija,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) zastopa
dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport (v
nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/11 – v nadaljevanju: uredba) je v Uradnem listu RS – Razglasni del,
št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011 (št. objave:
Ob-4989/11) objavila prodajo nepremičnin
po metodi javnega zbiranja ponudb.
Objavljamo popravek v točki 5. na strani
2374.
5. Rok za oddajo ponudb je 4. 11. 2011.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Št. 478-61/2011-33
Ob-5090/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
v nadaljnjem besedilu uredba), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo linije za hladno kovanje
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana.
2. Predmet prodaje
Linija za hladno kovanje z enotami:
– brusilni stroj TBT, inv. št. 005255,
– stroj za globoko vrtanje TBT 1, inv.
št. 005239,
– stroj za globoko vrtanje TBT 4, inv.
št. 005240,
– stroj za honanje KADIA, inv.
št. 005242,
– stroj za hladno kovanje SHK 10, inv.
št. 005244,
– stružnica 1, CNC EMAG USC-1, inv.
št. 005241,
– stroj za rezanje materiala Sinomatic,
inv. št. 005238.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti.
3. Ogled linije za hladno kovanje: ogled
linije za hladno kovanje bo mogoč po predhodnem dogovoru.

4. Višina varščine
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 40.000 evrov.
Varščino vplačajo na transakcijski račun Ministrstva za obrambo, št. 01100-6370191114,
s pripisom, varščina za nakup linije za hladno kovanje 3/2011.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne
bo sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli,
pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po poslanem pisnem obvestilu o izbiri.
5. Pogoji prodaje:
– Na razpis o javnem zbiranju ponudb
za prodajo linije za hladno kovanje se lahko
prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane in poslujejo na območju Republike
Slovenije ter imajo soglasje za proizvodnjo
vojaškega orožja in opreme za skupino
1.0.0. ali katero koli podskupino te skupine.
– Linija za hladno kovanje je naprodaj
po načelu videno-kupljeno. Stroj za hladno
kovanje SHK 10 in stroja za globoko vrtanje
TBT 1 in TBT 4 so predmeti kontrole prometa vojaške opreme in mednarodne zaveze
h končnemu uporabniku v Republiki Sloveniji. Kakršna koli nadaljnja prodaja, preprodaja, posredovanje, druga oblika odtujitve ali
prenosa strojev drugi pravni ali fizični osebi
bo mogoča samo po predhodnem soglasju
ali dovoljenju Ministrstva za obrambo.
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno. Ponujena cena mora
biti izražena v evrih in ne sme biti nižja od
420.000 evrov. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo prodajalec
ponudnika izbral na podlagi dodatnih pogajanj. Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku
osmih dni od javnega odpiranja ponudb.
– Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni
po potrditvi prejema obvestila o izbiri skleniti
s prodajalcem prodajno pogodbo.
– Kupec mora linijo za hladno kovanje
prevzeti do 20. 12. 2011, vendar ne pred
plačilom celotne kupnine.
– Stroški v zvezi z demontažo, selitvijo predmeta prodaje ter morebitni drugi stroški bremenijo kupca.
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje.
Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
ponudnika, naslov in telefonsko številko ter
ponujeno ceno. Predložiti je potrebno:
– potrdilo o vplačani varščini,
– priloženo celotno številko računa z navedbo banke,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb, če je oseba zastopnik.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najpozneje v roku
15 dni na račun Ministrstva za obrambo,
št. 01100-6370191114. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najpozneje
do 9. 11. 2011 do 12. ure na naslov: Ministr-

stvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče.
Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba – Prodaja
linije za hladno kovanje/3 – 2011«. Na zadnji
strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
8. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na dano ponudbo najmanj do 31. 1. 2012.
9. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 10. 11. 2011 ob 13. uri,
v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova
cesta 59, Ljubljana.
10. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
11. Oseba za stike za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Janka Pavšek
Bantan, tel. 01/471-29-40 ali 01/471-23-05,
e-pošta: Janka.Pavsek.Bantan@mors.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za
obrambo: http://www.mors.si.
Ministrstvo za obrambo
Ob-5065/11
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana na podlagi Statuta
družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 6. 7.
2010 in Navodila o trajni izločitvi iz uporabe,
odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih
sredstev z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin – počitniških
enot
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne
v Bohinju 23, apartma št. 12, v skupni izmeri 55,60 m² (se nahaja v dveh etažah in je
sestavljen iz hodnika, kopalnice, dnevnega
prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob in
balkona); s pripadajočim deležem zemljišča
z ID znakom nepremičnine 2200-617/5-0,
2200-617/4-0, 2200-617/3-0, 2200-618/3-0,
2200-1470/4-0, vse k.o. Bohinjska Bistrica,
v deležu 560/10000. Apartma je vpisan
v katastru stavb kot stanovanjska enota
z identifikacijsko številko 2200-1145-12 in
se nahaja v nadstropju zgradbe, ki je zgrajen leta 1990. Nepremičnina – apartma je
vpisan v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekoma z ID znakom nepremičnine
2200-1145-12, k.o. Bohinjska Bistrica v deležu do celote. Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski priključek in
priključek CATV, ogrevanje je na elektriko.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od 9. do
12. ure na tel. 041/360-621, ga. Ana.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 97.300,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.100,00 EUR + DDV.
2. Bohinj, Ribičev laz 47, apartma v skupni izmeri 56,28 m² (sestavljen iz kuhinje,
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dnevnega prostora, hodnika, dveh predprostorov, sobe, kopalnice in sanitarij); s pripadajočim deležem zemljišča z ID znakom
nepremičnine 2199-1136/6-0, k.o. Savica,
v deležu 16/100 od celote. Apartma skupaj
s Telekomovimi tehnološkimi prostori predstavlja del stavbe z ident. številko stavbe
2199-301; prostori se nahajajo v stavbi (v
kateri so tudi preostali Telekomovi tehnološki prostori in Poštni prostori), ki je zgrajena
leta 1970. Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
V apartmaju je telefonski priključek in priključek CATV, ogrevanje je centralno – radiatorsko. Apartma je opremljen s tipsko opremo,
ki se prodaja skupaj z apartmajem. Telekom
Slovenije d.d. je v zemljiški knjigi vpisan kot
solastnik celotne nepremičnine z ID znakom nepremičnine 2199-1136/6-0, k.o. Savica v idealnem deležu 68/100 od celote;
prodajani apartma predstavlja delež 16/100
celotne nepremičnine.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od 9. do
12. ure na tel. 041/360-621, ga. Ana.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja je
123.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.500,00 EUR + DDV.
3. Rogla, Gaber 98, apartma v skupni
izmeri 21,00 m² (predsoba, soba, kuhinja,
kopalnica), s pripadajočim deležem na zemljišču - stavbišču z ID znakom nepremičnine 1091-1095/85-0, k.o. Hudinja; apartma
je vpisan v katastru stavb kot stanovanjska
enota z identifikacijsko številko 1091-528-2
in se nahaja v zgradbi – počitniškem objektu, ki je zgrajen leta 1982.
Objekt ima električno in vodovodno napeljavo, ogrevanje je na elektriko. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Za nepremičnino –
apartma je bil dne 27. 6. 2011 vložen na zemljiško knjigo predlog za vknjižbo lastninske
pravice pod Dn 8000039637/2011 na Telekoma Slovenije d.d. z ID znakom nepremičnine
1091-528-2, k.o. Hudinja v deležu do celote.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od 9. do
12. ure na tel. 041/767-568, ga. Edith.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 37.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 400,00 EUR + DDV.
4.
Dolenjske
Toplice,
Zdraviliški
trg 3, apartma št. 2, površine 59,52 m2,
v nadstropju poslovno-počitniškega objekta
v središču Dolenjskih toplic; v objektu so
poleg treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma v kletni etaži, del
prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije, v podzemnem delu objekta je zaklonišče,
ob objektu je zunanja garaža.
Objekt kot celota ima ident. številke stavbe
3 in 4, obe s številkami dela stavbe 1. Stavba
leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine
1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče)
s pripadajočim zemljiščem – dvoriščem z ID
znakom nepremičnine 1495-452/16-0 (dvorišče), obe k.o. Dolenjske toplice. Apartmaju,
ki se prodaja pripada tudi sorazmerni del
navedenega zemljišča. Počitniški apartma
št. 2 predstavlja delež 994/10000 celotne nepremičnine. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 71.400,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.500,00 EUR + DDV.
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5.
Dolenjske
Toplice,
Zdraviliški
trg 3, apartma št. 3, površine 54,69 m2,
v nadstropju poslovno-počitniškega objekta v središču Dolenjskih toplic; v objektu
so poleg treh počitniških apartmajev tudi
tehnološki prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti
Slovenije, v delu objekta je zunanja garaža,
v podzemnem delu objekta pa je zaklonišče.
Objekt kot celota ima ident. številke stavbe 3
in 4, obe s številkami dela stavbe 1. Stavba
leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine
1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče) s pripadajočim zemljiščem – dvoriščem
z ID znakom nepremičnine 1495-452/16-0
(dvorišče), obe k.o. Dolenjske toplice. Apartmaju, ki se prodaja pripada tudi sorazmerni
del navedenega zemljišča. Počitniški apartma št. 3 predstavlja delež 913/10000 celotne nepremičnine.
Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 65.600,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.100,00 EUR + DDV.
6. Radenci, Panonska cesta 7 – enosobno stanovanje (apartma) številka 6, v nadstropju, površina 44,50 m2 (soba, kuhinja
z jedilnico, kopalnica z wc-jem, klet). Stanovanje leži v enonadstropnem poslovnostanovanjskem objektu, ki je bil zgrajen leta
1978; z ident. številko posameznega dela
stavbe 06 in identifikacijsko številko stavbe 84; stavba leži na parceli z ID znakom
nepremičnine 200-673/4-0, k.o. (200) Radenci.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje
zemljiškoknjižno ni urejena – Telekom Slovenije, d.d. razpolaga z listino o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
za nepremičnino, ki sta jo sklenili Telekom
Slovenije, d.d. in zemljiškoknjižni lastnik
nepremičnine. Stanovanje je opremljeno
z opremo, ki se prodaja skupaj s stanovanjem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/530-27-70, g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena stanovanja
je 24.500,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 200,00 EUR + DDV.
7. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. 7
(ap. št. 31140), površine 30,53 m2, nahaja
se v 1. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2001.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi na
naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31140 v prvem nadstropju
stavbe, označen kot posebni etažni del »7«.
Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena
oziroma lastninska pravica v času postopka
prodaje še NI vpisana na ime prodajalca;
sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 98 12 560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 41.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.200,00 EUR.
8. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. 8
(ap. št. 31141), površine 30,53 m², nahaja

se v 1. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2001.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk vl. 441, k.o. Poreč v stavbi na
naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31141 v prvem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni
del »6«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še NI vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 98 12 560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 41.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.100,00 EUR.
9. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. C1
(ap. št. 31240), površine 30,53 m², nahaja
se v 2. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2003.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk vl. 441, k.o.Poreč, v stavbi
na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31240 v drugem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni
del »11«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še NI vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 98 12 560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 41.200,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 1.300,00 EUR.
10. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. C2
(ap.št. 31239), površine 36,96 m², nahaja se
v 2. nadstropju večstano-vanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi
na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31239 v drugem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni
del »12«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še ni vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 98 12 560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 48.000,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.200,00 EUR.
11. Červar – Istra, Volta 1, apartma
št. 31238, površine 30,53 m², nahaja se
v 2. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
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št. 795, št. zk vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi
na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31238 v drugem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni
del »9«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še NI vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 98 12 560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 41.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.200,00 EUR.
12. Červar – Istra, Trg pod hrastom 2, apartma št. 31120, površine 48,83
m², nahaja se v 1. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3,
ki je zgrajen leta 1980. Apartma je obnovljen
leta 2006. Apartma je opremljen s tipsko
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 793, št. zk vl. 407, k.o. Poreč, v stavbi na naslovu Červar Porat, Trg pod hrastom 2, kot trisobno stanovanje v prvem
nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni del »10«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica
v času postopka prodaje še NI vpisana na
ime prodajalca; sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 98 12 560,
g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 63.500,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 2.700,00 EUR.
13. Mareda – Istra, Mareda, apartma
št. 207208, povšrine izmeri 35,40 m², nahaja se v 2. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+2, ki
je zgrajen leta 1990 in pozneje prenovljen.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je vpisan na
ime prodajalca v zemljiški knjigi Buje kot
samostojni etažni del, evidentiran v zemljiški knjigi na zemljišču s parc. št. 1191/29,
št. zk vl. 2900/31, k.o. Novigrad, kot enosobno stanovanje z oznako C31 (številka
ap. 207208) in predstavlja delež 198/10000
od celote.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 99 311 68 40,
g. Robert.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 46.000,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.100,00 EUR.
14. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 098105, površine 31,55 m2, nahaja se
v 1. nadstropju počitniškega objekta, etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1985. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina Telekom Slovenije evidentiran in vpisan
v zemljiški knjigi Pula, na parcelni številki
7788/3 (apartma, dvorišče), št. zk vl. 6573,
k.o. Vodnjan, v solastnem deležu 2/8 od
celote.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 42 58 77,
g. Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 37.900,00 EUR; fiksna – prodajna cena
opreme je 1.100,00 EUR.

II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo
za nakup posamezne nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 17. 11.
2011. Za pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do vključno 17. 11. 2011 do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače in tuje, ki morajo v posamični
pisni ponudbi (posebej za vsako posamično
nepremičnino – počitniško enoto) navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime in priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko)
ter tudi hrvaško OIB (osobni identifikacijski
broj) številko kolikor jo že ima,
– navesti zaporedno številko nepremičnine iz objave in druge natančne podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od navedene
objavljene izhodiščne prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa ponudnika
(naziv banke in številka računa),
– fizične osebe morajo OBVEZNO priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo
(kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe morajo OBVEZNO priložiti overjen izpis
iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki
priložiti priglasitveni list,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z nakupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo, ki se
prodaja skupaj s počitniško enoto,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je
seznanjen s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem nepremičnine in da bo
v primeru nakupa predmetne nepremičnine
vse postopke v zvezi s potrebno dodatno
ureditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom
nepremičnine v zemljiško knjigo uredil sam
na svoje stroške.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja
in se odreka odškodninskim zahtevkom iz
naslova stvarnih napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 22. 12. 2011.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 60 dni po prejemu
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik
priskrbeti OIB (osobni identifikacijski broj),
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kar je pogoj za vknjižbo novega lastnika
v zemljiški knjigi v RH.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
vseh pogojev iz objave in ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od
nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d.,
odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
nepremičnine pod zaporedno št. 2 in pod
zaporedno št. 6 (apartma Bohinj, Ribičev laz
47 in apartma Radenci, Panonska cesta 7)
bo dodatno upoštevana tudi zakonita predkupna pravica drugih solastnikov in etažnih
lastnikov nepremičnin (skladno s 66. členom in 124. členom SPZ, Uradni list RS,
št. 87/02).
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave
kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije o vsebini objave
lahko ponudniki pridobijo:
– splošno: na telefonskih številkah:
02/530-27-70 – g. Marjan in 01/234-16-50 –
g. Mladen in 01/234-15-92 – ga. Jana.
– o trenutnem lastniškem in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin: na
tel. 01/234-13-68 – ga. Jana (za vse počitniške enote) ali na tel. 00 385 51 27 29 35
– ga. Suzana (za počitniške enote na Hrvaškem).
– glede ogledov nepremičnin, na
tel. 01/234-16-75 – ga. Ana.
Telekom Slovenije, d.d
Št. 478-66-7/2009
Ob-5024/11
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska
ulica 1b, Kranjska Gora, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), ter sklepa občinskega sveta Občine Kranjska Gora, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč
Opis predmeta: predmet prodaje je
zemljišče s parc. št. 885/120 in zemljišče
s parc. št. 885/32, oba k.o. Kranjska Gora.
Po podatkih zemljiškega katastra nepremičnina parc. št. 885/120 obsega 59 m2, nepremičnina parc. št. 885/32 pa 280 m2. Po
prostorsko planskih aktih občine se zemljišči
nahajata v območju KG SK 3/1 (območje za
stanovanja in kmetije).
Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: sklenitev prodajne
pogodbe.
Pogoji prodaje:
1. Zemljišči se prodajata skupaj. Zemljišči se prodata najugodnejšemu ponudniku.
Prednost pri prodaji ima lastnik stavbe, ki
meji na zemljišči, ki se prodajata.
2. Najnižja ponujena cena za obe zemljišči skupaj znaša 70.435,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet
nepremičnin.
3. Kupec mora kupnino plačati v tridesetih dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
Ponudniki morajo vplačati varščino v višini 10% od najnižje ponujene cene za ne-
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premičnini, za kateri so vložili ponudbo, na
transakcijski račun Občine Kranjska Gora,
št. 01253-0100007684. Varščina se uspelemu ponudniku brezobrestno vračuna
v kupnino, neuspelemu ponudniku pa bo
brezobrestno vrnjena v osmih dneh po izbiri
najugodnejšega ponudnika.
4. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, se po izteku
roka za oddajo ponudbe, s temi ponudniki
izvede dodatna pogajanja.
5. Uspeli ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva prejema
obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če uspeli ponudnik ne bo sklenil prodajne
pogodbe oziroma plačal celotne kupnine
v določenem roku, bo prodaja razveljavljena, plačana varščina pa zapade v korist
Občine Kranjska Gora. Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Stroške, povezane s prenosom lastništva nepremičnine (davek na promet nepremičnin, stroške ureditve novega stanja
v zemljiški knjigi in druge morebitne stroške)
nosi kupec.
7. Ponudniku se nepremičnina izroči
v last in posest z dnem predložitve dokazila
o plačilu celotne kupnine. Sprememba lastništva v zemljiški knjigi se dovoli po plačilu
celotnega zneska kupnine.
8. Nepremičnina se proda po načelu videno – kupljeno.
Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup zemljišča se odda
v pisni obliki in mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika (če
je to fizična oseba) oziroma ime in sedež
pravne osebe ter navedbo odgovorne osebe
za pravne osebe,
– davčna in matična številka ponudnika
(za fizično osebo se navede EMŠO),
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, za pravne osebe
pa izpisek iz sodnega registra, iz katerega
je razvidno, da ima sedež v Republiki Sloveniji,
– izjavo o sprejemu objavljenih pogojev
ponudbe,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
najnižje, določene v pogojih prodaje,
– dokazilo o plačilu varščine.
Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo
je potrebno poslati v zaprti ovojnici, izključno
s priporočeno pošiljko, na naslov: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280
Kranjska Gora, z navedbo »Ponudba za nakup zemljišča« in oznako »Ne odpiraj«.
Ponudbo je potrebno poslati najkasneje
v roku osmih dni po objavi. Kot pravočasno
ponudbo se šteje še ponudbo, ki je oddana
priporočeno po pošti zadnji dan določenega
roka. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe se ne bodo obravnavale.
Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena zemljišča ob
upoštevanju navedene prednosti. O sprejemu ponudbe bodo ponudniki pisno obveščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Občina Kranjska Gora na podlagi te objave ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti
postopek prodaje do sklenitve pravnega posla – prodajne pogodbe, ustavi.
Informacije, ogled nepremičnine: vse dodatne informacije, povezane s to ponudbo,
zainteresirani kupci lahko dobijo na Občini Kranjska Gora, pri Egidiji Košir Mrovlje,
na direktni tel. 04/580-98-19, ali preko no-
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tranje centrale št. 04/580-98-00, po e-pošti: kosir@kranjska-gora.si ali preko faksa
04/580-98-24.
Občina Kranjska Gora
Št. 030-1/2011-1/1
Ob-5040/11
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik objavlja na podlagi 20. in 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov
v najem (Uradni list RS, št. 37/93 in 42/94)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
I. Predmet javnega razpisa
Občina Kamnik oddaja prostore »Kavarne Veronika« v najem za opravljanje gostinske dejavnosti – kavarna, v pritličju objekta
na naslovu Japljeva 2, Kamnik, parc. št. 58,
k.o. Kamnik, v izmeri 166 m2, ki obsegajo
kavarniško dvorano, kuhinjo, skladišče, sanitarije, garderobni prostor za zaposlene in
hodnik ter zunanje površine: gostinski vrt,
v izmeri 152 m2 (41 m2 na vzhodni strani
objekta ob glavni cesti in 111 m2 na zahodni strani objekta, ob prostoru za otroško
igrišče).
Gostinski prostori in kuhinja so minimalno opremljeni, v notranjih prostorih kavarne
se nahaja točilni pult, ter mize, klopi in stoli.
Za ostalo opremo, drobni inventar in ureditev prostorov je dolžan na svoje stroške poskrbeti najemnik. Poslovni prostor se oddaja
kot celota, po sistemu videno – najeto.
Prostori, ki so predmet tega razpisa, so
namenjeni izključno gostinski dejavnosti tipa
kavarna. Izbrani ponudnik se bo moral obvezati, da bo v obdobju trajanja najemnega
razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti gostom nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo, ki bo usklajena z lokacijo, namenom
(kavarna) in ambientom starega mestnega
jedra Kamnika. Izbrani ponudnik je dolžan
pridobiti vsa zakonsko predpisana dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki jih lahko najemodajalec kadarkoli zahteva na vpogled.
Prostori so spomeniško zaščiteni. Posegi
v prostor so dovoljeni le s soglasjem Občine Kamnik in Zavoda za varstvo kulturne
dediščine RS.
Ponudnik je dolžan ves čas trajanja najema vsakodnevno zagotoviti kavarniško
ponudbo hrane in pijače: več vrst zajtrkov,
toplih in hladnih prigrizkov, pestro ponudbo
tort in ostalih peciv, več vrst kave in kavnih
napitkov, sladoledov, sadnih kup, čajev in
vročih napitkov, limonad, koktajlov, slovenskih vin in ostalih alkoholnih in brezalkoholnih pijač … V lokalu se mora nahajati
dnevno in tedensko časopisje. Predvidena
je strežba k mizam.
V ponudbo mora biti vključen gledališko-glasbeni oziroma kulturni program. Ponudnik mora zagotoviti brezplačni kulturni
program v obsegu najmanj tri ure tedensko.
Za kulturni program, naveden v prejšnjem
členu, šteje:
– na področju glasbene umetnosti in sicer organizacijo koncertov s področja glasbenih zvrsti: jazz, etno glasba, resna glasba,
šanson glasba;
– na področju uprizoritvenih umetnosti
program na področju gledališča za otroke
in odrasle, pouličnega gledališča, literarnih
večerov.

