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Javni razpisi
Ob-4978/12
Spremembe
V vsebini javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2012), ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43
z dne 8. 6. 2012, Ob-3056/12, se spremembe nanašajo na 10. točko javnega razpisa,
kjer se dodajo roki za predložitev vlog.
10. Roki za predložitev vlog
Dodatni roki za predložitev vlog so: 14. 1.
2013, 5. 2. 2013, 5. 3. 2013, 5. 4. 2013, 5. 5.
2013, 5. 6. 2013 in 5. 7. 2013 oziroma do
porabe sredstev.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog.
V primeru neposredne predložitve vloge pa
datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu
pošiljke.
Javni razpis bo odprt do 5. 7. 2013 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo
vsa razpisana sredstva porabljena pred 5. 7.
2013, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo prispele po 5. 7. 2013 ali
na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega
razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-5008/12
Petrol, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana objavlja
spremembo javnega razpisa
PETROLURE/J/2012/01
(Uradni list RS, št. 32/2012)
1. Drugi odstavek 8. točke se spremeni
tako, da se glasi: »Izdatki, ki bodo nastali po
31. 1. 2013 niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu«.
2. Tretji odstavek 8. točke se spremeni
tako, da se glasi: »Projekt se mora zaključiti
do 31. 1. 2013«.
3. Četrti odstavek 8. točke se spremeni
tako, da se glasi: »Upravičenec mora sofinancerju posredovati zahtevek za izplačilo
do 31. 1. 2013«.
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-5009/12
Petrol, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/J/2012/U02
(Uradni list RS, št. 59/12 ter 80/12)
Šesti odstavek 4. točke javnega razpisa
se spremeni tako, da se glasi: »Neupravičeni
stroški pri projektih so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih
naprav, ostali stroški, ki niso navedeni kot
upravičeni stroški, davek na dodano vrednost
(DDV) za upravičence, ki si DDV-ja ne morejo uveljaviti kot vstopnega, in drugi davki.«
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-5010/12
Petrol, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana objavlja
spremembo javnega razpisa
PETROLURE/J/2012/U07
(Uradni list RS, št. 45/2012)
Enajsti odstavek 4. točke javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse
projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh
tednov po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, je potrebno do tega datuma posredovati
sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme, zavezanci
k javnem naročanju pa lahko sofinancerju namesto tega potrdila predložijo izjavo,
s katero zagotavljajo, da bo projekt izveden.
Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja.«
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-5011/12
Petrol, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana objavlja
spremembo javnega razpisa
PETROLURE/JP/2012/U09
(Uradni list RS, št. 61/2012)
Štirinajsti odstavek 5. točke javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse
projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh
tednov po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, je potrebno do tega datuma posredovati
sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme, zavezanci
k javnem naročanju pa lahko sofinancerju namesto tega potrdila predložijo izjavo,
s katero zagotavljajo, da bo projekt izveden.
Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja.«
Petrol d.d., Ljubljana

Ob-5012/12
Petrol, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana objavlja
spremembo javnega razpisa
PETROLURE/P/2012/01
(Uradni list RS, št. 32/2012)
1. Drugi odstavek 8. točke se spremeni
tako, da se glasi: »Izdatki, ki bodo nastali po
31. 1. 2013 niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu«.
2. Tretji odstavek 8. točke se spremeni
tako, da se glasi: »Projekt se mora zaključiti
do 31. 1. 2013«.
3. Četrti odstavek 8. točke se spremeni
tako, da se glasi: »Upravičenec mora sofinancerju posredovati zahtevek za izplačilo
do 31. 1. 2013«.
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-5013/12
Petrol, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana objavlja
spremembo javnega razpisa
PETROLURE/P/2012/U01
(Uradni list RS, št. 43/2012 ter 55/2012)
Štirinajsti odstavek 4. točke javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse
projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh
tednov po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, je potrebno do tega datuma posredovati
sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme, zavezanci
k javnem naročanju pa lahko sofinancerju namesto tega potrdila predložijo izjavo,
s katero zagotavljajo, da bo projekt izveden.
Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja.«
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-5014/12
Petrol, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana objavlja
spremembo javnega razpisa
PETROLURE/P/2012/U02
(Uradni list RS, št. 43/2012)
Deseti odstavek 4. točke javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse
projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh
tednov po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, je potrebno do tega datuma posredovati
sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme, zavezanci
k javnem naročanju pa lahko sofinancer-
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ju namesto tega potrdila predložijo izjavo,
s katero zagotavljajo, da bo projekt izveden.
Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja.«
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-5015/12
Petrol, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana objavlja
spremembo javnega razpisa
PETROLURE/P/2012/U07
(Uradni list RS, št. 45/2012)
Dvanajsti odstavek 4. točke javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Za vse
projekte, ki ne bodo zaključeni v roku treh
tednov po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, je potrebno do tega datuma posredovati
sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme, zavezanci
k javnem naročanju pa lahko sofinancerju namesto tega potrdila predložijo izjavo,
s katero zagotavljajo, da bo projekt izveden.
Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja.«
Petrol d.d., Ljubljana
Št. 4301-28/2012/31

Ob-4991/12

Popravek
V javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, za pridobitev
sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj – ESRR – za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi
na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti »TI 2012«, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 57/2012, se popravek nanaša na
12. točko poglavja 3.2. Pogoji za projekt in
drugi odstavek 7. poglavja Obdobje za porabo sredstev.
1. V 7. poglavju se v drugem odstavku
prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z javnim razpisom se upravičencem dodeljuje sredstva v letih 2013, 2014 in 2015,
izplačilo predplačil pa se upravičencem
omogoči tudi v letu 2012.«
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo
Št. 12-2186
Ob-4973/12
BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljub
ljana, Verovškova ulica 64A,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer),
vezano na javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko
učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih
v letu 2012 z oznako 002/2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/12, objavlja
popravek razpisa in podaljšanje roka
za oddajo prijav
Zainteresirani prijavitelji se lahko prijavijo
na javni razpis najkasneje do 7. 12. 2012, pri
čemer bo dne 10. 12. 2012 izvedeno dodatno odpiranje prijav.
Vezano na navedeno spremembo se besedilo javnega razpisa spremeni na način,
da se v točki 14 tretji odstavek nadomesti
z besedilom:
»Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS
dalje. Javni razpis velja do objave zaključka
javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar
najkasneje do 7. 12. 2012.«
Hkrati se besedilo javnega razpisa spremeni na način, da se v točki 12 prvi odstavek nadomesti z besedilom:

»Vse pravilno in pravočasno vložene
vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Datumi odpiranj so 8. 11. 2012, 15. 11.
2012, 22. 11. 2012, 30. 11. 2012 in 10. 12.
2012«.
Poleg podaljšanja roka sofinancer objavlja tudi popravek točke 5, kjer se besedilo javnega razpisa spremeni na način,
da se besedilo »Za ukrep A se dodeli največ 250 EUR/MWh prihranka, pri čemer so
upravičeni zgolj projekti, ki dosegajo več
kot 190 MWh prihranka energije na leto.«
nadomesti z dikcijo »Za ukrep A se dodeli
največ 250 EUR/MWh prihranka, pri čemer
so upravičeni zgolj projekti, ki dosegajo več
kot 100 MWh prihranka energije na leto.«
Adekvatno z zgornjimi spremembami se
korigirajo tudi določbe objavljene razpisne
dokumentacije.
Ostale določbe razpisne dokumentacije
in objave, ki jih predmetna objava ne spreminja, ostanejo nespremenjene.
BUTAN PLIN družba za distribucijo
plina, d.d., Ljubljana
Št. 12-2186
Ob-4974/12
BUTAN PLIN družba za distribucijo plina,
d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), vezano na javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko
učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012 z oznako 003/2012, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/12,
objavlja
popravek razpisa in podaljšanje roka
za oddajo prijav
Zainteresirani prijavitelji se lahko prijavijo
na javni razpis najkasneje do 7. 12. 2012, pri
čemer bo dne 10. 12. 2012 izvedeno dodatno odpiranje prijav.
Vezano na navedeno spremembo se besedilo javnega razpisa spremeni na način,
da se v točki 14 tretji odstavek nadomesti
z besedilom:
»Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS
dalje. Javni razpis velja do objave zaključka
javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar
najkasneje do 7. 12. 2012.«
Hkrati se besedilo javnega razpisa spremeni na način, da se v točki 12 prvi odstavek nadomesti z besedilom:
»Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema.
Datumi odpiranj so 10. 11. 2012, 15. 11.
2012, 22. 11. 2012, 30. 11. 2012 in 10. 12.