II. Višina izhodiščne najemnine in čas
trajanja najema
Najemno razmerje se sklepa za določen
čas, za dobo 5 let. Najemodajalec lahko
pogodbo po poteku petih let izjemoma podaljša za naslednjih pet let, če ugotovi, da
se s tem zasleduje načelo gospodarnosti
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Kamnik in je tako zagotovljena optimalna
ekonomska izkoriščenost premoženja.
Izhodiščna
najemnina
znaša
1.000,00 EUR/mesec (brez DDV). V izhodiščni najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški tekočega vzdrževanja, ki jih
plača najemnik.
Pred podpisom najemne pogodbe je
najemnik dolžan na račun občine nakazati
najemnino, v višini, ki bo določena v sklepu
o izbiri najemnika, vnaprej, za dobo enega
leta.
III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. potrdilo o državljanstvu RS ali druge
države članice EU oziroma potrdilo o tem,
da ima družba sedež v državi članici EU.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek
o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica
…). Sedež družbe se dokazuje z izpiskom
iz uradnega registra iz katerega je razviden
sedež družbe – priloga 1,
2. dokazilo o usposobljenosti za opravljanje gostinske dejavnosti – priloga 2:
– za s.p.: izpisek iz AJPES-a, ožigosan
in podpisan s strani ponudnika,
– za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra,
– za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra.
Izpisek ne sme biti starejši od 15 dni.
3. dokazilo o zagotavljanju finančnih
sredstev in poslovni stabilnosti:
– potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokade bančnih računov – priloga 3,
– potrdilo o plačanih davkih, potrdilo
davčnega urada, ki ni starejše od 15 dni –
priloga 4,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
(dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše
od 15 dni – priloga 5,
4. vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega
prostora – priloga 6,
5. izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine in izjavo o vezanosti na dano
ponudbo do dne 31.12. 2011, (ponudba
na predpisanem obrazcu – priloga 7),
6. bančno potrdilo o nakazilu varščine
v višini 3.000,00 EUR – priloga 8,
7. navedbo bančnega računa ponudnika,
na katerega se vrne vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe – priloga 9,
8. podatke o ponudniku – priloga 10,
9. Izjava ponudnika – priloga 11,
10. Izjava, da ponudnik nima neporavnanih obveznosti do Občine Kamnik in, da
na dan podpisa najemne pogodbe ne bo
v sodnem oziroma v upravnem sporu z občino – priloga 12.
IV. Pogoji najema:
– Poslovni prostor se odda v najem za
določen čas: 5 let z možnostjo podaljšanja,
če se tako odloči najemodajalec,
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– prostori se oddajo po sistemu videno
– najeto,
– najemnik je dolžan pred podpisom najemne pogodbe na račun občine nakazati
najemnino, ki bo določena v sklepu o izbiri
najemnika, vnaprej, za dobo enega leta,
– najemnina se obračunava mesečno
vnaprej, najemnina se bo enkrat letno usklajevala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS, najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje DDV za najem poslovnih prostorov,
– najemnik mora zagotoviti obratovanje
dejavnosti vse dni v tednu,
– v kavarni se mora nahajati aktualno
dnevno in tedensko časopisje,
– najemnik mora organizirati izvajanje
kulturnega programa v skladu s ponudbo
oziroma pogoji tega razpisa,
– najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem,
– najemnik je dolžan redno plačevati
obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča oziroma davek na
nepremičnine, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita
z najemno pogodbo. Zavarovalne police,
ki jih sklepa najemnik, je dolžan vinkulirati
v korist Občine Kamnik,
– najemnik mora izpolnjevati z zakonom
določene pogoje za opravljanje gostinske
dejavnosti,
– najemnika bremenijo vsi stroški in riziki
pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje poslovnega prostora ter
vse davčne dajatve,
– najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne
pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj,
– najemnik je dolžan začeti z opravljanjem dejavnosti v roku enega meseca po
sklenitvi najemne pogodbe,
– ponudnik mora zagotoviti brezplačni
kulturni program v obsegu najmanj tri ure
tedensko.
V. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili ponudniki predložijo
v vložišče Občine Kamnik v zaprti pisemski
ovojnici na naslov: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik, obvezno z oznako na
ovojnici »Ponudba za najem Kavarne Veronika – Ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno
četrtka, 10. 11. 2011 do 11. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo predložene
v vložišče Občine Kamnik do predpisanega
roka. Prepozno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene na naslov ponudnika.
VI. Resnost ponudbe
Vsak ponudnik je dolžan kot sestavni del ponudbe priložiti potrdilo o nakazilu
varščine za resnost ponudbe v višini treh
izhodiščnih najemnin (brez DDV) na račun Občine Kamnik št. 01243-0100002257,
sklic na št. 7103-10. Po sklenitvi najemne
pogodbe se ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, varščina vrne v roku 8 dni
od sklenitve najemne pogodbe v neobrestovanem znesku. Ponudniku, ki bo sklenil
najemno pogodbo, se vplačana varščina
ne vrne in se od dneva podpisa te pogodbe
šteje za plačilo zavarovalnine po najemni
pogodbi.

VII. 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
– opravi med najugodnejšimi ponudnik
javno dražbo, pri čemer za izklicna merila
določi merila, ki so jo v svojih ponudbah
ponudili najugodnejši ponudniki.
Župan oziroma imenovana Komisija
za oddajanje poslovnih prostorov v najem
s soglasjem župana lahko brez obrazložitve
ustavita začeti postopek razpisa do dneva
sklenitve najemne pogodbe. V tem primeru
se v roku 8 dni od sprejetja take odločitve
vrne vsem ponudnikom vplačano varščino
v neobrestovanem znesku. Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem lahko
po lastni presoji sklene, da bo zbiranje ponudb ponovila, lahko tudi s spremenjenimi
pogoji.
Z najugodnejšim ponudnikom se sklene
najemna pogodba najkasneje 15 dni po dokončnosti sklepa o izbiri. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe v tem roku,
lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali
pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži njegovo
varščino. V tem primeru lahko komisija ponudi najem poslovnega prostora oziroma
sklenitev najemne pogodbe naslednjemu
najugodnejšemu ponudniku.
Najemnik mora pričeti z opravljanjem
dejavnosti v enem mesecu po podpisu najemne pogodbe. Izročitev oziroma prevzem
poslovnih prostorov se opravi na podlagi
primopredajnega zapisnika. Ugotovljene nebistvene pomanjkljivosti ne zadržijo predaje
in izročitve poslovnih prostorov.
VIII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v četrtek 10. 11. 2011 ob 13. uri, na Občini Kamnik, Glavni trg 24, soba št. 17/P.
Ponudniki, ki bodo prisostvovali javnemu
odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno
pooblastilo.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma nadaljevanju postopka
v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponujena višina najemnine 20 točk
Cena najemnine se oceni z največ 20
točkami, pri čemer dobi največ točk ponudnik z najvišjo ponujeno najemnino, ostali
ponudniki dobijo sorazmerno manjše število
točk. Ponujena najemnina ne sme biti nižja
od izklicne. Formula za izračun; ponudbena cena ponudnika: cenovno najugodnejša
ponudba * 20.
– dodatni kulturni program 5 točk
Dodatni kulturni program se oceni z največ 5 točkami, pri čemer dobi največ točk
ponudnik, ki ponudi največ ur dodatnega
brezplačnega kulturnega programa, ostali
ponudniki dobijo sorazmerno manjše število
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točk. Vrednoti se vsaka dodatna ura kulturnega programa tedensko, ki jo bo moral ponudnik izvajati poleg osnovnega kulturnega
programa, določenega v I. točki tega razpisa. Ponudnik mora zagotoviti dodatni kulturni program, z enakimi vsebinami, kot so
opredeljene v I. točki tega razpisa. Formula
za izračun; število ur dodatnega kulturnega
programa: najvišjem številom ur dodatnega
kulturnega programa * 5.
IX. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani Občine Kamnik naslov
www.kamnik.si; v času uradnih ur pa je na
razpolago tudi na Občini Kamnik, oddelek
za premoženjsko – pravne in splošne zadeve. Vsa pojasnila v zvezi z najemom ter
dvigom razpisne dokumentacije dobite po
tel. 01/831-81-10, Nika Ovijač. Možen ogled
gostinskega prostora po predhodni najavi.
Občina Kamnik
Št. 430-6/2010
Ob-5043/11
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), sklepa Občinskega sveta Občine
Sežana št. 032-1/2010-14 z dne 18. 2. 2010,
sklepa župana št. 430-6/2010 z dne 10. 10.
2011 ter sklepa župana št. 478-62/2011
z dne 10. 10. 2011, Občina Sežana objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin parc. št.
3791/11, 3791/12, 2368/11, 4320/11,
4320/12 in 4320/13, vse k.o. Sežana
1. Navedba prodajalca: Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
a) Zemljišče parc. št. 3791/11 neplodno, v izmeri 4225 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je
340.726,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet
20% davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
b) Zemljišče parc. št. 3791/12 neplodno, v izmeri 4455 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je
359.274,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet
20% davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
c) Zemljišče parc. št. 2368/11 travnik, v izmeri 627 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 49.900,00 €.
V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na
dodano vrednost, ki ga plača kupec.
č) Zemljišče parc. št. 4320/11 neplodno,
v izmeri 240 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna
(najnižja) vrednost za prodajo je 42.250,00 €.
V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
d) Zemljišče parc. št. 4320/12 neplodno,
v izmeri 240 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna
(najnižja) vrednost za prodajo je 42.250,00 €.
V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
e) Zemljišče parc. št. 4320/13 neplodno,
v izmeri 240 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna
(najnižja) vrednost za prodajo je 42.250,00 €.
V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Lokacija in namembnost prodajanih
zemljišč:
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Zemljišči pod a) in b) sta nastali s parcelacijo zemljišča s parc.št. 3791/7, k.o. Sežana
(odločba Geodetske uprave RS, Območna
geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna Sežana, Kosovelova ulica 1, Sežana;
št. odločbe 02112-158/2011-3 z dne 15. 6.
2011). Zemljišči se nahajata na območju,
ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za mesto Sežana – zahod (Uradni
list RS, št. 23/08), območje urejanja: območje za proizvodnjo P-12, ureditvena enota:
dvoranski objekti »d«, kar pomeni:
P – območja za proizvodnjo
Območja proizvodnih dejavnosti (P) so
namenjena proizvodnim, poslovnim dejavnostim, trgovini za občasno oskrbo, storitvenim dejavnostim, gostinstvu kot spremljajoči
dejavnosti osnovni rabi (brez stanovanj).
a) dopustne so naslednje namembnosti
oziroma dejavnosti:
– proizvodne dejavnosti,
– gradbeništvo,
– skladiščenje,
– servisi in storitvene dejavnosti,
– oskrbne dejavnosti in trgovina,
– gostinstvo, šport in rekreacija kot dopolnilna dejavnost osnovni rabi.
b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje objektov, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih
objektov v dejavnosti, ki so določene za
obravnavano namensko rabo površin,
– novogradnje objektov, razen v ureditvenih enotah parkovne (p) in druge zelene
površine (z) in igrišča (zi),
– postavitve enostavnih objektov (pomožni objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti, začasni in vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana
oprema),
– ureditve infrastrukture (prometno
omrežje in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave
za zveze),
– ureditve javnih površin;
– deponije razsutih tovorov niso dopustne.
Merila in pogoji za oblikovanje v ureditveni enoti »d«:
“d” – dvorane in delavnice (večji objekti,
proizvodne dvorane, skladišča)
V ureditveni enoti »d – dvorane in delavnice« so dopustne postavitve delavnic, dvoran in njim sorodnih objektov, za oblikovanje
objektov velja:
Urbanistično oblikovanje:
– novogradnje in nadomestne gradnje
objektov morajo biti od parcelne meje odmaknjene najmanj 4 m, če v grafičnih prikazih ni določeno drugače. Za visoke objekte
(nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več
nad urejenim/raščenim terenom) morajo biti
odmiki min. 5 m, da se zagotovi nemoteno
vzdrževanje in raba objektov,
– zazidanost gradbene parcele je lahko
največ 70%, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje objekta.
Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih
objektov so dopustne na tak način, da se
s tem doseže enotno in celovito oblikovanje
zaključene stavbne mase,
– maksimalni vertikalni gabarit objektov
je lahko 12 m.
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V ureditvenih enotah so dopustni tudi
objekti z značilnostmi oblikovanja b – bloki
(za poslovne objekte...), vendar višino, ki ne
presega 15 m.
Zemljišče pod c) se nahaja v območju stanovanj z oznako S-51, gradnja se
ureja z zazidalnim načrtom ZS 11«Lehte«
v Sežani: Odlok o zazidalnem načrtu za
območje ZS11 – Lehte v Sežani (Uradni
list RS, št. 56/99), Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za
območje ZS11 – Lehte v Sežani (Uradne
objave št. 13/02), Odlok o spremembah in
dopolnitvah Zazidalnega načrta za območje ZS 11 – Lehte v Sežani (Uradni list RS,
št. 33/10).
Zemljišče parcele je v ZN Lehte opredeljeno z oznako 23 in je namenjeno gradnji
enodružinskega stanovanjskega objekta.
Stavbni volumen enodružinskih stanovanjskih objektov znaša največ 750 m3.
Enodružinski stanovanjski objekti, v pritličju so kombinirani in vključujejo tudi garažne
površine. V nadstropju je namembnost stanovanjska. Vertikalni gabarit je max P+1.
Tlorisni gabarit objektov je 8 m x 12 m s
tolerancami. Pri individualnih stanovanjskih
objektih in stanovanjsko uslužnostnih objektih, je obvezno upoštevati stavbne linije.
Tlorisni gabariti lahko dimenzijsko odstopajo ±10% po dolžini in ±15% po širini.
Glede na višino objektov je odstopanje maksimalno ±1 m. Kleti so dovoljene. Kota vrha
stropne plošče kleti je lahko max. 50 cm nad
obstoječim (naravnim) terenom. Definitivne
kote pritličja so podane z zahtevami komunalne infrastrukture. Glavno in edino vodilo
je gradbena prostornina posameznih stanovanj objekta, ki znaša max. 750 m3 (gradb.
prostornina je tlorisna površina objekta x višina objekta, merjena od kote terena do kote
venca). Gradnja je lahko klasična, montažna
ali kombinirana.
Oblikovanje javnih in stanovanjskih
objektov naj upošteva kompozicijske in tipološke značilnosti, ki so prikazane v grafičnih prilogah. Odmiki in regulacija objektov
ter njihova tipologija je razvidna iz grafičnih
prilog.
Odmiki od sosednjih objektov in javnih
površin so določeni v geodetski zazidalni
situaciji. Dostopi in glavni dovoz do posameznega objekta so izvedeni direktno
iz ulice.
Nove objekte je treba oblikovati na način,
da dajejo vtis hiš v mestu. Strehe hiš so dvokapnice, kritina je opečna. Fasade naj bodo
izvedene v ometih. Ograje na balkonih naj
bodo izdelane iz jeklenih profilov, ali lesene.
Lesene fasadne obloge v obliki opaža niso
dovoljene.
Ob realizaciji ograj okoli posameznih
objektov se priporoča uporaba živih mej,
značilnih kamnitih zidov, nebodeča žična
ograja pa mora biti montirana na kamnite
podstavke. Ograje so locirane ob mejah posameznih parcel.
Glede namembnosti objektov in naprav
so spremembe dopustne do stopnje, ko ne
kršijo ali spreminjajo osnovnih dejavnosti posameznega območja, opredeljenega s tem
načrtom. V pritličju stanovanjskih objektov
se lahko organizira trgovsko-uslužna dejavnost pod pogojem, da je nemoteča in ekološko varna.
Ureditev zelenih površin in okolice naj
upošteva značilnosti lokalne narave in podnebja, v urejanju okolice naj se zasadijo
nova drevesa in grmičevje.

Zemljišča pod č), d) in e) se nahajajo
v območju, ki ga ureja Odlok o prostorsko
ureditvenih pogojih za mesto Sežana – zahod (Uradni list RS, št. 23/08), območje urejanja: območje mešane rabe M-07, ureditvena enota:dvoranski objekt »d«, kar pomeni:
M – območja mešane rabe
Območja mešane rabe (M) so namenjena oskrbi, storitvam, manjšim proizvodnim
dejavnostim (manjši obseg, manjši vplivi),
poslovnim dejavnostim (brez stanovanj).
a) dopustne so naslednje namembnosti
oziroma dejavnosti:
– terciarne dejavnosti,
– šport in rekreacija, kultura, poslovni
prostori dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki prekomerno
ne vplivajo na okolje.
b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje objektov, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih
objektov v dejavnostih, ki so določene za
obravnavano namensko rabo,
– novogradnje objektov, razen v ureditvenih enotah parkovne (p) in druge zelene
površine (z) in igrišča (zi),
– postavitve enostavnih objektov (pomožni objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti, začasni in vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana
oprema),
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave,
omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– deponije razsutih tovorov niso dopustne.
Merila in pogoji za oblikovanje v ureditveni enoti »d«:
“d” – dvorane in delavnice (večji objekti,
proizvodne dvorane, skladišča)
V ureditveni enoti »d – dvorane in delavnice« so dopustne postavitve delavnic, dvoran in njim sorodnih objektov, za oblikovanje
objektov velja:
Urbanistično oblikovanje:
– novogradnje in nadomestne gradnje
objektov morajo biti od parcelne meje odmaknjene najmanj 4 m, če v grafičnih prikazih ni določeno drugače. Za visoke objekte
(nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več
nad urejenim/raščenim terenom) morajo biti
odmiki min. 5 m, da se zagotovi nemoteno
vzdrževanje in raba objektov,
– zazidanost gradbene parcele je lahko
največ 70%, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje objekta.
Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih
objektov so dopustne na tak način, da se
s tem doseže enotno in celovito oblikovanje
zaključene stavbne mase,
– maksimalni vertikalni gabarit objektov
je lahko 12 m.
V ureditveni enotah so dopustni tudi
objekti z značilnostmi oblikovanja b – bloki
(za poslovne objekte...), vendar višino, ki ne
presega 15 m.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč.
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na
razpisu, morajo plačati varščino za resnost
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ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti
posamezne nepremičnine. Ponudbi za nakup posameznega zemljišča je treba priložiti
potrdilo o plačilu varščine.
5.2. Varščina se nakaže na transakcijski
račun Občine Sežana, št. 01311-0100005909,
s pripisom št. 430-6/2010, in sicer do dneva
izteka roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri nakupu
posamezne predmetne nepremičnine.
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
posamezne nepremičnine umakne.
5.4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, se mu 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. Nepremičnine se bodo prodajale 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, ki je za
1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe.
Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno
določena. Prodajalec bo torej upošteval
samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek
naveden v točno določeni višini.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno. V primeru da dva ali več ponudnikov
za nakup posameznega zemljišča, ponudijo isto ceno (razpon 1.000,00 €), 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
se 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 podajo pravilne ponudbe.
7.2. Ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: 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, samostojne
podjetnike. (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 podjetnike.
Potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;

– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne nepremičnin umakne ali dopolni
do roka za sprejem ponudbe, ki je določen
v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
– Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, 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.
– Izbrani ponudnik je dolžan poravnati
komunalni prispevek, ki bo zaračunan ob
izdaji gradbenega dovoljenja.
– Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.
– Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno
pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja
objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture, kolikor le ta obstaja. Omejitve se
vpišejo v zemljiško knjigo.
9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
– 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.
– O neuspelem javnem zbiranju ponudb
bo Občina obvestila ponudnike v 8 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 nepremičnin.
– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve
(20% DDV) in stroške notarskih overitev.
Zemljiškoknjižni prenos vrši kupec. Kupec
pridobi lastninsko pravico na nepremičnini
po plačilu celotne kupnine.
11. Rok, naslov in obrazci za predložitev
ponudbe:
11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v k.o. Sežana« 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.
11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
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ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu
občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali
na spletni strani www.sezana.si.
11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 8. 11. 2011, do 10. ure.
11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih
navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija dne 9. 11.
2011 ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine
Sežana.
12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
13. Informacije: podrobnejše informacije
v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo na
tel. 05/731-01-00 ali 05/731-01-07.
Občina Sežana
Št. 478-2812/2011
Ob-5044/11
Na podlagi 22. in 23. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011)
in letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Videm
z dne 7. 6. 2011 in sprememb z dne 13. 9.
2011 Občina Videm objavlja
2. javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284
Videm pri Ptuju.
2. Predmet prodaje:
– Parc. št. 1186 pašnik, v izmeri 1882 m2
in parc. št. *268 stavbišče, v izmeri 198 m2,
obe k.o. Pobrežje. Na navedenih parcelah
je stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem in dvoriščem. Izklicna cena znaša
47.770 EUR in je na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju znižana za 15%,
ker prvo zbiranje ponudb objavljeno v Uradni listu dne 30. 9. 2011 ni bilo uspešno.
– Iz potrdila o namenski rabi,
št. 3501-1734/2011 z dne 5. 5. 2011, ki ga je
izdala Skupna občinska uprava, izhaja, da
se parceli nahajata v območju poselitve in
sicer v območju stanovanj naselja Pobrežje,
ki je namenjeno stanovanjski, kmetijski in
poslovni dejavnosti.
3. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina mora biti plačana pred potekom roka za oddajo ponudbe na TRR,
št. 0133 5010 0017 246, sklic 00 194003.
4. Nakup po načelu videno kupljeno. Kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak
ne bo upoštevano.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe ter samostojni podjetniki, ki
imajo poravnane vse obveznosti do Občine
Videm.
Pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa kopijo osebnega
dokumenta.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: ime prii-
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mek oziroma firmo, naslov, davčno številko
oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično
številko, št. TRR (za primer vračila varščine).
V ponudbi mora biti naveden predmet nakupa in ponudbena cena. K ponudbi mora biti
priloženo potrdilo o plačani varščini, pisno
izjavo o sprejemu razpisnih pogojev določenih v tem razpisu, izjavo, da ponudba velja
60 dni od poteka roka za oddajo ponudb.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici, s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, na naslov Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri
Ptuju, z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja.
7. Ponudbo je potrebno vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo na internetni
strani Občine Videm (obcina.videm.si) in na
sedežu Občine Videm. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
8. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
2. 11. 2011, do 12. ure. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo do navedenega
roka prispele na prodajalkin naslov.
9. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in plačati celotno
kupnino najkasneje v osmih dneh od dneva
sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Celovito plačilo kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla.
10. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa ter vpis v zemljiško
knjigo.
11. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe na sklene z nobenim ponudnikom. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavi.
12. Odpiranje ponudb, ki je javno, bo
v četrtek, 3. 11. 2011, ob 13. uri, v prostoru
sejne sobe Občine Videm, Videm pri Ptuju
54.
13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija, ki jo bo s sklepom imenoval župan. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
17. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa bo
vrnjena v roku 15 dni od izbire najugodnejšega brez obresti. Če izbran kupec ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe, bo prodajalec zadržal znesek varščine.
18. Ogled nepremičnine je možen po
dogovoru v času trajanja javnega zbiranja
ponudb.
19. Dodatne informacije o nepremičnini
so na voljo na sedežu Občine Videm, Videm
pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, ali na
tel. 02/761-94-00.
Občina Videm
Ob-5045/11
Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, objavlja na podlagi 22. člena Zakona
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o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in skladno z Načrtom ravnanja s premičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin Občine Metlika
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje sta rabljeni vozili:
a) Avtobus Mercedes Benz 412 D-KA,
letnik 1998, prevoženih 404.500 km
Izhodiščna cena: 7.856,10 EUR.
b) Avtobusa Mercedes Benz Sprinter 413, letnik 2002, prevoženih 311.757
km
Izhodiščna cena: 13.324,31 EUR.
Premičnini se prodajo po načelu »videno
– kupljeno«. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva nosi kupec.
4. Dodatne informacije, ogled premičnin:
Dodatne informacije v zvezi s prodajo in
ogledom premičnin lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 07/363-74-10, ali e-naslov:
mateja.simonic@metlika.si, kontaktna oseba Mateja Simonič.
Priloge razpisne dokumentacije so
obrazca ponudba (priloga 1a, 1b), na katerih
ponudniki oddajo svojo ponudbo ter vzorec
pogodbe (priloga 2), v katerem so določene pogodbene obveznosti kupca premičnin.
Razpisna dokumentacija iz prejšnjega odstavka je na voljo na spletni strani Občine
Metlika: http://www.metlika.si, v tiskani verziji jo lahko ponudniki prevzamejo osebno
pri kontaktni osebi na Občini Metlika.
5. Pogoji za udeležbo v postopku
5.1. Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene na račun Občine Metlika,
št. 01273-0100016016, in sicer do roka za
oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi
ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina
se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano
varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 8 dni po prejemu
obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe
ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo
oziroma odstopi od pogodbe.
5.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah, najkasneje do
11. 11. 2011, do 10. ure, na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
vozila«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen polni naziv in naslov pošiljatelja
ponudbe.
Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta vr-

njena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki
v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan, na vložišču prodajalca, na naslovu Mestni trg 24, Metlika.
5.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1) ponudbo za nakup premičnine, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne, in izjavo o veljavnosti ponudbe do dne 30. 12. 2011 (ponudba na predpisanem obrazcu in dokazilo
o plačilu varščine) – priloga 1a, 1b,
2) vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in pravne
osebe tudi žigosano prodajno pogodbo –
priloga 2.
6. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 11. 11. 2011, ob 12. uri, v prostorih Občine Metlika, Mestni trg 24, Metlika.
K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi
vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo.
7. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in
bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ponujena najvišja cena. V primeru, da
enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna
pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun
prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Drugi pogoji in pogodbene obvezno
sti
Izbrani ponudnik mora prevzeti premičnino v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine, in
sicer na način in pod pogoji, ki so določeni
v prodajni pogodbi.
V primeru, da izbrani ponudnik ne prevzame premičnine v roku iz prejšnjega odstavka, ima prodajalec pravico zaračunati
izbranemu ponudniku pogodbeno kazen
v višini 50,00 EUR za vsak dan zamude.
9. Ustavitev postopka: prodajalec si
pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe
prekine oziroma ustavi postopek prodaje.
Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane
varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Metlika
Ob-5059/11
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10) in
Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo kmetijskih zemljišč
v k.o. Mirnik
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja
ponudb: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo v Brdih.
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2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja – kmetijska zemljišča.
Omenjena zemljišča se prodajajo po posameznih sklopih.
3. Opis predmeta prodaje:
Sklop 1: parcele št. 1584, 1597, 1599,
1601, 1615/1, 1615/2, 1615/3, 1615/4 in
1618/1, vse k.o. Mirnik, v velikosti 53.858 m2
ležijo takoj pod vasjo zahodno od glavne
ceste za Senik. Parcele so povečini poraščene, le deloma so še ostali travniki in sicer
le v zgornjem ravnem delu. Dostopne so
po makadamski poti. Sestoj je mešan, primeren predvsem za drva. Izhodiščna cena
sklopa 1 je 29.457,71 EUR.
Sklop 2: parcele št. 1658, 1661, 1665
in 1668, k.o. Mirnik, v velikosti 33.061 m2
ležijo pod vasjo zahodno od glavne ceste
za Senik. Parcele so povečini poraščene.
Dostopne so po makadamski poti. Sestoj je
mešan, primeren predvsem za drva. Izhodiščna cena sklopa 2 je 19.117,66 EUR.
Sklop 3: parcele št. 1643/1, 1643/2 in
1644, k.o. Mirnik, v velikosti 6.705 m2 ležijo
takoj pod vasjo zahodno od glavne ceste
za Senik. Parcele so povečini poraščene.
Dostopne so služnostno preko sosednjih
parcel. Sestoj je mešan, primeren predvsem za drva. Izhodiščna cena sklopa 3 je
3.796,90 EUR.
Sklop 4: parcele št. 1571/1 in 1571/3,
obe k.o. Mirnik, v velikosti 6.259 m2 ležita
ob glavni cesti za Senik. Parceli sta povečini
poraščeni, le deloma so še ostali travniki. Izhodiščna cena sklopa 4 je 3.554,93 EUR.
Sklop 5: parcele št. 1525, 1526 in 1530,
k.o. Mirnik, v velikosti 29.529 m2. Parceli
št. 1525 in 1530 sta že poraščeni z gozdom,
medtem ko je parcela št. 1526 v zaraščanju.
Vse površine imajo urejen dostop. Izhodiščna cena sklopa 5 je 15.201,53 EUR.
Sklop 6: parcela št. 1671, k.o. Mirnik, v velikosti 5.409 m2 leži ob poti parc.
št. 2545. Parcela je travnik. Izhodiščna cena
sklopa 6 je 10.915,45 EUR.
Sklop 7: parcele št. 1564/1, 1564/2,
1564/3, 1579, 1589 in 1628, k.o. Mirnik,
v velikosti 11.071 m2 ležijo takoj pod vasjo
Vrhovlje pri Kožbani ob glavni cesti za Senik. Parcele so povečini poraščene, le deloma so še ostali travniki in sicer le v zgornjem
ravnem delu. Dostopne so v zgornjem delu
po makadamski poti.. Sestoj je mešan, primeren predvsem za drva. Izhodiščna cena
sklopa 7 je 15.627,57 EUR.
Sklop 8: Pod cesto ležijo parcele
št. 1720, 1727 in 1729, k.o. Mirnik, v velikosti 8.988 m2, ki so v naravi tudi gozdovi.
Poraščeni so z mešanim sortimentom. Spravilo zahtevno navzgor na cesto. Izhodiščna
cena sklopa 8 je 5.089,73 EUR.
Sklop 9: parcela št. 2066, k.o. Mirnik,
v velikosti 6740 m2 je v naravi gozd. Parcela v spodnjem delu meji na glavno asfaltno cesto, tako da je spravilo mogoče
direktno na cesto. Poraščena je z mešanim
sortimentom. Izhodiščna cena sklopa 9 je
4.337,19 EUR.
Sklop 10: parceli št. 1712 in 1760, k.o.
Mirnik, v velikosti 17.962 m2 ležita nekako severovzhodno od vasi. V naravi sta to
gozdova. Poraščena sta z mešanim sortimentom. Dostopna sta po makadamski poti
oziroma vlaki. Izhodiščna cena sklopa 10 je
10.171,52 EUR.
4. Dodatne informacije: za dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin lahko
interesenti pokličejo na tel. 05/335-10-30,
med 13. in 14. uro.

5. Pogoji prodaje:
Nepremičnine bodo prodane po posameznih sklopih najugodnejšemu ponudniku, ki
bo ponudil višjo ceno za posamezni sklop.
Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
Kupec v 15 dneh po odpiranju ponudb
prejme pogodbo, jo podpiše, plača kupnino v roku 8 dni po obojestranskem podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se
plača na transakcijski račun Občine Brda,
št. 01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije (namen – kupnina nepremičnin k.o.
Mirnik za sklop št. ….). Položena varščina
se všteva v kupnino.
Izhodiščna cena ne vsebuje davščin.
Vse dajatve plača kupec.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je
krivda na njegovi strani oziroma odstopi do
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev
in zadržati plačano varščino.
Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi
po plačilu celotne kupnine.
V primeru, da bo za ponudbo istega sklopa več ponudnikov podalo ponudbo v enaki
višini, se bo med ponudniki opravila javna
dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši
dvig ponudbene cene znaša 500,00 EUR.
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnin na podlagi javne ponudbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene, za posamezni sklop ali 10%
skupne izhodiščne cene oziroma seštevek
izhodiščnih cen posameznih sklopov, če kupujejo več sklopov, na transakcijski račun
Občine Brda, št. 01207-0100014109, odprt
pri Banki Slovenije.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo številke sklopa nepremičnin za katere daje ponudbo in ponujeni
znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – fizične osebe, oziroma izpis iz
ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in S.P.,
ipd.),
– potrdila o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
po 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 po notarju,

Št.

84 / 21. 10. 2011 /

Stran

2455

s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme razpisne pogoje,
– potrdilo, da je sprejel ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča razobešeno na
oglasni deski Upravne enote Nova Gorica.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – nakup nepremičnine k.o. Mirnik za Sklop št. …«, na
naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo v Brdih, do 23. 11. 2011 do 10. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti naveden
naziv in naslov ponudnika.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje.
Ponudba pod izhodiščno ceno ne bo
upoštevana. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh
po izbiri. Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka
prodaje občinskega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem župana postopek prodaje ustavi vse do
sklenitve pravnega posla.
9. Pravila javnega zbiranja ponudb
Javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti.
Odpiranje prispelih ponudb izvaja pristojna komisija.
10. Drugo: k odpiranju ponudb dne
23. 11. 2011 ob 13. uri lahko pristopi vsak
ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki
je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje ponudb bo potekalo v mali sejni sobi, v I. nadstropju, Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo v Brdih.
Občina Brda
Št. 4780-667/2011-2
Ob-5069/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki je priloga Odloka
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID
št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet prodaje je poslovni prostor št.
P/5, v skupni izmeri 62,92 m2, ki se nahaja v pritlični etaži stanovanjske stavbe na
naslovu Brilejeva ulica 8 v Ljubljani z ID
oznako št. 1738-1348-171 (ID osnovnega
položaja 5432164) v stavbi št. 1348,št. dela
stavbe 171 v k.o. 1738 - Dravlje in v nara-

Stran

2456 /

Št.

84 / 21. 10. 2011

vi predstavlja dva večja prostora, ki imata
lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina
v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za
leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
Izhodiščna cena: 80.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča;
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 7. 11.
2011. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine Brilejeva ulica 8« na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premože-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
njem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 2. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub
ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje
z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini
Anžur tel. 01/306-11-34, elektronska pošta:
marina.anzur@ljubljana.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 10. 11. 2011, s pričetkom ob
11. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 42/2011
Ob-5078/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta
prodaje in nakupa stvarnega premoženja
Občine Solčava za leto 2011, ki je priloga
Odloka o proračunu Občine Solčava 2011
(Uradno gls. Zgs. št.,), ter dopolnitve Letnega načrta prodaje in nakupa stvarnega
premoženja Občine Solčava za leto 2011,
št.: 410-0003/2011-5 iz dne 25. 2. 2011 in
410-0003/2011-6 iz dne 29. 9. 2011 objavlja
Občina Solčava
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Solčava
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Solčava, Solčava 16, 33335 Solčava, matična
številka: 1365851, davčna št. 78412447
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:

Predmet prodaje v naravi predstavlja bivše pisarniške prostore, primerne za ureditev dveh stanovanjskih enot.
A. poslovni prostor št 3 (vetrolov, pisarna 1, 2, 3, predprostor 1, 2, sanitariji, čajna
kuhinja), v skupni izmeri 55,74 m2, v pritličju;
B. poslovni prostor št. 3 (sejna soba,
pisarna, arhiv 1, 2, sanitarji, predprostor),
v skupni izmeri 72,28 m2, v nadstropju,
večnamenskega poslovnega objekta (v
nadaljevanju VNO), na naslovu Solčava 16, 3335 Solčava, št. parcele 502/3, ZK
vložka 308, k.o. Solčava številka stavbe 201, št. dela stavbe 15, št. ZK podvložka 308/1.
Izhodiščna cena: za navedene nepremičnine znaša: 650 €/m2. Navedena cena
ne vključuje davka na promet z nepremičninami.
3. Pogoji prodaje:
– Vsaka od navedenih nepremičnin se
prodajajo kot celota.
– Davek na promet nepremičnin, ki bo
odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe,
plača kupec.
– Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
– Ponudnik je lahko vsaka fizična oseba,
ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike Slovenije po
veljavnih predpisih
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najvišjo ceno. Prednost pri
izbiri bodo imeli ponudniki, ki imajo stalno
bivališče v Občini Solčava in izjavljajo, da
bodo živeli v Občini Solčava, so v aktivni
življenjski dobi, rešujejo prvi stanovanjski
problem.
– Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa s strani
prodajalca.
– Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške
notarja, vpisa v zemljiško knjigo ter davek
na promet z nepremičninami oziroma davek
na dodano vrednost.
4. Pogoji udeležbe v postopku javnega
zbiranja ponudb
Pisna ponudba za nakup nepremičnin
mora vsebovati naslednje elemente:
Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki
jo je potrebno plačati na transakcijski račun
Občine Solčava, št.: 01380-0100019212.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
– Podatke ponudnika (ime in priimek
ter naslov stalnega bivališča ponudnika,
EMŠO, davčna št.,
– navedbo dela nepremičnine, na katerega se ponudba nanaša, (št. 3/A 55, 74 m2 –
pritličje ALI št. 3/B 72,28 m2 – nadstropje),
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka
izhodiščni ali višja,
– opis stanovanjskih in socialnih razmer
kupca ter razlog za nakup stanovanja v Solčavi,
– izjavo, da bo živel v Solčavi,
– izjavo, da je kupec v aktivni dobi življenja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, in
potrdila o stalnem bivališču, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta,
– potrdilo o plačani varščini.
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Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela na naslov Občine Solčava,
Solčava 16, 3335 Solčava, najkasneje do
vključno petka, 4. 11. 2011 do 9. ure.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe. Na zaprti kuverti mora biti navedeno »Ne odpiraj – ponudba
za nakup nepremičnine«.
Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se ne bodo upoštevale
pri izbiri.
5. Postopek zbire najugodnejšega ponudnika
– Javno odpiranje ponudb in postopek za
izbor ponudnikov, bo opravil Občinski svet
Občine Solčava dne 7. 11. 2011, s pričetkom
ob 8.30, v prostorih Občine Solčava, sejna
soba v centru Rinka, Solčava 29.
– V primeru, da pride več enako ugodnih ponudb so odločilni kriteriji prednosti,
ekonomsko socialni vidik ponudnika. Opravijo se lahko tudi pogajanja ali se odloči
z žrebom.
– župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek
ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge.
– Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni z obvestilom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb. Kolikor komisija
med ponudniki ne bo mogla izbrati najugodnejšega ponudnika ali, da na zbiranje
ponudb ne prispe nobena ponudba, si pridružuje pravico, do ponovne objave javnega
zbiranja ponudb za prodajo navedenih nepremičnin ali za oddajo predmetnih nepremičnin v najem.
– Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 7 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe
odstopil.
– Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Solčava, št. 01380-0100019212.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
– Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
– Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
6. Dodatne informacije
Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje
in postopku zbiranja ponudb na občinski
upravi Občine Solčava, Solčava 16, 3335
Solčava. Kontaktna oseba: Mateja Brlec Suhodolnik, tel. 03/839-27-91. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Solčava: http://www.solcava.si.
Občina Solčava
Št. 3523-0024/2011-221
Ob-5079/11
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Sklepa Občin-