2012«.
Poleg podaljšanja roka sofinancer objavlja tudi popravek točke 5, kjer se besedilo javnega razpisa spremeni na način,
da se besedilo »Za ukrep A se dodeli največ 250 EUR/MWh prihranka, pri čemer so
upravičeni zgolj projekti, ki dosegajo več
kot 190 MWh prihranka energije na leto.«
nadomesti z dikcijo »Za ukrep A se dodeli
nepovratna finančna spodbuda skladno s
sledečo tabelo.«
Adekvatno z zgornjimi spremembami se
korigirajo tudi določbe objavljene razpisne
dokumentacije.
Ostale določbe razpisne dokumentacije
in objave, ki jih predmetna objava ne spreminja, ostanejo nespremenjene.
BUTAN PLIN
družba za distribucijo plina, d.d.,
Ljubljana
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Št. 331-30/2007/21
Ob-4944/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
(Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr.,
103/11 in 87/12) (v nadaljnjem besedilu:
Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
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23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (EU) št. 108/2010 z dne
8. februarja 2010 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. 36 z dne 9. 2. 2010,
str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES),
– Uredba Komisije (EU) št. 65/2011
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi
z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L
št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 (CCI 2007
SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K (2007) 4136 z dne
12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne
7. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: PRP
2007–2013) objavlja,
javni razpis za Ukrep 112
Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za
leto 2012
1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij
za prvi lastniški prevzem kmetije.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 EUR
od tega je:
– za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru namena A namenjeno največ do vključno
1.000.000 EUR,
– za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru namena B namenjeno največ do vključno
1.000.000 EUR,
– za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru namena C namenjeno največ do vključno
1.000.000 EUR.
– za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru namena D namenjeno največ do vključno
7.000.000 EUR.
Kolikor razpisana sredstva v okviru namena A, namena B, namena C oziroma namena D
ne bodo porabljena se lahko ostanek sredstev v skladu s petim odstavkom 109. člena
Uredbe PRP, proporcionalno razdeli med ostalimi sklopi iz tega javnega razpisa.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO, in sicer:
– 7.500.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU
– 2.500.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %,
delež Republike Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa

ODPRTI

Objava in zaključek javnega
razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Cilj ukrepa:

– Spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev
kmetijskih gospodarstev;
– Povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij;
– Prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS
INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
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2. Predmet podpore
2.1. Skladno z 11. členom Uredbe PRP
je predmet podpore enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij (v nadaljnjem besedilu: mladi prevzemnik) za prvi
lastniški prevzem kmetije (v nadaljnjem besedilu: prevzem kmetije).
2.2. Glede na čas, ki je datumsko pretekel med dnem prevzema kmetije in datumom vložitve vloge na javni razpis se vlagatelji uvrščajo v štiri ločene namene in sicer:
2.2.1. namen A: prevzem kmetije je bil
s strani vlagatelja opravljen pred več kot
15 meseci, vendar ne več kot pred 16 meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis;
2.2.2. namen B: prevzem kmetije je bil
s strani vlagatelja opravljen pred več kot
14 meseci, vendar ne več kot pred vključno 15 meseci pred dnem vložitve vloge na
javni razpis;
2.2.3. namen C: prevzem kmetije je bil
s strani vlagatelja opravljen pred več kot
10 meseci, vendar ne več kot pred vključno 14 meseci pred dnem vložitve vloge na
javni razpis;
2.2.4. namen D: prevzem kmetije je bil
s strani vlagatelja opravljen pred manj kot
vključno 10 meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis.
3. Vlagatelji
3.1. Skladno z 12. členom Uredbe PRP
so vlagatelji fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let
oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na
javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Skupni splošni pogoji
4.1.1. Skladno z drugim, tretjim in četrtim
odstavkom 35. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1), se stranki, ki ima
v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, sredstva nakažejo na račun iz registra
transakcijskih računov, ki ga stranka ARSKTRP sporoči. Če stranka transakcijskega
računa ne sporoči, se sredstva nakažejo na
račun, razviden iz registra transakcijskih računov. Stranki, ki nima v Republiki Sloveniji
odprtega transakcijskega računa, se sredstva nakažejo na račun, odprt v drugi državi
članici, ki ga stranka ARSKTRP sporoči. Kadar transakcijski račun stranke ni razviden
iz registra transakcijskih računov ali stranka
ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom,
ARSKTRP zahteva odpravo pomanjkljivosti. Če stranka v roku iz zahteve za odpravo
pomanjkljivosti ne sporoči transakcijskega
računa, ARSKTRP vlogo stranke zavrže.