skega sveta Občine Ravne na Koroškem,
št. 319, z dne 27. 5. 2004, Občina Ravne na
Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, MŠ:
5883628, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina,
dvosobno stanovanje št. 18, v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Javornik 30, v izmeri 57,67 m2, z ident.
št. 882-10248-18, je oddano v najem za
nedoločen čas.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski
račun št. 01303-0100009987.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave, v zaprti ovojnici, na naslov Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja št. 18, Javornik 30 – Ne
odpiraj«;
– V ponudbi morajo navesti svoje natančne osebne podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine), priložiti
potrdilo o plačani 10% varščini ter natančno
navesti ponujeno ceno;
– z izbranim najugodnejšim ponudnikom
se v roku 15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni, ali
pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, lahko prodajalec
zadrži varščino;
– Osebe, ki uporabljajo stanovanje (najemnik in uporabniki), imajo pod enakimi
pogoji kot izbrani ponudnik predkupno pravico.
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
6. Navedeno nepremičnino prodaja občina Ravne na Koroškem kot lastnik. Ker je
nepremičnina oddana v najem za nedoločen
čas, imajo osebe, ki uporabljajo stanovanje pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik, predkupno pravico.
7. Izhodiščna cena za predmetno nepremičnino je 46.424,22 €. Kupnino je potrebno
plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe
z nakazilom na transakcijski račun Občine
Ravne na Koroškem.
8. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.
9. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
10. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
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postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
11. V primeru več enakih ponujenih cen,
se med ponudniki opravi.
12. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
13. Informacije o predmetu prodaje za
namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11.
do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in
od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do
10. ure in od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen,
tel. 02/821-60-36.
14. Javno odpiranje ponudb bo dne
9. 11. 2011, ob 14.15, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 3520-28/2010
Ob-5088/11
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
in Odloka o proračunu Občine Mengeš za
leto 2011 (Uradni vestnik Občine Mengeš
št. 3/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Mengeš
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, matična
št. 5880483, davčna št. 74039059.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
2.1. Dvosobno stanovanje, s pripadajočo
shrambo v kleti, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, na Levčevi ulici 13a,
v Mengšu.
Stanovanje se sestoji iz predsobe, kuhinje z jedilnico, dnevne sobe, spalnice, kopalnice, WC-ja, balkona in shrambe v kleti.
Neto koristna površina znaša 55,35 m2.
Stanovanju pripada etažno zemljišče, ki
ni definirano.
Nepremičnina je vpisana v kataster
stavb, in sicer nepremičnina z identifikacijsko št. 34, stavba št. 1763.
Izhodiščna cena: 85.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na
promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
2.2. Stanovanje, ki se nahaja v drugi etaži večstanovanjske stavbe, na Prešernovi
cesti 39, v Mengšu.
Stanovanje se sestoji iz dnevne sobe,
dveh spalnic, kuhinje z jedilnico, kopalnice
z WC-jem, Navedeni prostori ne ustrezajo
dosledno definiciji stanovanja, saj ne gre
za enote, ki bi bile nepovezane z drugimi,
saj je osrednji hodnik skupen večim stanovanjem.
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Neto tlorisna površina stanovanja znaša
88,60 m2.
Stanovanju pripada tudi sorazmerni del
posebnega skupnega dela stavbe (stopnišče in hodnik) ter sorazmerni delež na
skupnem etažnem delu stavbe, ki stoji na
parc. št. 29/11, k.o. Mengeš. Nepremičnina
(stanovanje) je vpisana v kataster stavb,
št. 1938-569-6.
Izhodiščna cena: 43.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na
promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je kupljena po načelu
»videno – kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo
(najvišja ponujena cena) in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika,
v nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Mengeš pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last, s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v zemljiški knjigi.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na račun Občine
Mengeš, št. 01100-0100001698. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek, oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega
razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo
v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«, na naslov:
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, do 11. 11. 2011 do 12. ure.
4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
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– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 2. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine zainteresirani
dobijo na Občini Mengeš, kontaktna oseba:
Urban Kolar, tel. 01-724-71-06, elektronska
pošta: urban.kolar1@menges.si.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Javno odpiranje prispelih ponudb
bo 14. 11. 2011, s pričetkom ob 11. uri,
v sejni sobi Občine Mengeš, Slovenska
cesta 30, Mengeš.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki
so ponudili enako visoko kupnino v roku 8
delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe
in z njimi opravila pogajanja.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po poteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma komisija
s soglasjem župana lahko ustavita začeti
postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno tudi na internetni strani Občine
Mengeš: www.menges.si, pod rubriko objave, razpisi, kjer je na voljo tudi obrazec: izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe in
izjava o vezanosti na dano ponudbo.
Občina Mengeš
Št. 3528-69/2011
Ob-5110/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan
mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina),
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/2009 in
13/2011), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov
v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
a) Koprska ulica 25, v izmeri 69,40 m2,
z namembnostjo trgovine z neživili oziroma
druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena
mesečne najemnine je 420,00 EUR oziroma
6,05 EUR/m2;
b) Ulica ob starem zidovju 17, v izmeri
16,15 m2, z namembnostjo skladišča (poslovni prostor nima sanitarij). Izklicna cena
mesečne najemnine je 80,10 EUR oziroma
4,96 EUR/m2;
c) Ulica prekomorskih brigad 8, v izmeri
66,00 m2, z namembnostjo trgovine z neživili
oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 405,90 EUR oziroma
6,15 EUR/m2.

Vsak posamezni predmet oddaje se
odda v najem za določen čas, in sicer za
največ dobo 1 leta od sklenitve pogodbe
z možnostjo podaljšanja.
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po
določeni ceni in za izbrano obdobje.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki
ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje
ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;
– izjava o poravnanih obveznostih do
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov,
obveznosti iz naslova najemnih pogodb za
poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki
naj bi se v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON
1/P) s podatki in kazalniki za leto 2010,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za
leto 2010.
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje,
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna
dovoljenja za zakonito obratovanje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega prostora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je
določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke. V skladu
z 2. točko 44. člena Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 –
UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem
roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih
mesečnih najemnin na naslov: Občina Izola,
TRR, 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se
varščina nanaša. Izbranemu ponudniku se
bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni
izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi
od najema ali v določenem roku ne podpiše
najemne pogodbe, varščina zapade v korist
Občine Izola.
Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola. Plačilo najemnine
v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna
najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje
in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi
stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz
smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški
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Št.

čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški
rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in
drugi stroški) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo
biti vinkulirane v korist občine.
II. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:

Merila

Možne
točke

1

Kvaliteta in zanimivost programa

do 20

2

Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 20 EUR= 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
Poslovni prostor se odda ponudniku
z največjim številom zbranih točk. Izbranih
bo toliko ponudnikov, kolikor je poslovnih
prostorov. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk, se bodo
z njimi opravila pogajanja.
III. Navodila za pripravo prijave:
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane
obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe
morajo biti veljavne do vključno 30 dni od
dneva zaključka razpisnega roka.
IV. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi
po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 2. 11. 2011 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola
ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur
v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola. Ponudbe morajo biti
v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis –
Ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor
______________« z navedbo poslovnega
prostora, za katerega kandidirajo. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene
prijavitelju.
V. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele
prijave bo obravnavala komisija za oddajo
nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
dne 9. 11. 2011 ob 15.30 dalje, v mali sej-
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ni sobi Občinskega sveta Občine Izola, Trg
Etbina Kristana trg 1, Izola, 1. nadstropje.
Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po
vrstnem redu, po katerem so bile predložene.
Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija
ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo upoštevala.
VI. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za okolje in prostor,
po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe
o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri
obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, bo občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo
sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer
za določen čas 1 leta. Stroške notarskega
zapisa plača najemnik.
VII. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne
glede na ostala določila javnega razpisa,
brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– na posameznih lokacijah ne izbere
nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in
sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov (varščina),
– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog
najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina,
je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti
ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
VIII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na
spletni strani Občine Izola, www.izola.si.
Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času
uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani v času uradnih ur po
tel. 05/660-02-02 (Tamara Grbavac).
Občina Izola – Comune di Isola
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-15/2010/14
Ob-4927/11
V register političnih strank se pri politični
stranki Demokratični stranki dela, s kratico imena DSD in s sedežem v Ljubljani,
Linhartova cesta 13 ter z matično številko:
4023790, vpiše sprememba statuta.
Št. 2153-4/2011/3
Ob-5053/11
»V register političnih strank se vpiše politična stranka Stranka za trajnostni razvoj Slovenije – TRS, s skrajšanim imenom Stranka TRS, s kratico imena TRS in
s sedežem v Ljubljani, Drenikova ulica 36.
Znak stranke predstavlja kratica »TRS«
v zeleni barvi (CMYK 85-10-100-10) izpisana z velikimi črkami; na levi strani stičišča
med vodoravnim in navpičnim delom črke
T v znaku je v poševni legi od desne proti
levi stiliziran bel list trsa, črke pa se deloma
prekrivajo tako, da vodoravni del T-ja in sicer njegov desni del, prekriva zgoraj levo
navpični del črke R, »trebuh« črke R pa
prekriva zgornji del črke S v znaku. Levo
od kratice je napis »Stranka za trajnostni
razvoj Slovenije«, izpisan z malimi črkami
v črni barvi (K100).
Kot zastopnik politične stranke Stranke
za trajnostni razvoj Slovenije – TRS se v register političnih strank vpiše Matjaž Hanžek,
EMŠO: 1308949500282, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Utik
69 b, Utik.
Matična številka politične stranke je:
4036697.«
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-5029/11
Ime medijev:
– Radio Ptuj,
– Štajerski tednik.
Izdajatelj medijev: Radio-Tednik Ptuj,
d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.
Več kot 5% upravljalskih pravic in kapitala imajo:
– Hladnik Andrej, Kozakova 2, 3000 Celje: 19,90%,
– Sami, d.o.o., Osojnikova 22, 2250 Ptuj:
10,59%,
– Delo d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana:
10,00%,
– Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Raičeva
ulica 6, 2250 Ptuj: 9,38%.
Uprava: Jožef Bračič, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Robert Furjan
– predsednik, Marijan Pongrac – član,
Slavko Ribarič – član.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 11-020-000383
Ob-5075/11
Na podlagi 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07
– UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11)
in 104a. člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – UPB1, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1 in 77/10 – ZSFCJA)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta
za radiodifuzijo št. 0012-59/2011/2 z dne
27. 9. 2011, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa
za dodelitev pravice razširjanja
televizijskega programa v digitalni
radiodifuzni tehniki na območju
Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je pravica razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na območju Republike Slovenije.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti,
ki ga je izdala Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS na podlagi 105. člena
veljavnega Zakona o medijih pred uvedbo
zadevnega javnega razpisa.
2.2. Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do Agencije.
2.3. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– Program je namenjen nacionalnemu
občinstvu v Republiki Sloveniji.
– Program se predvaja vsak dan v tednu,
minimalno 18 ur na dan.
2.4. Ponudnik ne sme biti imetnik pravice
razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za
televizijski program, s katerim kandidira, na
območju Republike Slovenije.
2.5. Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in
na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi
vseh ponudnikov podal obrazložen predlog
izbire najboljšega ponudnika.
Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na
podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele
posamezne ponudbe pri vseh merilih. Če bosta dve ponudbi dosegli enako vsoto točk, se
bo z uporabo dodatnega merila za eno mesto
višje uvrstila tista, katere ponudnik bo ponujal
prostodostopen (nekodiran) program.
Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico razširjanja televizijskega progra-

ma v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.
3.1. Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe v predvajanem
programu. Ponudnik lahko za žanrsko in
tematsko ustreznost programske ponudbe
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk.
(0-18 točk)
3.2. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudnikom, ki
imajo v svojem programu večji minimalni
obseg programskih vsebin lastne produkcije
v tedenskem oddajnem času, se dodeli več
točk. (0-12 točk)
3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih
del iz 68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se
dodeli več točk. (0-4 točke)
3.4. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni
tedenski obseg programskih vsebin lastne
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji minimalni tedenski obseg programa, se
dodeli 15 točk. (0-15 točk)
3.5. Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0-4 točke)
3.6. Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo
točke glede na višino njegovih poslovnih
prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. (0-15
točk)
3.7. Reference ponudnika na področju
izvajanja televizijske dejavnosti
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke sorazmerno glede na navedene reference. Reference ponudnika na področju
izvajanja televizijske dejavnosti se ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov, ki jih ponudnik že oddaja, trajanja
delovanja posameznega televizijskega programa in dostopnosti posameznega televizijskega programa. (0-24 točk)
3.8. Dodatno merilo – Prosta dostopnost
(nekodiranost) programa
Dodatno merilo se uporabi v primeru, da
dve ali več ponudb dosežeta enako skupno
število točk. Za eno mesto višje bo uvrščena
tista ponudba, katere ponudnik bo ponujal
prostodostopen (nekodiran) program.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 22. 11. 2011
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 25. 11.
2011 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin,
tel. 01/583-63-84, elektronski naslov: marko.stefelin@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
Št. 11-020-000383
Ob-5076/11
Na podlagi 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07
– UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11)
in 104a. člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – UPB1, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1 in 77/10 – ZSFCJA)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta
za radiodifuzijo št. 0012-57/2011/2 z dne
27. 9. 2011, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa
za dodelitev pravice razširjanja
televizijskega programa v digitalni
radiodifuzni tehniki na območju
Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je pravica razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na območju Republike Slovenije.
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2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti,
ki ga je izdala Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS na podlagi 105. člena
veljavnega Zakona o medijih pred uvedbo
zadevnega javnega razpisa.
2.2. Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do Agencije.
2.3. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– Program je namenjen nacionalnemu
občinstvu v Republiki Sloveniji.
– Program je specializiran v skladu
s 96. členom Zakona o medijih.
– Program se predvaja vsak dan v tednu,
minimalno 18 ur na dan.
2.4. Ponudnik ne sme biti imetnik pravice
razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za
televizijski program, s katerim kandidira, na
območju Republike Slovenije.
2.5. Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in
na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi
vseh ponudnikov podal obrazložen predlog
izbire najboljšega ponudnika.
Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na
podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne ponudbe pri vseh merilih.
Če bosta dve ponudbi dosegli enako vsoto
točk, se bo z uporabo dodatnega merila za
eno mesto višje uvrstila tista, katere ponudnik bo ponujal prostodostopen (nekodiran)
program.
Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.
3.1. Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe v predvajanem
programu. Ponudnik lahko za žanrsko in
tematsko ustreznost programske ponudbe
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk.
(0-18 točk)
3.2. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudnikom, ki
imajo v svojem programu večji minimalni
obseg programskih vsebin lastne produkcije
v tedenskem oddajnem času, se dodeli več
točk. (0-12 točk)
3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih
del iz 68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdio-

vizualnih del v letnem oddajnem času, se
dodeli več točk. (0-4 točke)
3.4. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-3 točke)
3.5. Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0-4 točke)
3.6. Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo
točke glede na višino njegovih poslovnih
prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. (0-15
točk)
3.7. Reference ponudnika na področju
izvajanja televizijske dejavnosti
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke sorazmerno glede na navedene reference. Reference ponudnika na področju
izvajanja televizijske dejavnosti se ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov, ki jih ponudnik že oddaja, trajanja
delovanja posameznega televizijskega programa in dostopnosti posameznega televizijskega programa. (0-24 točk)
3.8. Dodatno merilo – Prosta dostopnost
(nekodiranost) programa
Dodatno merilo se uporabi v primeru, da
dve ali več ponudb dosežeta enako skupno
število točk. Za eno mesto višje bo uvrščena
tista ponudba, katere ponudnik bo ponujal
prostodostopen (nekodiran) program.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 22. 11. 2011
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 25. 11.
2011 ob 12. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od pone-

Št.

84 / 21. 10. 2011 /

Stran

2463

deljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin,
tel. 01/583-63-84, elektronski naslov: marko.stefelin@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
Št. 11-020-000383
Ob-5077/11
Na podlagi 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07
– UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11)
in 104a. člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – UPB1, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1 in 77/10 – ZSFCJA)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta
za radiodifuzijo št. 0012-58/2011/2 z dne
27. 9. 2011, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa
za dodelitev pravice razširjanja
televizijskega programa v digitalni
radiodifuzni tehniki na območju
Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je pravica razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na območju Republike Slovenije.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti,
ki ga je izdala Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS na podlagi 105. člena
veljavnega Zakona o medijih pred uvedbo
zadevnega javnega razpisa.
2.2. Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do Agencije.
2.3. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– Program je namenjen nacionalnemu
občinstvu v Republiki Sloveniji.
– Vidno mesto v programu zavzemajo
programske vsebine o narodnozabavni slovenski glasbi.
– Program se predvaja vsak dan v tednu,
minimalno 18 ur na dan.
2.4. Ponudnik ne sme biti imetnik pravice
razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za
televizijski program, s katerim kandidira, na
območju Republike Slovenije.
2.5. Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in
na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi
vseh ponudnikov podal obrazložen predlog
izbire najboljšega ponudnika.
Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na
podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele
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posamezne ponudbe pri vseh merilih. Če bosta dve ponudbi dosegli enako vsoto točk, se
bo z uporabo dodatnega merila za eno mesto
višje uvrstila tista, katere ponudnik bo ponujal
prostodostopen (nekodiran) program.
Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.
3.1. Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe v predvajanem
programu. Ponudnik lahko za žanrsko in
tematsko ustreznost programske ponudbe
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk.
(0-18 točk)
3.2. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudnikom, ki
imajo v svojem programu večji minimalni
obseg programskih vsebin lastne produkcije
v tedenskem oddajnem času, se dodeli več
točk. (0-12 točk)
3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih
del iz 68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se
dodeli več točk. (0-4 točke)
3.4. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni
tedenski obseg programskih vsebin lastne
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV pro-
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daje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji minimalni tedenski obseg programa, se
dodeli 15 točk. (0-15 točk)
3.5. Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0-4 točke)
3.6. Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo
točke glede na višino njegovih poslovnih
prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. (0-15
točk)
3.7. Reference ponudnika na področju
izvajanja televizijske dejavnosti
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke sorazmerno glede na navedene reference. Reference ponudnika na področju
izvajanja televizijske dejavnosti se ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov, ki jih ponudnik že oddaja, trajanja
delovanja posameznega televizijskega programa in dostopnosti posameznega televizijskega programa. (0-24 točk)
3.8. Dodatno merilo – Prosta dostopnost
(nekodiranost) programa
Dodatno merilo se uporabi v primeru, da
dve ali več ponudb dosežeta enako skupno
število točk. Za eno mesto višje bo uvrščena
tista ponudba, katere ponudnik bo ponujal
prostodostopen (nekodiran) program.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 22. 11. 2011
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000

Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 25. 11.
2011 ob 11. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin,
tel. 01/583-63-84, elektronski naslov: marko.stefelin@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-5031/11
Družba Pulsar holding, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.o.o., Štefanova ulica 13a Ljubljana, matična številka: 5895294 skladno z določili 495. člena
ZGD-1 in določili 14. člena Akta o ustanovitvi družbe objavlja, da je družbenik dne
12. 10. 2011 sprejel sklep na osnovi katerega se družbeniku vrne naknadno vplačilo
v višini 991.504,48 EUR, ki je bilo s strani
družbenika zagotovljeno z vplačilom na
transakcijski račun družbe kot naknadno
vplačilo v kapitalske rezerve. Naknadna
vplačila niso bila namenjena kritju osnovnega kapitala ob izgubi, osnovni vložki so
bili v celoti vplačani, prav tako družba ne
izkazuje izgube kakor tudi nima neporavnanih obveznosti.
Pulsar holding, d.o.o.
direktor
Marko Vavpetič
Ob-5072/11
Na podlagi določil 586. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava
prevzemne družbe Sava Hoteli Bled, d.d. in
poslovodstvo prevzetih družb Terme 3000,
d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj,
d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o. objavljajo obvestilo, da je bila dne 21. 10. 2011
registrskemu sodišču v Kranju predložena
pogodba o pripojitvi družb Terme 3000,
d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj,
d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d.
kot prevzemni družbi, katero je predhodno
pregledal nadzorni svet prevzemne družbe
Sava Hoteli Bled, d.d.
Delničarje in družbenika vsake od
družb, ki so udeležene pri združitvi s pripojitvijo obveščamo, da imajo v skladu z določili 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah od 21. 10. 2011 dalje na sedežu
katerekoli izmed družb, ki so udeležene
pri združitvi s pripojitvijo na vpogled naslednje listine:
– pogodba o pripojitvi družb Terme 3000,
d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj,
d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d.
kot prevzemni družbi,
– letna poročila vseh v združitev vključenih družb za leta 2008–2010,
– zaključna poročila prevzemne družbe
Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d.,
in prevzetih družb Terme 3000, d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o. in
Zdravilišče Radenci, d.o.o.,
– poročilo poslovodnih organov o združitvi – pripojitvi družb Terme 3000, d.o.o.,
Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o.
in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih
družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d. kot
prevzemni družbi,
– bilanca stanja za vse v združitev vključene družbe na dan 30. 9. 2011,
– revizijsko poročilo o pripojitvi,
– poročilo nadzornega sveta prevzemne
družbe o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju oziroma družbeniku družb, ki so udeležene pri združitvi
s pripojitvijo, ki bo zahteval prepis listin iz

prejšnjega odstavka, bo uprava prevzemne družbe v skladu z določili četrtega odstavka 586. člena ZGD najkasneje naslednji
delovni dan po prejemu zahtevka zagotovila
brezplačen prepis teh listin.
Prevzemna družba:
Sava Hoteli Bled d.d.
predsednik uprave Andrej Prebil
član uprave Borut Simonič
Prevzete družbe:
Terme 3000 d.o.o.
direktorica Ivanka Ajlec
prokurist Vinko Plemenitaš
Ob-5082/11
Direktorica družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o., Valvazorjev trg 6, 3270 Laško, matična številka: 5677327000 (v nadaljevanju:
A IN A VESENJAK, d.o.o. ali družba) na
podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 21. 10. 2011 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celje predložen
delitveni načrt družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o.
2. Na sedežu družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o. je od objave tega obvestila do dneva
skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju
k delitvi, vsak delovnik med 10. in 12. uro
na vpogled:
– delitveni načrt družbe A IN A VESENJAK, d.o.o.,
– letno poročilo družbe A IN A VESENJAK, d.o.o. za zadnja tri leta.
3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe A IN A VESENJAK, d.o.o.
ustno razložil delitveni načrt, prav tako pa bo
družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od dneva sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno
se šteje predvsem tista sprememba, zaradi
katere bi bilo primerno drugačno menjalno
razmerje.
A IN A VESENJAK, d.o.o.
direktor
Vesenjak Andreja
Ob-5089/11
Na podlagi členov 402 do 405 Zakona
o gospodarskih družbah, je edini družbenik
družbe dne sprejel sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije.
1. Firma in sedež družbe: KANJA podjetje za projektiranje, svetovanje, proizvodnjo
in trgovino Brege d.o.o.
Skrajšana firma: KANJA Brege d.o.o.
2. Organ, ki je sprejel sklep: družbenik.
3. Razlog za prenehanje družbe: bistveno zmanjšanje obsega storitev, zmanjšanje
naročil in bistveno zmanjšanje možnosti za
pozitiven izid poslovanja.
4. Rok za prijavo terjatev: 30. dni od
dneva objave sklepa o likvidaciji. Sklep o likvidaciji s pozivom na prijavo terjatev bo objavljen v Uradnem listu RS v osmih dneh od
dneva sprejema tega sklepa.

5. Ime in naslov likvidacijskega upravitelja: Igor Avsec, Brege 68, 8273 Leskovec
pri Krškem
6. Z dnem imenovanja likvidacijskih
upraviteljev se razrešijo sedanji zastopniki
družbe, in sicer: direktor podjetja Igor Avsec,
prokurist Jasna Jurman
7. Likvidacijski upravitelj mora v skladu z določili iz 122. člena ZGD-1, dokončati tekoče posle, izterjati terjatve, unovčiti
preostalo premoženje družbe in poplačati
upnike, za dokončanje nedokončanih poslov
sme sklepati nove posle.
8. Likvidacijski upravitelj ima pravico do
povrnitve stroškov in do plačila nagrade v višini, kot bo določeno s pogodbo.
9. Sklep se predloži sodišču zaradi vpisa
likvidacije v sodni register.
10. Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v register družba posluje s firmo:
KANJA podjetje za projektiranje, svetovanje,
proizvodnjo in trgovino Brege d.o.o. – v likvidaciji, skrajšana firma: KANJA Brege d.o.o.
– v likvidaciji.
11. Ta sklep začne veljati z dnem 14. 10.
2011
KANJA Brege d.o.o.
Ob-5107/11
Uprava družbe ACH, d.d., Ljubljana, na
podlagi 586. člena ZGD-1 objavlja obvestilo,
da je bila dne 20. 10. 2011 registrskemu organu predložena Pogodba o pripojitvi z dne
5. 9. 2011, sklenjena med AC – KAPITAL
d.o.o., Ljubljana kot prevzeto družbo in ACH,
d.d., Ljubljana kot prevzemno družbo.
Uprava družbe ACH, d.d., Ljubljana delničarje družbe opozarja na njihove pravice,
kot jih opredeljuje 586. člen ZGD-1 in sicer,
da imajo od dneva objave tega sporočila (v
Uradnem listu RS) in za mesec dni, v poslovnem sekretariatu prevzemne družbe,
vsak delavnik od 9. do 12. ure možnost pregledati naslednje listine:
1. pogodbo o pripojitvi z dne 5. 9. 2011;
2. letna poročila obeh družb udeleženih
v pripojitvi za zadnja tri poslovna leta (za
leto 2008, 2009 in 2010);
3. zaključno poročilo družbe AC – KAPITAL d.o.o., Ljubljana, v skladu s prvim
odstavkom 68. člena ZGD-1;
4. vmesni bilanci stanja obeh družb udeleženih v pripojitvi po stanju na dan zaključka zadnjega trimesečja pred sklenitvijo pogodbe o pripojitvi na dan 30. 6. 2011;
5. skupno poročilo poslovodstev družb
o pripojitvi;
6. poročilo nadzornega sveta družbe
ACH, d.d., Ljubljana o pregledu pripojitve;
7. poročilo nadzornega sveta družbe AC
– KAPITAL d.o.o., Ljubljana o pregledu pripojitve,
in da imajo pravico zahtevati, da se jim
na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dajo prepisi gornjih
listin.
Po poteku roka iz prejšnjega odstavka,
bo skladno z drugim odstavkom 599. člena ZGD-1 izdan sklep edinega družbenika
prevzete družbe o soglasju za pripojitev.
Prevzemna družba ACH, d.d., Ljubljana
svoje delničarje zato izrecno opozarja na
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pravico, ki jim gre na podlagi tretjega odstavka 599. člena ZGD-1 in sicer, da imajo
delničarji, ki skupaj dosegajo eno dvajsetino
osnovnega kapitala prevzemne družbe, en
mesec od dneva, na katerem je bilo s sklepom edinega družbenika prevzete družbe
izdano soglasje za pripojitev, pravico zahtevati sklic skupščine delničarjev, ki naj odloči
o soglasju za pripojitev.
ACH, d.d., Ljubljana
mag. Herman Rigelnik
generalni direktor
Ob-4987/11
Likvidacijski upravitelj družbe Titulus
d.o.o. – v likvidaciji, Vurnikova ulica 2, 1000
Ljubljana, davčna številka SI75751682, matična številka 2158060000, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1, objavlja obvestilo in poziv upnikom:
1. Edini družbenik Proholding d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana je na izredni
seji skupščine dne 23. 8. 2011 sprejel sklep
o prenehanju družbe Titulus d.o.o. – v likvidaciji, Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bila
imenovana družba PRO5 d.o.o., Vurnikova
ulica 2, 1000 Ljubljana.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2011/33298 z dne 28. 9.
2011, v sodni register tega sodišča vpisalo
začetek likvidacijskega postopka nad Titulus
d.o.o. – v likvidaciji, Vurnikova ulica 2, 1000
Ljubljana, davčna številka SI75751682, matična številka 2158060000.
4. Upniki družbe v likvidaciji se pozivajo,
da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini
terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov: PRO5 d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000
Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe v likvidaciji poziva, da nemudoma
poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Likvidacijski upravitelj:
PRO5 d.o.o.
mag. Tomaž Jeršič, direktor
Ob-5016/11
Likvidacijski upravitelj družbe Tera dva
d.o.o. – v likvidaciji, Kavčičeva ulica 66, 1000
Ljubljana, matična številka 3612619000, pri
kateri je na podlagi sklepa edinega družbenika z dne 19. 8. 2011 Okrožno sodišče
v Ljubljani dne 2. 9. 2011 vpisalo začetek
postopka redne likvidacije družbe, skladno
določilom 412. člena ZGD-1 objavlja poziv
upnikom, da v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe
Tera dva d.o.o. – v likvidaciji.
Prijave terjatev je treba nasloviti na likvidacijskega upravitelja, na sedež družbe Tera
dva d.o.o. – v likvidaciji, Kavčičeva 66, 1000
Ljubljana, v dveh izvodih z dokumentacijo, ki
izkazuje obstoj in višino terjatev.
Tera dva d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
odvetnik Miran Škrinjar
Ob-5017/11
Likvidacijski upravitelj družbe Alureg-Pin
d.o.o. – v likvidaciji na podlagi pooblastil iz
412. člena ZGD-1 objavlja obvestilo in poziv
upnikom:
1. Skupščina družbe Alureg-Pin d.o.o. –
v likvidaciji, Partizanska 38, Slov. Bistrica,
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matična številka 2288702, je dne 6. 9. 2011
sprejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je
bil imenovan Varužan Kevorkijan, Lackova 139, Pekre.
3. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom, opr. št. Srg 2011/35493 z dne 3. 10.
2011 v sodni register vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo Alureg-Pin d.o.o. –
v likvidaciji.
4. Upniki družbe Alureg-Pin d.o.o. –
v likvidaciji se pozivajo, da v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva v Uradnem listu
RS prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih s priloženimi dokazili o temelju in
višini terjatev pošljejo na naslov Alureg-Pin
d.o.o. – v likvidaciji, Partizanska 38, Slov.
Bistrica.
5. Likvidacijski upravitelj poziva vse dolžnike družbe Alureg-Pin d.o.o. – v likvidaciji,
da nemudoma poravnajo svoje obveznosti
do družbe v likvidaciji.
Alureg-Pin d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Varužan Kevorkijan
Ob-5054/11
1. Ustanoviteljica in družbenica družbe FIMASOJ d.o.o., s sedežem v Radovljici in poslovnim naslovom Prešernova
ulica 7, 4240 Radovljica, Sonja Velikanje,
stanujoča Kolodvorska ulica 1, 4240 Radovljica, je dne 30. 9. 2011 na podlagi določila
403. člena v zvezi z določilom 405. člena
Zakona o gospodarskih družbah sprejela
sklep o začetku postopka redne likvidacije
nad družbo.
2. Za likvidacijsko upraviteljico je bila
imenovana Sonja Velikanje, stanujoča Kolodvorska ulica 1, 4240 Radovljica.
3. Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom, opr. št. Srg 2011/38077 z dne 11. 10.
2011, v sodni register vpisalo začetek postopka redne likvidacije nad družbo FIMASOJ d.o.o. – v likvidaciji.
4. Upniki družbe FIMASOJ d.o.o. – v likvidaciji se v skladu z določili 11. člena in
412. člena Zakona o gospodarskih družbah
pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije, prijavijo svoje terjatve do družbe
FIMASOJ d.o.o. – v likvidaciji in jih v dveh
izvodih s priloženimi dokazili o temelju in
višini svojih terjatev pošljejo na naslov FIMASOJ d.o.o. – v likvidaciji, Prešernova
ulica 7, 4240 Radovljica.
5. Likvidacijska upraviteljica vse dolžnike
družbe FIMASOJ d.o.o. – v likvidaciji poziva,
da nemudoma poravnajo vse svoje obveznosti do družbe.
FIMASOJ d.o.o. – v likvidaciji

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5030/11
Na podlagi sklepov družbenikov družbe ASIISTECH tehnolološki razvoj in storitve, d.o.o., ulica Mirka Vadnova 14, 4000
Kranj, matična št. 2313421000, z dne 3. 10.
2011, se osnovni kapital družbe, ki znaša
100.000 EUR zmanjša za 90.000,00 EUR,
tako, da znaša osnovni kapital družbe po
zmanjšanju 10.000 EUR.

Na podlagi drugega odstavka 520. člena ZGD-1 direktor družbe poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
ASIISTECH, d.o.o.
direktor Janez Hafner
Ob-5046/11
Matjaž Gantar, direktor družbe KDG
Naložbe, naložbena dejavnost, d.o.o.,
s sedežem na Mala čolnarska ulica 9, 1000
Ljubljana, vpisana v Poslovni register Slovenije z matično številko 2317265000, objavlja sklep edinega družbenika o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe z dne 30. 8. 2011,
na podlagi katerega se osnovni kapital družbe, ki znaša 6.576.978,87 EUR, zmanjša po
rednem postopku, tako, da osnovni kapital
družbe znaša 2.000.000,00 EUR. Na podlagi
drugega odstavka 520. člena ZGD-1 direktor
družbe poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe.
KDG Naložbe d.o.o.
Matjaž Gantar
direktor

Sklici skupščin
Ob-4936/11
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Grad Prestranek d.d., Prestranek, sklicujem
skupščino
družbe Grad Prestranek, turizem,
kmetijstvo in storitve, d.d., Na Gradu 9,
6258 Prestranek
ki bo potekala v petek, 2. 12. 2011 ob
9. uri, na naslovu Šmartinska cesta 111, Ljub
ljana, v prostorih notarske pisarne Marine
Ružič – Tratnik z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, otvoritev skupščine ter izvolitev in imenovanje delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Željko Miklič, za preštevalko
glasov pa Tanjo Vencelj. Skupščini bo prisostvovala notarka Marina Ružič Tratnik.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave ter poročilom nadzornega sveta
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom ter poročilom nadzornega
sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za poslovno leto 2010.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornem svetu.
Predlog sklepa: ugotovi se, da bilančnega dobička ni. Čisti dobiček poslovnega leta
2010 v znesku 584.697 EUR je bil v skladu z določili 230. člena ZGD-1 uporabljen
za kritje prenesene izgube iz preteklih let.
Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave
in nadzornega sveta družbe v letu 2010 in
jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
dosedanjim članom nadzornega sveta, se
za člane nadzornega sveta družbe Grad
Prestranek d.d. za mandatno obdobje štirih
let ponovno izvolijo dosedanji člani: Miha
Zupanc, Tomaž Hubej in Igor Žugelj.
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5. Ustanovitev sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: skupščina družbe za čas
18 mesecev pooblašča upravo družbe za
nakup lastnih delnic, in sicer do največ 10%
deleža vseh delnic. Skupščina družbe določi najnižjo nakupno ceno delnice ki znaša
1,00 EUR in najvišjo nakupno ceno delnice
ki znaša 10,00 EUR. Družba oblikuje sklad
lastnih delnic do višine 10% osnovnega kapitala. Vir za oblikovanje sklada so proste
rezerve. Družba lahko s sredstvi sklada pridobiva lastne delnice v skladu s 247. členom
ZGD-1. Skupščina tudi pooblašča upravo
družbe, da lahko lastne delnice umakne
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
6. Poraba statutarnih rezerv.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep, da se statutarne rezerve lahko
porabijo za nakup lastnih delnic, pokrivanje
izgub in za druge namene na spredlog skupščine in nadzornega sveta.
7. Razno.
Predlagatelja skupščinskih sklepov skupščine sta uprava in nadzorni svet. Gradivo
s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Na Gradu 9, 6258 Prestranek, vsak delovni dan od 10. do 12. ure
v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine lahko delničarji brezplačno
pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo 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 zakonsko določen način le, 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 organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog. Volilnega predloga delničarja
za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi
niso poslani v navedenem roku sedmih dni
in so dani najpozneje na sami skupščini, se
obravnavajo na sami skupščini.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine in
ki se najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino pisno prijavijo družbi. Zasedanja
skupščine se lahko udeležijo delničarji sami
ali po svojih zakonitih zastopnikih oziroma
pooblaščencih.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu
s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1.
Uprava družbe
Josip Vidic
Ob-5028/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. točke Statuta delniške
družbe Sava Hoteli Bled d.d. sklicujeva

6. skupščino delničarjev
Sava Hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.d.,
Cankarjeva 6, Bled
Skupščina bo 24. 11. 2011 ob 10. uri na
Bledu, v dvorani Libertas v Golf hotelu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina,
– za preštevalki glasov Branka Kelbl in
Duška Janša.
2. Pripojitev družb Terme 3000, d.o.o.,
Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o.
in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih
družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d. kot
prevzemni družbi.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Skupščina soglaša s pripojitvijo družb
Terme 3000, d.o.o., Terme Lendava, d.o.o.,
Terme Ptuj, d.o.o. in Zdravilišče Radenci,
d.o.o. kot prevzetih družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d. kot prevzemni družbi in daje
soglasje k pogodbi o pripojitvi družb Terme
3000, d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme
Ptuj, d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot
prevzetih družb k družbi Sava Hoteli Bled,
d.d. kot prevzemni družbi.
Podpisana pogodba o pripojitvi v notarskem zapisu je priloga in sestavni del tega
sklepa.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Osnovni kapital družbe Sava Hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.d. se zaradi združitve s pripojitvijo družb Terme 3000, d.o.o.,
Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o.
in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d.
kot prevzemni družbi z dosedanjega zneska 11.844.234,19 EUR poveča za znesek 27.840.665,00 EUR in je razdeljen na
27.840.665 novih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom, tako da
osnovni kapital družbe Sava Hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.d. po pripojitvi znaša 39.684.899,19 EUR in je razdeljen na
39.684.899 navadnih imenskih kosovnih
delnic.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
s stvarnim prevzemom, katerega predmet je
celotno premoženje skupaj z obveznostmi
prevzetih družb, ki ga bo družba pridobila od
prevzetih družb na podlagi pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v sodni register.
Do novih delnic iz prvega odstavka
tega sklepa je skladno določilom pogodbe o pripojitvi družb Terme 3000, d.o.o.,
Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o.
in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih
družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d. kot
prevzemni družbi, upravičen edini družbenik
vseh prevzetih družb – družba Sava, družba
za upravljanje in financiranje, d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, matična številka:
5111358000.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
uskladi določbe statuta družbe z višino povečanja osnovnega kapitala in številom delnic iz prvega odstavka tega sklepa.

Št.

84 / 21. 10. 2011 /

Stran

2467

4. Sprememba firme in skrajšane firme
družbe
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Spremeni se firma družbe, ki po novem
glasi: Sava Turizem d.d.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe v predlaganem besedilu. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa
skupščine potrdi notar.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na Cankarjeva 6, Bled
so v tajništvu družbe vsak delovni dan od
dneva objave skupščine do dneva skupščine, razen sobot in nedelj, od 10. do 12. ure
dostopni:
– sklic skupščine,
– pogodba o pripojitvi družb Terme 3000,
d.o.o., Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj,
d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d.
kot prevzemni družbi,
– poročilo poslovodnih organov o združitvi – pripojitvi družb Terme 3000, d.o.o.,
Terme Lendava, d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o.
in Zdravilišče Radenci, d.o.o. kot prevzetih
družb k družbi Sava Hoteli Bled, d.d. kot
prevzemni družbi,
– poročilo nadzornega sveta družbe
o pregledu pripojitve,
– poročilo pripojitvenega revizorja,
– poročilo prevzemne družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., na dan
30. 6. 2011 in zaključna poročila prevzetih
družb Terme 3000, d.o.o., Terme Lendava,
d.o.o., Terme Ptuj, d.o.o. in Zdravilišče Radenci, d.o.o.,
– bilanca stanja za vse v združitev vključene družbe na dan 30. 9. 2011,
– Letna poročila vseh v združitev vključenih družb za leta 2008–2010,
– predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe,
– informacije o pravicah delničarjev iz
prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila.
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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-poštni naslov:
nada.zaberl@hotelibled.com
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
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– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov:
nada.zaberl@hotelibled.com.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1. 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.
Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica 6. skupščine delničarjev
Na dan sklica skupščine je osnovni kapital družbe razdeljen na 11.844.234 navadnih
imenskih kosovnih delnic oznake SHBR, vse
delnice imajo glasovalno pravico. Vsaka delnica zagotavlja en glas.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji
so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zakoniti zastopniki družb se
morajo izkazati z izpiskom iz poslovnega/sodnega registra po stanju na dan prijave na
skupščino.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov
vsaj 15 min. pred začetkom zasedanja.
Sava Hoteli Bled, hotelirstvo
in turizem, d.d.
predsednik uprave Andrej Prebil
član uprave Borut Simonič
članica uprave Renata Balažic
Ob-5066/11
Skladno s 16. členom Statuta Factor
banke d.d., sklicuje uprava Factor banke
d.d., Tivolska 48, Ljubljana
18. redno skupščino
delničarjev Factor Banke d.d.,
ki bo v torek, 22. novembra 2011 ob
10. uri, na sedežu banke, Tivolska 48 v Ljub
ljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in ugotavlja
prisotnost notarja za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Sklep o pooblastilu upravi banke za
izdajo zamenljivih obveznic – hibridnih instrumentov temeljnega kapitala.
Predlog sklepa: »Uprava banke je pooblaščena, da lahko najpozneje do 30. 9.
2014 izda zamenljive obveznice (hibridne
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instrumente temeljnega kapitala) Factor
banke d.d., s katerimi se imetnikom zagotovi pravica do zamenjave (konvertiranja)
hibridnega instrumenta v navadne (redne)
kosovne delnice banke. Zamenljive obveznice kot hibridni instrument temeljnega kapitala se izdajo pod pogoji in z značilnostmi
hibridnih instrumentov temeljnega kapitala,
kot jih določa Sklep Sveta Banke Slovenije
o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 85/10 in 97/10) z namenom
vključitve teh vrednostnih papirjev v izračun
temeljnega kapitala banke. Skupna nominalna vrednost izdaje zamenljivih obveznic
(hibridnega instrumenta temeljnega kapitala) mora biti usklajena s sklepom skupščine
banke o pogojnem povečanju osnovnega
kapitala, izdanim na podlagi prve alinee prvega odstavka 343. člena ZGD-1.
Uprave banke in predsednik nadzornega
sveta banke morata sklep o izdaji zamenljivih obveznic in izjavo o njihovi izdaji prijaviti
za vpis v register. Obvestilo o sklepu in izjavi
se objavi.«
3. Sklep o pogojnem povečanju kapi
tala.
Predlog sklepa: »Osnovni kapital Factor
banke d.d., ki znaša 11.576.965,44 EUR in
je razdeljen na 1.387.152 navadnih (rednih)
imenskih kosovnih delnic, se zaradi uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic
(hibridnih instrumentov temeljnega kapitala)
Factor banke d.d. za delnice banke, poveča
po postopku pogojnega povečanja osnovnega kapitala za največ 346.788 navadnih
(rednih) imenskih kosovnih delnic oziroma
do 25% celotnega števila delnic. Po postopku pogojnega povečanja osnovnega kapitala znaša osnovni kapital banke največ
14.471.206,80 EUR.
Banka povečuje osnovni kapital na podlagi prve alinee prvega odstavka 343. člena
ZGD-1 z namenom uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic (hibridnih instrumentov temeljnega kapitala) Factor banke
d.d. za navadne (redne) kosovne delnice
banke.
Upravičenci do delnic, izdanih na podlagi
tega sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala so imetniki zamenljivih obveznic (hibridnih instrumentov temeljnega
kapitala) Factor banke d.d.
Merila, po katerih se izračuna emisijski
znesek delnic in pogoji zamenjave so sledeči:
– pravica do zamenjave hibridnega instrumenta temeljnega kapitala banke (zamenljive obveznice) je vezana na vrednost
delnice, ugotovljene ob času sprejema sklepa uprave banke o izdaji zamenljivih obveznic (hibridnih instrumentov temeljnega
kapitala) banke;
– imetnik hibridnega instrumenta temeljnega kapitala lahko kadarkoli konvertira hibridni instrument v kosovno delnico po konverzijski ceni, ugotovljeni iz prejšnje alinee;
– banka lahko kadarkoli konvertira hibridni instrument v kosovno delnico po konverzijski ceni, ki je za eno polovico nižja
od konverzijske cene imetnika hibridnega
instrumenta temeljnega kapitala;
– banka mora izvesti konverzijo v navadne kosovne delnice po konverzijski ceni
izdajatelja v primerih, ki jih določa Zakon
o bančništvu (ZBan-1) in Sklep o izračunu
kapitala bank in hranilnic;
– število kosovnih delnic, ki se zamenjajo
za zamenljive obveznice (hibridne instrumente temeljnega kapitala) banke se ugo-