4.1.2. Skladno s četrtim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj poravnane vse obveznosti do države.
4.1.3. Skladno s šestim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, vlagatelj ne sme
biti v osebnem stečaju.
4.1.4. Skladno z enajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. V primeru dokazovanja dejavnega kmetijskega gospodarstva iz točke
4.4.2.4. tega javnega razpisa, se upošteva
stalno ali začasno prebivališče vlagatelja
v Republiki Sloveniji.
4.1.5. Skladno s trinajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, nepremičnina, na
kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne
more biti predmet podpore po tem javnem
razpisu.
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4.1.6. 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.
4.1.7. Vlagatelj se s podpisom prijavnega obrazca-vloge, obvezuje in izjavlja, da
dovoljuje uporabo osebnih podatkov iz uradnih evidenc.
4.2. Specifični pogoji, ki jih mora izpolnjevati prevzeta kmetija na dan oddaje vloge
na javni razpis
4.2.1. Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
4.2.2. Skladno s štirinajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, je moral nosilec
kmetije v tekočem letu, v roku, za kmetijo
oddati zbirno vlogo po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike.
V primeru, da rok za oddajo zbirne vloge
za prevzeto kmetijo v tekočem letu še ni
potekel, se upošteva oddana zbirna vloga
za preteklo leto.
4.2.3. Skladno s petnajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, se določila iz točke
4.2.2. tega javnega razpisa ne uporabljajo
za vlagatelje, ki prevzemajo kmetijo samo
kot lastniki čebeljih družin.
4.2.4. V primeru dokazovanja dejavnega
kmetijskega gospodarstva iz točke 4.4.2.4.
tega javnega razpisa, mora imeti vlagatelj
kmetijsko, gozdarsko oziroma dopolnilno
dejavnosti, na podlagi katere dokazuje primeren bruto prihodek, registrirano na ozemlju Republike Slovenije.
4.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec in končni prejemnik sredstev še pet
let od izdaje odločbe o pravici do sredstev
(za namen izvedbe tega javnega razpisa se
kot upravičenec in končni prejemnik sredstev smatra oseba iz točke 3.1. tega javnega razpisa)
4.3.1. Skladno s prvo a, b in c točko tretjega odstavka 13. člena Uredbe PRP, se
končni prejemnik sredstev obvezuje, da bo
še najmanj pet let po datumu izdaje odločbe
o pravici do sredstev:
– ostal nosilec kmetijskega gospodarstva
in lastnik kmetije,
– opravljal kmetijsko dejavnost v skladu
s poslovnim načrtom ter
– ohranil ali povečal obseg kmetijskih
zemljišč v uporabi oziroma obseg staleža
rejnih živali (v primeru, da vstopa v ukrep na
podlagi prevzema živali) najmanj v obsegu,
kot ga je imel ob vstopu na ukrep iz naslova
tega javnega razpisa.
4.3.2. Skladno z drugo točko tretjega odstavka 13. člena Uredbe PRP, se končni
prejemnik sredstev obvezuje, da bo pred
iztekom petih let od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev, izpolnil vse naložbene
cilje, ki si jih je zadal v poslovnem načrtu in
sicer najmanj v višini prejetih sredstev.
4.3.3. Skladno s šesto točko tretjega odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora končni
prejemnik sredstev 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 5 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 MKO
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 5 obračunskih let po izplačilu sredstev. Poročilo mora
končni prejemnik sredstev poslati na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni
strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz
poslovnega izida ter bilanco stanja.
4.4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj na dan oddaje vloge na javni razpis
4.4.1. Skladno z 12. členom Uredbe PRP
mora biti starejši od 18 let in mlajši od 40 let
oziroma, je dopolnil 40 let v letu oddaje vloge na javni razpis.
4.4.2. Skladno s prvo točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP in najkasneje
na dan oddaje vloge na javni razpis:
4.4.2.1. mora vlagatelj biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v register
kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG),
4.4.2.2. mora postati lastnik kmetije, ki
ima v upravljanju najmanj 3ha primerljivih
kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu:
PKP),
4.4.2.3. če ima kmetija v upravljanju
manj kot 3ha PKP, mora biti vlagatelj imetnik oziroma lastnik najmanj:
a) 1000 pitancev perutnine v turnusu,
200 puranov v turnusu, 400 nesnic,
b) 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso,
c) 6 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) za vzrejo istovrstnih živali ali
d) 40 čebeljih družin.