tovi tako, da se nominalna vrednost enega
apoena zamenljive obveznice (hibridnega
instrumenta temeljnega kapitala) deli z vrednostjo delnice, ugotovljene ob času sprejema sklepa uprave banke o izdaji zamenljivih
obveznic (hibridnih instrumentov temeljnega
kapitala) banke.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev banke do pridobitve delnic, ki bodo izdane v postopku povečanja osnovnega kapitala zaradi zamenjave zamenljivih obveznic
(hibridnih instrumentov temeljnega kapitala)
Factor banke d.d. za delnice banke, je po
tem sklepu izključena.
Predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta prijavita ta sklep za vpis v register. Do vpisa tega sklepa v register se
delnice ne smejo izdati.
V skladu s 351. členom ZGD-1 je osnovni kapital povečan z izdajo delnic.
Skupščina banke pooblašča nadzorni
svet banke, da po dejanskem povečanju
osnovnega kapitala uskladi določbe statuta
in sprejme novo prečiščeno besedilo Statuta
banke.«
Predlagatelja sklepa pod točko 2 in 3 sta
uprava in nadzorni svet.
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
skupščine s popolnim besedilom listin
in predlogov z obrazložitvijo bo posredovano delničarjem po pošti, na vpogled pa
bo tudi v tajništvu uprave banke na Tivolski
48 v Ljubljani, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini le, če so vpisani v knjigo delničarjev najpozneje do konca četrtega dne pred dnem
skupščine, kar je najpozneje do 18. 11.
2011, in če so svojo udeležbo prijavili do
vključno 18. 11. 2011, kar je najkasneje konec četrtega dne pred skupščino.
Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne
delničarje, predložijo pred začetkom skupščine delničarjev veljavno pooblastilo za
zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna
in predložena banki ter ostanejo shranjena
pri njej. Verifikacija pooblastil se bo pričela
15 minut pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 v roku sedmih
dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Banka bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani banki v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine in bodo razumno utemeljeni.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Uprava banke
Ob-5071/11
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 28. člena Statuta družbe GA, gospodinjski aparati
d.d., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
redno letno sejo
skupščine družbe GA,
gospodinjski aparati d.d.,
Šmartinska cesta 152, Ljubljana,
ki bo dne 22. 11. 2011 ob 9. uri, na sedežu delniške družbe v Ljubljani, Šmartinska
cesta 152.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Miran Kovačič, za preštevalki
glasov Jelka Keleč in Tanja Hruza. Skupščina se seznani, da je na seji prisotna notarka
Marina Ružič Tratnik.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe v poslovnem letu 2010.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe GA, gospodinjski aparati d.d. v poslovnem letu 2010
z mnenjem revizorja.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2010, seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlogi sklepov:
a) Bilančni dobiček družbe za leto 2010
v višini 490.198,00 EUR ostane v celoti nerazporejen.
b) Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih
za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu
2010.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
v poslovnem letu 2010 in upravi za poslovno
leto 2010 podeljuje razrešnico.
d) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2010
podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja družbe GA, gospodinjski aparati d.d.
za poslovno leto 2011 se imenuje Revizijski
center d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.
5. Odstop in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predloga sklepov:
a) Skupščina se seznani z odstopom
člana nadzornega sveta Franca Švajgerja
z dnem 30. 8. 2011.
b) Zaradi odstopa člana nadzornega sveta Franca Švajgerja z dnem 30. 8. 2011 se
za novega člana nadzornega sveta imenuje
Matej Janežič, rojen 29. 10. 1984, stanujoč
Trnovska ul. 6, 1000 Ljubljana.
6. Spremembe Statuta družbe.
Predloga sklepov:
a) Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe GA, gospodinjski aparati d.d.
po predlogu, ki je sestavni del tega sklepa.
b) Z dnem vpisa spremembe statuta glede uvedbe enotirnega sistema upravljanja
družbe z upravnim odborom v sodni register
preneha mandat vsem članom nadzornega
sveta in skupščina s tem datumom odpokliče in razreši člane nadzornega sveta dr.
Mateja Penco, dr. Alfreda Matzko in Mateja
Janežiča.
7. Izvolitev članov upravnega odbora.
Predlog sklepa:
Za člane upravnega odbora družbe GA,
gospodinjski aparati d.d. se imenujejo:

– Matej Janežič, rojen 29. 10. 1984, stanujoč Trnovska ul. 6, 1000 Ljubljana,
– mag. Primož Penca, rojen, 18. 9. 1972,
stanujoč Gorjančeva ul. 3A, 1000 Ljub
ljana,
– Aleš Troha, rojen 25. 2. 1972, stanujoč
Peričeva ul. 17, 1000 Ljubljana.
Člani upravnega odbora so imenovani
za obdobje 6 let.
Člani upravnega odbora so upravičeni do
plačila za svoje delo v znesku 300,00 EUR
letno za predsednika in 150,00 EUR letno
za člana upravnega odbora ter do povračila vseh razumnih in utemeljenih stroškov,
nastalih pri opravljanju svojega dela. Kolikor je posamezni član upravnega odbora
imenovan za izvršnega direktorja družbe ni
upravičen do plačila za opravljanje funkcije
člana upravnega odbora, ampak se njegovo
plačilo in ostala povračila stroškov uredijo
z individualno pogodbo o zaposlitvi.
Ta sklep učinkuje in mandat imenovanih
članov upravnega odbora prične teči z dnem
vpisa spremembe statuta glede uvedbe enotirnega sistema upravljanja družbe z upravnim odborom v sodni register.
Predlagatelj sklepov
Skupščina je bila sklicana na zahtevo
delničarja družbe PENFIN poslovno in finančno svetovanje d.o.o., ki je tudi zahteval
objavo vseh navedenih točk dnevnega reda
in je podal vse navedene predloge sklepov.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanju glasovalne pravice na skupščini
imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, popolnimi besedili predlogov in njihovo
obrazložitvijo, je od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine dostopno na sedežu družbe
GA, gospodinjski aparati d.d., Šmartinska
cesta 152, 1000 Ljubljana v času od 9. do
13. ure, v tajništvu družbe. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe
http://www.gospodinjski–aparati.si/.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbe pošljejo najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
v skladu s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
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delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavek 305. člena
ZGD–1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
GA, gospodinjski aparati d.d.
mag. Primož Penca, predsednik uprave
Ob-5108/11
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Semesadike Mengeš d.d., direktor družbe
sklicuje
14. skupščino delničarjev,
ki bo 24. 11. 2011 ob 11. uri, v prostorih
družbe Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35, Mengeš.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Jure
Prebil.
Za preštevalca glasov se izvolita Andrej
Marič in Marko Smole.
Na seji bo navzoč vabljeni notar.
3. Seznanitev s poročilom posebne revizije.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom posebne revizije.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti podani v pisni obliki in
razumno utemeljeni.
Gradivo za dnevni red s predlogi je na
vpogled na sedežu družbe v Mengšu, Prešernova 35, in sicer vsak delovni dan od 11.
do 12. ure od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja le-te.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Semesadike Mengeš d.d.
direktor
Marko Smole, univ. dipl. inž.
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Zavarovanja terjatev
SV 657/11
Ob-5061/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 657/11 z dne 11. 10.
2011, je bila nepremičnina – stanovanje
št. 5, v izmeri 90,80 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, v pritličju večstanovanjskega objekta na naslovu Goriška ulica 14, 2000
Maribor, stoječega na nepremičnini ID znak
678-611/0-0 parc. št. 611, k.o. 678 Spodnje
Radvanje, katerega sta zastavitelja Prapertnik Sabina in Prapertnik Štefan, kot kupca,
pridobila na podlagi verige listin kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991, s potrdilom o plačilu celotne kupnine (sklenjena
med Komunaprojekt d.o.o. ter Galun Jožefo in Štefanom), z izvirnikom menjalne
pogodbe z dne 23. 1. 1995 (sklenjena med
Galun Jožefo in Štefanom ter Valentan Jelico), z izvirnikom prodajne pogodbe z dne
10. 4. 2000 (sklenjena med Valentan Jelico
ter Eder Jožico in Dušanom) in z izvirnikom prodajne pogodbe z dne 28. 11. 2005
(sklenjena med Eder Jožico in Dušanom ter
Prapertnik Sabino in Štefanom), zastavljena
v korist banke – upnice Hypo Alpe-Adriabank d.d., s sedežem na naslovu Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 110.000,00 EUR s pripadki
in spremenljivo obrestno mero v višini 3-mesečnega Euriborja + 2,00% letno in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na
dan 30. 9. 2038.
SV 1505/2011
Ob-5062/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1505/2011 z dne
10. 10. 2011, je stanovanje št. 2, v mansardi, v izmeri 70,71 m², v hiši v Mariboru, Ferkova 9, ki stoji na parc. št. 2759/0, k.o. 659
Tabor, solast zastaviteljev Logar Aleksandra
in Logar Janite, oba stanujoča Maribor, Ferkova 9, na temelju prodajne pogodbe z dne
19. 9. 2011, zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 69.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 31/2011
Os-4903/11
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 31/2011 z dne 4. 7. 2011, ki je postal
pravnomočen dne 15. 9. 2011 in rubežnega
zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, opr.
št. IZV 2011/02059 z dne 25. 8. 2011, je bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, garažni boks številka 34/A, garažna hiša
Tripleks na naslovu Zupančičeva h.š./, Domžale, stoječe na parc. št. 3094/3, 3094/1,
k.o. 1959 – Domžale, št. stavbe 5427, last
dolžnika Cvetota Peterlin, Polje 348, 1260
Ljubljana Polje, do celote, zarubljena v korist
upnika Matevža Peterlin, Tržaška 121, Ljub
ljana (pokojni) in upnice Mance Peterlin, Tržaška c. 121, Ljubljana, ki jo zastopa Vera
Peterlin, Kamnikarjeva 7, Škofljica, zaradi
prodaje nepremičnin.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 10. 2011
VL 113187/2010
Os-5015/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani opr. št. VL 113187/2010
z dne 18. 8. 2010, je bil dne 24. 8. 2011 opravljen v korist upnika Komunala Tržič d.o.o.,
Pristava, Mlaka 6, Tržič, proti dolžnici Domi
Babić, Bistrica 39, Tržič, zaradi izterjave
178,45 EUR s pripadki, rubež nepremičnine
– dvosobnega stanovanja, v izmeri 52,00 m2,
v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Bistrica 39, Tržič, s pripadajočim
deležem skupnih prostorov, objektov in napravah ter pripadajočim zemljiščem, v lasti
dolžnice Dome Babić, Bistrica 39, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2011
In 209/2011
Os-3626/11
V izvršilni zadevi upnice Raiffeisenbank
Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Leibnitz
Avstrija, ki jo zastopa Odvetniška družba
Leljak, o.p., d.o.o., Partizanska c. 20, Maribor – dostava zoper dolžnico Metko Špenko, Raičeva ulica 10, Maribor – dostava,
zaradi izterjave 14.733,93 EUR s pp, se na
podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. 1021 In 209/2011 z dne
15. 3. 2011 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: stanovanje št. 3,
v pritličju, večstanovanjske hiše v Mariboru,
Raičeva ulica 10, stoječe na parceli številka 35/1, k.o. Tabor, v izmeri 54,87 m2, last
dolžnice Metke Špenko do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
N 532/2008
Os-4905/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi prigla-

siteljice Nevenke Richter Peče, Ulica Klinčevih 8, Kamnica, v postopku vzpostavljanja
etažne lastnine na stavbi Maribor, Goriška
ulica 7, začetem na predlog predlagateljev
Antona Petrič in Marije Koser, ki ju zastopa
Breda Horvat, notarka v Mariboru in priglasiteljev, zoper nasprotnega udeleženca GP
Stavbar, TOZD Visoke gradnje, Industrijska
ulica 13, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za
posebni primer Boris Ozmec, odvetnik v Mariboru, za vpis lastninske pravice v korist
priglasiteljice Nevenke Richter Peče na stanovanju št. 9, iden. št. dela stavbe 678-32-9,
27. 9. 2011 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev pravnega naslova:
– pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim z dne 11. 5.
2000, sklenjene med SGP Stavbar, Podjetje
Visoke gradnje d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Industrijska ulica 13, ki ga je zastopala stečajna upraviteljica Irena Lesjak in Zlatorog
d.d., Maribor, Ulica 10. oktobra 9, ki ga je
zastopala direktorica Dita Kastelic, v kateri
sta pogodbenika ugotovila, da je bila prava
pogodbena stranka investitor stavbe v Mariboru, Goriška ulica 7 in da sta takratno
Podjetje za visoke gradnje »Stavbar« Maribor, Industrijska ulica 13, kot prodajalec,
in Tovarna Zlatorog Maribor, Industrijska
ulica 23, kot kupec, sklenila kupno pogodbo
št. 345-132-II/12-4/KA z dne 23. 1. 1969, za
stanovanje št. 9, v I. nadstropju, v skupni
izmeri 62,30 m², s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo, v kleti, v stavbi Maribor,
Goriška ulica 7 in v kateri je prva pogodbena stranka priznala to pogodbo in dovolila,
da se pri navedenem stanovanju vknjiži lastninska pravica v korist druge pogodbene
stranke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2011
N 328/2009
Os-4921/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici – svetnici Simoni Jovovič, v nepravdni zadevi predlagateljev Ivana Polanec in Kornelije Polanec, Gosposvetska
cesta 11, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca Stavbar, Podjetje za visoke gradnje,
Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga zastopa
skrbnica za posebni primer Ljubica Končnik
Jug, odvetnica v Mariboru, za vzpostavitev etažne lastnine na garažni hiši št. stavbe 658-2177, stoječi na parc. št. 1409/1,
1409/2, 1409/3, 1409/4 in 1409/5, vse k.o.
657, Koroška vrata, in za vpis lastninske
pravice v korist predlagateljev na parkirnem
prostoru št. 21, v II. vhodu, 30. 9. 2011
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, kupne pogodbe št. 998-255/12-4, z dne 10. 12. 1971,
s katero je prodajalec Podjetje za visoke
gradnje »Stavbar«, Industrijska ulica 13, ki
ga je zastopal glavni direktor Valentin Bre-

znik, kupcema Ivu Polancu in Neli Polanec,
Gosposvetska cesta 11, Maribor, prodal nepremičnino – parkirni prostor, št. 21, v II.
vhodu v skupnih garažah ob Pipuševi ulici
v Mariboru, na parc. št. 38/5, 38/7, 38/4, 51,
52/1, 52/2, 53/2 in delih parc. št. 98, 97, 261,
96/2, 96/1 vse k.o. Koroška vrata.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 2011
N 84/2008
Os-5104/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne
3. 9. 1992, sklenjene med Iskro Števci
Kranj, d.o.o., Kranj, Savska loka 4, kot prodajalcem, in Breznik Silvo in Breznik Dušanom, oba Savska loka 10, Kranj, kot kupcema, za posamezni del št. 9, stanovanje
št. 9, v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, Savska
loka 10, Kranj, v izmeri 52,04 m2, ID znak
2100-1942-9.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Fersped d.d., mednarodna špedicija, matična številka 5069084, Parmova
ulica 37, Ljubljana.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 9. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 927/2006
Os-4956/11
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Dušanki Rojc v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana, zoper dolžnika Radivoja
Jošt, Travniška 4, Celje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Aleš Novak, odvetnik v Celju,
zaradi izterjave 5.244,33 EUR s pp. 29. 8.
2011 sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasnega
zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Aleš Novak, Ulica XIV. Divizije 8, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 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 Celju
dne 29. 8. 2011
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D 109/2010
Os-4582/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojnem Ivanu Boštjančiču iz Velike Bukovice 8, ki je umrl dne 27. 5.
2010, na podlagi prvega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD)
s sklepom z dne 5. 9. 2011, dedičema Willijemu Boštjančiču, 586 Markham St., Toronto
Ont. M6G 2L8, Kanada in Juliette Gruskovnjak, 523 Palmerston Blvd., Toronto Ont.
M6G 2P4, Kanada, postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Roka Jenka iz Ilirske
Bistrice, Gubčeva 7, ki bo dediča zastopal
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dediča ali njegova pooblaščenca ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler Center
za socialno delo ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Sklep D 109/2010 z dne 23. 6. 2011 o postavitvi začasnega skrbnika zapuščine, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/11,
št. objave Os-3759/11, se prekliče.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 6. 9. 2011
I P 834/2008
Os-4867/11
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici Evi Hartman, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav, Miklošičeva 19, Ljubljana (spor se nanaša na OE
Kranj, Bleiweisova 20, Kranj), ki jo zastopa
Tina Malovrh, zoper toženo stranko Miroslava Polutranko, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi plačila 11.419,08 EUR s pp, na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku, Miroslavu Polutranku, Koroška cesta 19, Kranj,
postavilo začasnega zastopnika odvetnika
Marka Pauletića, Ulica Milene Korbarjeve 2, Kranj.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma, dokler organ za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 6. 2011
P 91/2011
Os-4824/11
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni
zadevi tožeče stranke Martina Žabkar,
stanujoč Gmajna 25, p. Raka, ki ga zastopa odvetnik Dušan Medved iz Krškega, zoper toženi stranki Franca Kralja in
Janeza Kralja, sedaj neznanega naslova,
zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp.
2.500,00 EUR, izven naroka dne 23. 9.
2011, sklenilo:
toženima strankama Francu Kralju in
Janezu Kralju, sedaj neznanega naslova,
se postavi začasna zastopnica in skrbnica
za poseben primer odvetnica Marija Vrisk
iz Krškega, ki bo zastopala toženi stranki
v pravdni zadevi z opr. št. P 91/2011.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 23. 9. 2011
IV P 638/2011
Os-4773/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Hane Gärtner, Vogelna 10, Ljubljana, ki jo zastopa Ivanka Ločniškar, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo
stranko Jurija Gärtner, bivališče neznano,
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zaradi zvišanja preživnine, dne 16. septembra 2011 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke
se imenuje odvetnik Andrej Jarkovič, Tavčarjeva 8, Ljubljana.
Okrožno sodišče Ljubljani
dne 16. 9. 2011
VL 83662/2011
Os-4821/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke Volksbank d.d.,
Dunajska cesta 128a, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Matjaž Rihtar, Resljeva
cesta 23, Ljubljana, proti dolžniku Tosheju
Georgiev, Cesta XVIII 8, Ljubljana, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Peter
Skubic, Cigaletova 7, Ljubljana, zaradi izterjave 78,47 EUR, sklenilo:
dolžniku Tosheju Georgiev, Cesta
XVIII 8, 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 Peter Skubic, Cigaletova 7, 1000
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 3. 8. 2011
VL 43951/2010
Os-4830/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice SKB Leasing d.o.o.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa Željko Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku KL in PO, Klanjšček in drugi,
podjetje za gostinstvo in trgovino, d.n.o.,
Hočevje 43, Krka, Karmen Klanjšček, Gospodinjska ulica 27, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Helena Primožič, Tavčarjeva ul. 1,
Ljubljana, zaradi izterjave 6.210,30 EUR,
sklenilo:
dolžnici Karmen Klanjšček, Gospodinjska
ulica 27, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Helena Primožič, Tavčarjeva 1, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 6. 7. 2011
VL 140757/2010
Os-4851/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska
ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Potočan Bojana, Dalmatinova ulica 7, Ljub
ljana, proti dolžniku Goranu Zubonja, Miklošičeva ulica 1c, Domžale, zaradi izterjave
1.750,28 EUR, sklenilo:
dolžniku Goranu Zubonja, Miklošičeva
ulica 1c, Domžale, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-

dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Peter Pregl, Šmartinska
cesta 28, 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 11. 7. 2011
VL 138049/2010
Os-4911/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Škerlj in odvetniki, Odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 1, Novo
mesto, ki ga zastopa Škerlj in odvetniki,
Odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva
ulica 1, Novo mesto, proti dolžniku Nedeljku Drašković, Gl. Skolevej 5, Uggerslev,
ki ga zastopa odvetnica Tamara Pavlin,
Slovenska 27, Ljubljana, zaradi izterjave
2.391,68 EUR, sklenilo:
dolžniku Nedeljku Drašković, Gl. Skolevej 5, Uggerslev, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Tamara Pavlin, Slovenska 27, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 22. 6. 2011
VL 41365/2010
Os-4979/11
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška
cesta 2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa
Breda Petelinc, Zaloška cesta 102, Ljub
ljana - dostava, proti dolžniku Milošu Gačiću, Na Dobravah 8, Zgornja Besnica, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Zoran
Stankić, Čufarjeva 1, Ljubljana, zaradi izterjave 270,78 EUR, sklenilo:
dolžniku Milošu Gačiću, Na Dobravah 8, Zgornja Besnica, 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 Zoran Stankić, Čufarjeva 1, Ljub
ljana.
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 11. 8. 2011
VL 112680/2011
Os-5004/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Krekova družba za storitve,
trgovino, posredništvo d.o.o., Partizanska
cesta 5, Maribor, proti dolžnici Karmen Ju-
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raković, Janžev vrh 51, Radenci, zaradi izterjave 996,92 EUR, sklenilo:
dolžnici Karmen Juraković, Janžev
vrh 51, Radenci, 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 Daniel Katalinič, Cesta na stadion 1, Gornja
Radgona.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica 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 13. 9. 2011
VL 174339/2010
Os-5005/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Diners Club SLO Finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
cesta 129, Ljubljana, proti dolžnici Dariji Baloh, Na Rebri 13, Celje, ki jo zastopa odvetnik, začasni zastopnik Damir Trkmič, Gubčeva 6, Celje, zaradi izterjave 829,00 EUR,
sklenilo:
dolžnici
Dariji
Baloh,
Na
Rebri 13, Celje, 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 Damir Trkmič, Gubčeva 6, 3000
Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica 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 5. 9. 2011
Z 353/2006
Os-12098/07
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi upnika Državno pravobranilstvo
Ljubljana, Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki ga zastopa Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor, proti dolžniku Bogomirju Boršiču, Gorkega ul. 9,
Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve
v znesku 5.241,65 EUR s pripadki, v skladu
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), s sklepom opr. št. Z 353/2006
z dne 11. 4. 2007, za začasno zastopnico
dolžniku Bogomirju Boršiču, Gorkega ul. 9,
Maribor, postavilo odvetnico Tjašo Vogrin,
Ul. heroja Bračiča 18/II, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2007
II P 157/2011
Os-4716/11
Okrajno sodišče v Mariboru je dne
7. 7. 2011, na podlagi 5. točke drugega

odstavka 82. člena ZPP (Ur. l. RS; št. 26/99
in 96/02), v pravdni zadevi tožeče stranke
Marka Kolar, Streliška 17, Maribor, ki ga
zastopa Lojzka Mavrič, odvetnica v Mariboru, zoper toženo stranko Dušico Bandur,
Marjeta na Dravskem polju 27, p. Marjeta
na Dravskem polju, toženi stranki postavilo
začasno zastopnico odvetnico Tjašo Vogrin
iz Maribora.
Začasna zastopnica bo v zgoraj navedenem pravdnem postopku zastopala toženo
stranko vse do takrat, dokler ne bo tožena
stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler ne bo organ, pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 2011
III P 812/2010
Os-4899/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovnem sodelavcu Mumelj Boštjanu, v pravdni
zadevi tožeče stranke Si.mobil, Telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska c. 134b,
Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Filipov, Petrovič, Jeraj,
Fabiani o.p. d.n.o., Ljubljana, zoper toženo stranko Enver Čehić, Dvorakova 5 (prej
Ljubljanska ul. 88b), Maribor, ki ga zastopa
začasna zastopnica odvetnica Fridl Mateja, iz Odvetniške pisarne Fridl & Hlastec
d.o.o., Maribor, zaradi plačila 253,12 EUR
s pp, izven naroka za glavno obravnavo,
dne 26. 8. 2011 sklenilo:
toženi stranki, Enverju Čehiću, postavljena začasna zastopnica, odvetnica Fridl Mateja, iz Odvetniške pisarne Fridl & Hlastec
d.o.o., Titova 2a, Maribor, se razreši.
Toženi stranki, Enverju Čehiću, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Simon Brence, iz Odvetniške pisarne Brence & Greifoner d.o.o., Partizanska c. 13a, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko do takrat, dokler stranka sama ali
njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem ali dokler pristojni Center za socialno
delo ne bo obvestil sodišča, da je stranki
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 8. 2011
N 17/2011
Os-4897/11
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Tatjani Lipušček v nepravdni
zadevi predlagatelja Mirana Trebše, Srpenica 20, Srpenica, ki ga zastopajo odvetniki
Odvetniške pisarne Ivana Makuca, zoper
nasprotno udeleženko Milko Gašparec Karas, Gunduličeva 24, Zagreb, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, zaradi delitve stvari
v solastnini, na podlagi določil prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki
se v nepravdnem postopku uporablja na
podlagi določila 37. člena Zakona o nepravdnem postopku – ZNP, nasprotni udeleženki
Milki Gašparec Karasa postavilo začasnega
zastopnika Ivana Kokošina Fona, odvetnika
v Tolminu, Trg Maršala Tita 7.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotno
udeleženko v tej nepravdni zadevi vse do
takrat, dokler nasprotna udeleženka sama
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da ji
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 10. 2011
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Oklici dedičem
D 276/2011
Os-4378/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnemu
Milovanu Panteliću, sinu Ljubomirja, rojenemu 8. 2. 1960, državljanu Republike Slovenije, poročenemu, umrlemu 23. 3. 2011,
nazadnje stanujočemu Cesta XIV. Divizije 50, Štore.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato nastopi dedovanje po zakonu.
Zakoniti dedinji prvega dednega reda
vdova Branka Keresteš Pantelić in hči Klara Pantelić sta se dedovanju po zapustniku
odpovedali.
Glede na navedeno pridejo kot dediči
v poštev zakoniti dediči drugega dednega
reda (starši oziroma bratje in sestre oziroma
njihovi potomci). Zapustnik je imel brate in
sestre, ki živijo v tujini (Bosna in Hercegovina, Avstrija), vendar sodišču njihova imena
in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč
ter drugi osebni podatki niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica na oglasni deski
sodišča in v Uradnem listu RS. Če se morebitni dediči v določenem roku ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dedičev in bo zapustnikovo premoženje
v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju
postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 7. 2011
D 173/2009
Os-4151/11
Zapuščinska obravnava po pokojnem
Ivanu Stepanu, pokojnega Gašparija, rojenega leta 1840, nazadnje stanujoč v Črnem
Kalu, Rožar 104, umrlem 16. 11. 1919 in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Vena Pilona 14, 6000 Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 7. 2011
D 74/2010
Os-4152/11
Zapuščinska obravnava po pokojni Mariji
Štefančič, rojeni Lazar, nazadnje stanujoči
v Črnem Kalu, Praproče 29, umrli 4. 5. 1972
in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Vena Pilona 14, 6000 Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 7. 2011
D 169/2010
Os-4546/11
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pokojnem Jovanu Aleksič, rojenem 21. 9.
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1919, nazadnje stanujočem v Ankaranu,
Cahova 14, je dne 11. 1. 2004 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica
odvetnica mag. Tina Podgornik, Ferrarska
ulica 12, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 8. 2011
I D 776/2011
Os-4982/11
V zapuščinskem postopku, ki se
vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru,
po dne 16. 4. 2011 umrli Frančiški Ljudmili
Hrastnik, hčeri Vinka, rojeni 18. 9. 1926,
upokojenki, vdovi, državljanki Republike
Slovenije, nazadnje stanujoči Pintarjeva
ulica 15, Maribor, pridejo v poštev kot dediči
po zapustnici tudi potomci zapustnikovega
pokojnega brata Vinka Koletnika, ki je po
podatkih sodišča živel nekje v Nemčiji, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva potomce zapustnikovega pokojnega brata Vinka Koletnika ter
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica skladno 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 26. 9. 2011
D 73/2010
Os-5282/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 2. 2. 2010 umrlem Janežič Pavlu, rojenem 30. 6. 1937, nazadnje stanujočem Blejska c. 3, Zasip, Bled.
Dediči prvega dednega reda so se dedovanju odpovedali. Ostali zakoniti dediči niso
znani. Zato se jih poziva, da se v roku enega
leta od objave tega oklica javijo sodišču in
uveljavljajo dedno pravico, sicer bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 7. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
14. 8. 1852, z zadnjim stalnim prebivališčem
na naslovu Breginj 30, ki je umrl 14. 2. 1927
v Breginju.
Po znanih podatkih je imel pokojni s prvo
ženo Marijano, rojeno Tonkli, rojeno 6. 4.
1846, ki je umrla 19. 5. 1885, sina Andreja,
ki je bil rojen 22. 6. 1881 in je umrl 11. 10.
1960. Z drugo ženo Terezijo, rojeno Rosič,
ki je bila rojena 5. 7. 1859 in je umrla 28. 6.
1893 pa je imel hčerki Marijo in Alojzijo, ki
sta umrli že kot otroka.
Ker dediči po pokojnem niso znani, sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku
enega leta od njegove objave zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil nobeden dedič, se
bo zapuščina razglasila za lastnino Republike Slovenije in izročila pristojnemu organu
Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 8. 2011

Jevševarju, rojenem 2. 6. 1979, z zadnjim
bivališčem na naslovu Zabukovje 25, Šentrupert, so se dediči II. dednega reda dedovanju po zapustniku odpovedali, tako da so
do dedovanja upravičeni dediči III. dednega
reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega
reda (zapustnikove babice in dedi oziroma
njihovi potomci) ter vse, ki misijo, da imajo
pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 12. 7. 2011

D 189/2011
Os-4570/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Antonii Rejc (v zemljiški knjigi
kot Antonija Kulot), rojeni 20. 5. 1904, z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu Via
Morelli 17, Gorica, Italija.
Po znanih podatkih je imela pokojna dva
sinova ki sta že oba pokojna. Prvi – Aldo je
živel v Nemčiji, drugi – Giorgio pa na Finskem in je imel dva sinova.
Zapustnica je napravila oporoko, s katero je vse svoje nepremičnine zapustila oporočni dedinji.
Ker zakoniti dediči po pokojni niso znani,
sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
v roku enega leta od njegove objave zglasijo
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben zakoniti dedič pokojne, bo sodišče za dedinjo zapustničinega nepremičnega premoženja razglasilo
oporočno dedinjo.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 9. 2011

N 20/2011
Os-4901/11
Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti
je v teku nepravdni postopek predlagajoče
stranke Gomboc Marjete, Gančani 110, Beltinci, zaradi razglasitve za mrtvega nasprotnega udeleženca Gomboc Jožefa, rojenega
v Gančanih, sedaj neznanega prebivališča
v ZDA, ki ga zastopa skrbnica za poseben
primer Elizabeta Gomboc, Gančani 110.
Jožef Gomboc se je rodil dne 9. 3. 1892,
v Gančanih, očetu Jožefu Gombocu in materi Mariji Kociper. Pogrešanec je bil predlagateljičin dedkov brat in je okrog leta 1930
odšel v Ameriko in tam tudi ostal.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju, zlasti pa o njegovi smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Murski Soboti,
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sodišče po izteku roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 9. 2011

D 7/2011
Os-4634/11
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojnem Francu
Žužku, rojenem 14. 8. 1895, nazadnje stanujočem Osredek pri Krmelju 16 in umrlem
14. 2. 1979 ter zapuščinski postopek po pokojni Jeri Kovač, rojeni 2. 1. 1901, nazadnje
stanujoči Cerovec 8 in umrli 7. 4. 1986, opr.
št. D 7/2011.
Zapustnik Franc Žužek iz Osredka pri
Krmelju 16, Šentjanž, in zapustnica Jera Kovač iz Cerovca 8 nista napravila poroke. Na
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo v roku enega leta od objave tega oklica
kot dediči po pokojnem Francu Žužku in Jeri
Kovač. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 14. 7. 2011

D 192/2011
Os-4994/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Mirku Urbančič, sinu Franca Urbančiča, rojen 14. 12. 1921, državljan
Republike Slovenije, zadnje stalno prebivališče na naslovu Trg svobode 3/b, Kobarid,
umrl 10. 5. 2011.
V dosedanjem zapuščinskem postopku
je bilo ugotovljeno, da zapustnik ni zapustil
potomcev in ni bil poročen, kar pomeni, da
so po njem upravičeni dedovati dediči drugega dednega reda, to so njegovi bratje in
sestre oziroma njihovi potomci.
Ena izmed zapustnikovih sester je bila
tudi Jožefa Urbančič, ki je že pokojna. Živela
je v Argentini, po vedenju ostalih dedičev pa
naj bi imela dva sinova, katerih osebni podatki oziroma naslovi niso poznani. Sodišče
ju (oziroma njune morebitne potomce) zato
s tem oklicem poziva, da se v roku enega
leta od njegove objave zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta ne zglasijo,
bo sodišče upoštevalo le znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 10. 2011

D 260/2011
Os-4544/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Kramarju, rojenem

D 15/2011
Os-3969/11
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Trebnjem, po pok. Cirilu

Oklici pogrešanih

N 16/2011
Os-4719/11
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Marije Škvarča, Gorenja Trebuša 108, Slap ob
Idrijci, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Škvarča Danijela, Gorenja Trebuša 108, za mrtvega.
Škvarča Danijel se je rodil 11. 12. 1951
v Gorenji Trebuši (Občina Tolmin), materi
Škvarča Emiliji in očetu Škvarča Janezu.
9. 4. 1983 se je poročil s Kogej Marijo.
Pogrešan je od doma odšel 20. 8. 2005,
ob 17. uri, domnevno le na obisk k sosedu,
saj s seboj ni vzel ničesar. Domov se ni več
vrnil, ni se javil, nihče ga ni videl in o njem
ni bilo več nobenega glasu. Takoj po navedenem datumu je bila sprožena obširna
večdnevna iskalna akcija, vendar pogrešanega niso uspeli izslediti.
Pogrešanega bo v postopku kot skrbnica
za posebni primer zastopala Jožefa Podgornik, Gorenja Trebuša 15, Slap ob Idrijci.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču
v treh mesecih od objave tega oklica, sicer
bo sodišče lahko na podlagi izvedenega dokazanega postopka razglasilo pogrešanega
za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 9. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kolektivni delovni spori
X Pd 396/2011
Os-5087/11
Delovno sodišče v Kopru na podlagi določb 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZDSS-1) obvešča zainteresirane
stranke, da je pri tem sodišču pod gornjo
opravilno številko začet kolektivni delovni
spor predlagatelja Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, ki ga zastopa
odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki
d.o.o. iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca Sindikat Žerjavistov Pomorskih dejavnosti Luka Koper (SŽPD), p.p. 177 (Vojkovo
nabrežje 38), 6104 Koper, ki ga zastopa
Aleksander Lisjak, odvetnik v Kopru, zaradi
ugotovitve nezakonitosti stavke.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo pisno v treh dneh od te objave,
lahko pa tudi ves čas postopka na naroku
s pisno vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan za 15. 12. 2011, ob
9. uri, v sobi 133/I Delovnega sodišča v Kopru, Ferrarska ulica 9, Koper.
Obvestilo o začetku postopka je izobešeno na oglasni deski in objavljeno na spletni
strani tega sodišča dne 14. 10. 2011.
Delovno sodišče v Kopru
dne 14. 10. 2011
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Bergant Petra, Partizanska ulica 17, Tržič, maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1988. gnc-323794

Bajc Gašper, Virmaše 92, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 50500095752, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-323861

Bogataj Simona, Godešič 26b, Škofja
Loka, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2001, 2002 in
2003. gnq-323930

Cebe Marta, Bohova 10, Hoče, zavarovalno polico, št. 50500079624, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnc-323819

Bradaškja Nina, Rupe 9, Bovec, spričevalo 4. letnika Gimnazije Nova Gorica,
izdano leta 2011. gni-323788

Cerar Boris, Gubčeva ulica 5, Domžale,
zavarovalno polico, št. 50500055540, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.d. gnd-323822

Bremec Claudia, Rižana 33a, Dekani,
spričevalo 1. letnika SGTŠ Izola, izdano leta
1986 in 1987. gnr-323804

Cerar Boris, Gubčeva ulica 5, Domžale,
zavarovalno polico, št. 50500033987, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.d. gnu-323826
Klemen Katarina, Savska cesta 17, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 5108713 (življenjsko zavarovanje), izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnd-323818

Bric Saša, Šmartno 17, Šmartno ob Dreti,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Celje, izdano leta 2005. gnz-323871
Bric Saša, Šmartno 17, Šmartno ob
Dreti, obvestilo o opravljeni maturi Srednje
ekonomske šole Celje, izdano leta 2005.
gnj-323937

Kolarič Helena, Cvetkovci 55, Podgorci,
zavarovalno polico, št. 50500094645, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnj-323787

Brković Simona, Prešernova 9A, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Velenje, Poklicne in tehniške šole za
storitvene dejavnosti, izdano leta 2000, izdano na ime Halilović Simona. gnh-323814

Petkovič Anita, Žimarice 65, Sodražica,
zavarovalno polico, št. 50500018031, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-323836

Capuder Urša, Šorlijeva ulica 33, Kranj,
indeks, št. 18090122, izdala Filozofska fakulteta Ljubljana. gnv-323875

Poljanec Teja, Gorenja Trebuša 40A,
Slap ob Idrijci, zavarovalno polico, št.
50500095047, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf-323816

Ceglar Klara, Mulhe 7, Šmartno pri Litiji,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano
leta 2009 in 2010. gnh-323914

Ravnjak Aleksandra, Pameče 7B,
Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št.
50500063689A, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnl-323935

Čerimovič Petra, Cesta na Lenivec 4/a,
Sežana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 1997. gnb-323795

Spričevala preklicujejo
Bajuk Iztok, Brod 62, Novo mesto, indeks, št. 59040518, izdala VŠUP Novo mesto, leto izdaje 2004. gnl-323910
Barukčić Ivica, Stantetova 19, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center
Velenje, izdano leta 1983. gnp-323931
Beguš Igor, Smast 11, Kobarid, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje poklicne in
tehniško kmetijsko-živilske šole Šempeter
pri Novi Gorici, izdano leta 2006, 2007 in
2008. gnv-323800
Behrič Bene, Sp. Stranje 17F, Stahovica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih, strokovnih in osebnih storitev Ljubljana, št. 66/82, izdano leta 1982.
gnc-323869
Benkoč Mario, Barka 31, Vremski Britof,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2002, 2003. gnm-323834

Černko Denis, Ljubljanska 15A, Maribor,
spričevalo 4. letnika III. gimnazije Maribor,
št. II/254, izdano leta 2006. gnn-323883
Černko Denis, Ljubljanska 15A, Maribor,
maturitetno spričevalo III. gimnazije Maribor,
št. 2117, izdano leta 2007. gnm-323884
Čiča Dalibor, Župančičeva 7, Kranj, zaključno spričevalo EDC - Zavoda za strokovno izobraževanje, Kranj, leto izdaje 2008.
gnl-323810

ekonomske šole Trbovlje, leto izdaje 2000.
gng-323790
Dobruna Shkelqim, Ulica Vilka Kledeta 3, Postojna, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani. gnb-323920
Feketija Sandra, Malgajeva 2A, Celje,
indeks, št. 18020033, izdala FF, Univerza v
Ljubljani, leto izdaje 2002. gne-323917
Franca Alan, Spodnje Škofije 202, Škofije, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene šole Izola, izdano leta 2005, 2006.
gno-323857
Gjergjek Boštjan, Muljava 8i, Ivančna
Gorica, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič
v Ljubljani, izdano leta 1997. gns-323903
Gobec Marko, Cvetlična ulica 27, Celje,
zaključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, leto izdaje 2001.
gnz-323796
Habe Janja, Kavče 36, Velenje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Velenje, izdano leta
2010. gno-323932
Hieng Zupančič Marko, Mucharjeva ulica 4, Ljubljana, obvestilo o uspehu 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 2011. gny-323797
Horvat Alen, Kolodvorska cesta 7, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Kočevje, št. 2/04-192/I-OBK, izdano leta 2004. gnh-323789
Horvat Andrej, Mihovci pri Veliki Nedelji 5, Velika Nedelja, spričevalo 1. letnika
SŠC Ptuj – Ekonomska šola, izdano leta
1991. gnu-323801
Horvat Andrej, Mihovci pri Veliki Nedelji 5, Velika Nedelja, spričevalo 3. letnika
SŠC Ptuj – Ekonomska in trgovska šola,
izdano leta 1993. gnt-323802
Horvat Andrej, Mihovci pri Veliki Nedelji 5, Velika Nedelja, zaključno spričevalo
SŠC Ptuj - Ekonomske in trgovske šole,
izdano leta 1993. gnw-323803
Intihar Sabina, Štefetova 35, Šenčur,
spričevalo 1. letnika BTC Naklo, izdano leta
2005. gnb-323820

Čuš Urška, Sp. Velovlak 1B, Ptuj, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2010. gnw-323849

Intihar Sabina, Štefetova 35, Šenčur,
spričevalo 2. letnika BTC Naklo, izdano leta
2006. gnz-323821

Debevc Nuša, Bevkova 6, Pragersko,
spričevalo 2. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2007. gnf-323866

Intihar Sabina, Štefetova 35, Šenčur,
spričevalo 3. letnika BTC Naklo, izdano leta
2007. gnx-323823

Debevc Nuša, Bevkova 6, Pragersko,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. gne-323867

Intihar Sabina, Štefetova 35, Šenčur,
spričevalo 4. letnika BTC Naklo, izdano leta
2008. gnw-323824

Diaci Ksenija, Obrtniška cesta 7, Trbovlje, spričevalo 1. letnika Srednje šole Zagorje, izdano leta 2001. gnf-323791

Intihar Sabina, Štefetova 35, Šenčur,
spričevalo 5. letnika BTC Naklo, izdano leta
2009. gnv-323825

Diaci Ksenija, Obrtniška cesta 7, Trbovlje, obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje

Jaksetič Mateja, Podgraje 34, Ilirska Bistrica, spričevalo 2. letnika Srednje upravno
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administrativne šole Ljubljana, izdano leta
2003. gnp-323885

Jurija Dalmatina Krško, izdano leta 2005.
gnz-323921

Jaksetič Mateja, Podgraje 34, Ilirska Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole Ljubljana, izdano leta
2004. gno-323886

Kostić Boban, Pekarniška ulica 8, Koper - Capodistria, spričevalo 1. letnika, Srednje tehnične šole, Koper, izdano leta 2005.
gnd-323918

Jaksetič Mateja, Podgraje 34, Ilirska Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje upravno
administrativne šole Ljubljana, izdano leta
2006. gnj-323887
Jesenovec Jure, Babna Gora 2 a, Polhov
Gradec, indeks, št. 13050115038, izdal Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola v Ljubljani. gnf-323841
Jevšinek Urška, Grobelno 145, Grobelno, maturitetno spričevalo PKŠ, Celje, izdano leta 2006. gnv-323829
Jovanovič Biljana, Oljčna pot 63b, Koper - Capodistria, spričevalo o končani OŠ
Ivana Babiča Jagra, Marezige, izdano leta
2007, izdano na ime Gambiroža Biljana.
gnp-323835
Kadunc Nina, Pintarjeva cesta 24, Zagorje ob Savi, spričevalo 4. letnika Gimnazije in ekonomske šole Trbovlje, izdano leta
2011. gnh-323939
Kajiš Monika, Kasaze 48, Petrovče, maturitetno spričevalo Poslovno-komercialne
šole Celje, izdano leta 2006. gng-323915
Kamšek Jurij, Volavlje 26, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 2010. gng-323815

Križaj Andrej, Moste 11K, Žirovnica, spričevalo 1. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 2002. gny-323872
Križaj Andrej, Moste 11K, Žirovnica, spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 2003. gnw-323874
Kržišnik Matjaž, Reboljeva ulica 13, Ljubljana, certifikat za trgovinskega poslovodjo, izdala Trgovinska zbornica v Ljubljani.
gnz-323846
Lopatič Simona, Dolenje Skopice 43, Krška vas, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Brežice. gnm-323909
Lukić Milica, Cesta na Markovec 5, Koper - Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, izdano leta 2009. gnf-323916
Majcen Matevž, Vilharjeva cesta 3, Celje, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Celje, izdano leta 2010. gnf-323941
Majcen Matevž, Vilharjeva cesta 3, Celje, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Celje, izdano leta 2011. gnd-323943
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Padovnik Roman, Ronkova 18, Slovenj
Gradec, listino o zaključnem izpitu SŠGT
Fužine, izdana leta 1994. gnj-323862
Parovel Mitja, Montinjan 21, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Srednje
tehniške šole Koper, izdano leta 2009.
gnx-323923
Pertinač Urška, Sp. Škofije 202, Škofije,
spričevalo 1. in 3. letnika in maturitetno spričevalo, izdala SGTS Izola. gne-323942
Pokupec
David,
Vinarska
cesta 26, Bizeljsko, spričevalo 1. in 3. letnika
Gimnazije Brežice, izdano leta 2007, 2009.
gns-323878
Potočnik Domen, Krnica 33, Zgornje Gorje, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jesenice,
št. II/887-1, izdano leta 2005. gnd-323868
Sarajlić Amela, Trsek 12A, Marezige,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske šole
Koper (SEPŠ), izdano leta 2008, 2009.
gnh-323864
Siard Maja, Rojska cesta 13, Domžale,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta 1998–2003, izdano na ime Porenta.
gnj-323912
Skornšek Tadej, Florjan 38, Šoštanj, spričevalo 2. letnika ASPTI, izdajatelj ŠCV, izdano leta 2010. gni-323863

Majdič Jan, Ocvirkova 25, Ljubljana-Črnuče, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Dol pri Ljubljani, izdano leta 2002, izdano
na ime Bukorovič. gnd-323793

Stanič Tadeja, Čopova ulica 2, Laško,
spričevalo od 1. do 4. letnika ter zaključno
spričevalo Srednje kmetijske šole, Celje, izdano leta 1984–1988, izdano na ime Maroša Tadeja. gng-323865

Kekić Nina, Cesta krških žrtev 94, Idrija,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2006, 2007. gnm-323934

Marušič Vanesa, Bošamarin 17A, Koper - Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.
gnj-323812

Stoilov Dejan, Reška ulica 27, Ljubljana,
spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdana leta 2004 do
2007. gno-323907

Kerman Lidija, Mekotnjak 23, Ljutomer,
spričevalo 2. letnika SZŠ, izdano leta 2008.
gnv-323850

Mejak Eva, Dolnja Košana 51, Košana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad v
Ljubljani, izdano leta 2011. gnb-323845

Šarkezi Anita, Ulica heroja Mohorja 2, Lendava - Lendva, maturitetno spričevalo Dvojezične srednje šole v Lendavi,
izdano leta 2010. gnq-323905

Kapitan Marko, Ulica Gubčeve brigade 68, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano
leta 2007. gnp-323906

Kladnik
Matevž,
Zadrečka
cesta 15, Nazarje, spričevalo 8. razreda
Osnovne šole Nazarje, št. 1/95, izdano leta
2003. gnu-323851
Klaut Dijana, Vrtojbenska 70, Šempeter pri Gorici, spričevalo 2. letnika Šolskega
centra Tolmin, izdano leta 1976, izdano na
ime Srnjak. gnq-323855

Mihelič Matevž, Podrečje 52d, Domžale, spričevalo 1. letnika Gimnazije Antona
Aškerca, izdano leta 2009. gnj-323837
Minić Adrijana, Gabrje 99E, Dobrova, spričevalo 3. letnika Gimnazije Antona
Aškerca, izdano leta 2011. gnn-323833

Knez Matic, Splitska 70, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu ŠCV Velenje, smer
elektrikar elektronik. gnk-323936

Mohar Sergej, Pod vrhom 38, Semič,
spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu, Šolski center Novo mesto,
strojna tehnična šola. gnd-323922

Končina Marko, Agrokombinatska cesta
19B, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje elektrotehniške in računalniške šole.
gnq-323830

Mrčun Nives, Mošenik 3, Moravče, spričevalo 1. letnika Škofijske gimnazije Antona
Martina Slomška Maribor, izdano leta 2001.
gnx-323798

Korajac Armin, Dajnkova ulica 54, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje strojne in kemijske šole, izdano leta 2010.
gni-323838

Mrčun Nives, Mošenik 3, Moravče, spričevalo 2. letnika Aškerčeve splošne gimnazije, izdano leta 2003. gnw-323799

Korošec Klavdija, Vino 4 a, Škofljica,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2010. gnu-323901
Kos Doris, Rožanska ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano leta 1999–2003, izdano na ime Mišić.
gnk-323911
Kos Viktorija Mateja, Poljska pot 3A,
Krško, zaključno spričevalo Osnovne šole

Škerić Fuad, Pečinska 30, Ljubljana, certifikat Šolskega centra Celje, številka IZO 07/291, leto izdaje 2007. gni-323888
Škrjanc Petra, Udje 7, Grosuplje, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje gradbene in geodetske šole, izdano
leta 2003, 2004, izdano na ime Zupančič
Petra. gnw-323899
Štefanič
Aleš,
Podgorska
ulica 61, Kočevje, maturitetno spričevalo Srednje strojne šole Ljubljana, izdano leta 2007.
gns-323928
Tasić Robert, Tbilisijska ulica 28, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Biotehniškega
izobraževalnega centra, izdano leta 2003,
2004. gnv-323900

Muster Luka, Ruperče 40, Pernica, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 2007. gnl-323860

Tomažič Anja, Modrič 14, Oplotnica, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Partizanska
bolnišnica Jesen Tinje, izdano leta 2006.
gnm-323809

Novak Janja, Stražnji vrh 35, Črnomelj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje vzgojiteljske šole Metlika, izdano leta 2006 in 2007.
gnu-323926

Verbič Helena, Habatova 10B, Trzin, spričevalo 4. letnika Centra srednjih šol Domžale - Ekonomska šola, št. 299, izdano leta
1980, izdano na ime Žganjar. gno-323807

Oman Gorazd, Jurčkova 131, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja
Loka. gni-323913

Vilčnik Aleš, Nova vas 123, Ptuj, spričevala 1., 2. in 3. letnika SŠGT Radenci, izdana leta 1995, 1996 in 1997. gnd-323843
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Vodovnik Uroš, Jenkova 17, Velenje,
spričevalo 3. letnika Poklicne rudarske šole,
izdano leta 1999. gnz-323946
Vukelić Marko, Beblerjeva 4, Koper Capodistria, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Antona Ukmarja, izdano leta 2006.
gnt-323852
Vukelić Marko, Beblerjeva 4, Koper - Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2010. gnr-323854
Založnik Jolanda, Knafljev trg 6, Ribnica,
spričevala 1., 2. in 3. letnika in o zaključnem
izpitu, izdala Poklica šiviljska šola v Višnji
gori, leta 2001, 2002 in 2003. gnx-323848
Zemljarič Klaudija, Dornava 54A, Dornava, maturitetno spričevalo Ljudske univerze
Ptuj, št. 68, izdano leta 2006. gnh-323889
Zrimšek Marko, Zeleni biser 9, Postojna, maturitetno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
2007, izdano na ime Kresović. gnp-323806
Zupančič Ana, Prežihova 12, Brežice,
spričevalo 3. in 4. letnika SŠGT Novo mesto, izdano leta 1999, 2000. gnc-323898
Zupančič Hieng, Mucharjeva ulica 4, Ljubljana, spričevali o uspehu 1. in 2. letnika,
izdala Srednja turistična šola v Ljubljani, leta
2008 in 2009. gnc-323844
Žalik Samo, Velika Polana 106A, Velika
Polana, spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in tehnične šole Murska Sobota, št.
2-R 390, izdano leta 2011. gnn-323808
Žener Igor, Moste 59, Žirovnica, diplomo
za trgovinskega poslovodjo, izdala Trgovska
šola Kranj, leta 1987. gng-323940
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Garcia Martinez Maria Victoria, Kardeljeva ploščad 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 90051147, izdala Fakulteta za
socialne vede. gnc-323944

Jože Retel s.p., Občice 6, Dolenjske Toplice, dovolilnico, št. 1007796, za državo
BiH - za in iz 3 držav oznaka države 070/10.
gnh-323897

Garnuš Jure, Šentjanž nad Dravčami 7, Vuzenica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030322000, izdajatelj Cetis
d.d. gnt-323827

Jurkošek
Andrej,
Kanjuce 3, Štore, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500021753000, izdajatelj Cetis d.d..
gnt-323831

Gartner Pavle, Rudno 2 a, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 63060051, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gns-323853

Končan Blaž, Smrečje 18, Horjul, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.
gnb-323870

Golobič
Stjepan,
Orehovo 57, Sevnica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500025906000, izdajatelj Cetis.
gnc-323919

Koželj Urška, Škoflekova ulica 8, Vojnik,
študentsko izkaznico, št. 22090031, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnr-323904

GP Lugariček d.o.o., Cesta na Ostrožno 12, Celje, licenco, št. GE003936/05462,
za vozilo MAN 004/308036, registrska številka CE HC-594. gnn-323933
Gregorčič
Rok,
Gorenjska
cesta 35, Radovljica, študentsko izkaznico,
št. 231000053, izdala Fakulteta za strojništvo. gne-323817
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Alojz Kepic, univ. dipl.
inž. grad., G-0976, Bojan Grobovšek, univ.
dipl. inž. str., S-1001, Ida Kavčič, univ. dipl.
inž. grad., G-0440, Saša Stojčič, univ. dipl.
inž. str., S-1483, Boštjan Čeperlin, univ.
dipl. inž. str., S-0595, Marko Pediček, univ.
dipl. inž. grad., G-1731, Smiljan Dobnikar,
G-9348. Ob-5073/11

Alibegić Zehra, Kočarji 1, Kočevje, študentsko izkaznico, št. 19432611, izdala Ekonomska fakulteta, izdana na Lakić Zehra.
gnk-323786
ARTCOM Artur Fornazarič s.p., Ulica 9. maja 15, Nova Gorica, licenco, serijska
št. 0 0301525, za vozilo IVECO 44OE43T/P,
registrska št. GO D1-661, za izvod licence
št. 006998/002, izdan 25. 9. 2007, veljavna
od 24. 10. 2007 do 24. 10. 2012, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnu-323880
Barlič
Andrej,
Chengdujska 19, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009630000. gnr-323858
Cvetko Robert, Sv. Florjan 119, Rogaška Slatina, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500011122000, izdajatelj Cetis.
gnm-323859
Čigon
Martin,
Vojkova 13, Postojna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027507000, izdajatelj Cetis
d.d. gns-323828
Čolić Marko, Gašperšičeva ulica 6, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije.
gno-323832
Elbakieva Lana, Triglavska 40, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19474417, izdala
Ekonomska fakulteta. gne-323842

Legan Nina, Stranska vas 82, Žužemberk, študentsko izkaznico, št. 410056070,
izdala Fakulteta za organizacijske vede,
Univerza v Mariboru. gnt-323877
Levačič Iva, Viltenca 6/13, Portorož Portorose, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Piran. gni-323938
Likar Katja, Bonifacijeva 12, Piran
- Pirano, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, št.
0006063561. gnk-323811
Ljubomir Vignjević s.p., Bevkova ulica 10, Žalec, potrdilo za voznika, izdano na
ime Anel Džafić, veljavnost od 16. 2. 200815. 10. 2008, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 005981/BGD72-2
-1162/2008, izdano leta 2008. gnw-323924

Jerman
Rebeka,
Celovška
cesta 177, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 01010293, izdala Pedagoška fakulteta.
gnu-323876

Ljubomir Vignjević s.p., Bevkova ulica 10, Žalec, potrdilo za voznika, izdano
na ime Igor Dejanović, veljavnost od 16. 3.
2009-3. 2. 2010, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 005981/
MJ72-2-1525/2009, izdano leta 2009.
gnv-323925

Jože Retel s.p., Občice 6, Dolenjske
Toplice, dovolilnico, št. 1904570, za državo
Ukrajino - za in iz 3 držav, oznaka države
804/11. gnk-323890

Murn Ycaza Lucia Andrea, Pšatnik 14, Ljubljana Šmartno, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem. gnh-323839

Jože Retel s.p., Občice 6, Dolenjske
Toplice, dovolilnico, št. 1894501, za državo
Ukrajino - tranzitna, oznaka države 804/03.
gnj-323891

Ostrež Peter, Kresniške Poljane 23a, Litija, licenco za prevoze s tovornimi vozili.
gnr-323929

Ivanov Sabina, Brest 49, Ig, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnp-323856

Drugo preklicujejo

Križman Maja, Primštal 4, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 31090144, izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gnx-323902

Jože Retel s.p., Občice 6, Dolenjske
Toplice, dovolilnico, št. 1895057, za državo
Ukrajino - tranzit, oznaka države 804/03.
gni-323892
Jože Retel s.p., Občice 6, Dolenjske
Toplice, dovolilnico, št. 1904544, za državo Ukrajino za in iz 3 držav, oznaka države
804/11. gnl-323893
Jože Retel s.p., Občice 6, Dolenjske
Toplice, dovolilnico, št. 0549250, za državo Rusijo - bilat. - tranzitna, oznaka države
643/09. gnk-323894
Jože Retel s.p., Občice 6, Dolenjske
Toplice, dovolilnico, št. 0550015, za državo Rusijo - za in iz 3 držav, oznaka države
643/11. gnj-323895
Jože Retel s.p., Občice 6, Dolenjske
Toplice, dovolilnico, št. 1007356, za državo
BiH za in iz 3 držav, oznaka države 070/10.
gni-323896

Penko Katarina, Pod Primožem 14, Pivka, letno vozovnico, št. 1102043, relacija
Postojna–Radohova vas, izdajatelj AVRIGO. gne-323792
Peterman Maja, Zasip Rebr 019, Bled,
študentsko izkaznico, št. 21100580, izdala Fakulteta za družbene vede Ljubljana.
gnx-323873
Rožman Matjaž s.p., Mali vrh 29A, Globoko, dovolilnice za državo Ukrajina: 804/111904571, 804/63-1904837, 804/11-1906016,
804/53-1896470, Rusija: 643/11-0559962,
643/59-0560296, 643/11-0559964, Belorusija 112/03-2045401. gno-323882
Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Krasu 79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo
za voznika, izdano na ime Dragan Gojković, veljavnost od 25. 12. 2010 do 30. 11.
2012, izdala Obrtna zbornica Slovenije, št.
007446/SŠD47-2-5691/2010, leto izdaje
2010. gni-323813
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Schiffrer Eva Shannon, Spodnje Gorje 163, Zgornje Gorje, študentsko izkaznico,
št. 31110102, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnk-323840
Somaro d.o.o., Mali vrh 29A, Globoko,
dovolilnice za državo Ukrajina: 804/11 1905284, 804/63 - 1900526, Rusija: 643/09
- 0557768, 643/59 - 0554271. gnr-323879
Somaro d.o.o., Mali vrh 29A, Globoko, dovolilnice za državo Bosna: 070/11 1010343, 070/11 - 1010344. gnp-323881
Šteblaj Katja, Mencingerjeva ulica 95, Ljubljana, indeks in študentsko izkaznico Pedagoške fakultete v Ljubljani, izdano leta 2001. gnt-323927
T.L. Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, dovolilnico, št. 0001830, za državo 11, oznaka države 191. gnq-323805
Tukić Ivana, Reboljeva ulica 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21050906, izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnn-323908
Tumbul Denis, Smrtnikova ul. 4, Ljubljana, licenca za taksi prevoze št. 619388, izdalo Ministrstvo za promet 2007. gny-323847
Žerovc Aleš, Ulica Matije Tomca 1, Domžale, študentsko izkaznico, št. 19396307,
izdala Ekonomska fakulteta. gnb-323945
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