4.4.2.4. Vlagatelj, ki ima del svojih zemljišč izven območja Republike Slovenije in
zaradi tega ne izpolnjuje vstopnega kriterija
iz točke 4.4.2.2. tega javnega razpisa, mora
prevzeti kmetijo, ki je dejavno kmetijsko gospodarstvo. V vlogi na javni razpis, mora
vlagatelj v tem primeru izkazati primeren
bruto prihodek iz kmetijske, gozdarske in
dopolnilne dejavnosti. Vlagatelj mora tudi
postati nosilec in lastnik kmetije, ki obsega
kmetijska in gozdna zemljišča v Republiki
Sloveniji. Na prevzeti kmetiji mora imeti stalno ali začasno prebivališče.
Kot primeren bruto prihodek se šteje
prihodek v višini 1 bruto minimalne plače
na zaposlenega v letu pred letom objave
javnega razpisa, ki je v letu 2011 znašala 8.977,20 EUR. Vrednost pro
izvodnje
se lahko prikaže z dejanskim prihodkom,
v primeru vlagatelja, ki vodi knjigovodstvo
po dejanskih prihodkih in pokritju za ostale
vlagatelje, ki ne vodijo takšnega knjigovodstva. Vlagatelj mora v tem primeru na kmetiji
zagotoviti obseg dela iz naslova opravljanja
kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v višini 1 polne delovne moči (v
nadaljevanju: PDM), od tega vsaj 0,5 PDM
iz kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetija
dosega 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti,
če vrednost letnega prihodka iz kmetijskih
dejavnosti predstavlja vsaj 4.488,6 EUR.
K osnovni kmetijski dejavnosti se šteje tudi
kmetijska dejavnost, ki jo kmet opravlja kot
dopolnilno dejavnost na kmetiji. Pri opredelitvi lastne delovne sile na prevzeti kmetiji
se upoštevajo samo tiste osebe, ki so člani
kmetijskega gospodarstva. To pomeni, da
morajo biti člani enega ali več gospodinjstev,
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ki so prijavljena v okviru te kmetije in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
Za 1 PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj
z 1.800 delavnimi urami letno. Ne glede na
to pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih in sicer:
kmetijski zavarovanec/zavarovanka: 1PDM;
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
prevzeti kmetiji urejeno delovno razmerje za
polni delovni čas.
4.4.2.5. Vlagatelj lahko prevzame tudi
kmetijska zemljišča, ki ležijo v tujini in so
del prevzete kmetije, vendar za njih ne more
uveljavljati točk pri ocenitvi vloge na javni
razpis, prav tako se tudi prejeta sredstva ne
smejo nameniti za naložbe ki bi se izvedle
izven območja Republike Slovenije.
4.4.3. Skladno z drugo točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, se za izračun
PKP iz točke 4.4.2.2. tega javnega razpisa,
upoštevajo podatki o ugotovljeni površini in
rabi GERK iz zadnje oddane zbirne vloge.
4.4.4. Skladno s šestnajstim odstavkom
120 člena Uredbe PRP, se za se za izračun
primerljivih kmetijskih površin, upošteva vrsta rabe v skladu s pravilnikom, ki ureja
evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Za 1 ha primerljivih kmetijskih
površin se šteje:
– 1 ha njiv oziroma vrtov,
– 2 ha trajnih travnikov, ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakov, ostalih trajnih
nasadov ali barjanskih travnikov,
– 0,25 ha hmeljišč, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjakov, vinogradov,
matičnjakov, intenzivnih sadovnjakov, oljčnikov ali proizvodnih površin, pri pridelavi
gob ali
– 8 ha kmetijskih zemljišč, poraslih
z gozdnim drevjem.
4.4.5. Skladno s tretjo točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, kolikor se
prevzem kmetije, po tem javnem razpisu, izvede na podlagi prenosa živali v reji ali lasti,
se kot stanje upošteva število rejnih živali
iz zadnje oddane zbirne vloge. Za izračun
GVŽ se upošteva Obrazec za preračun GVŽ
iz zbirne vloge. (za izračun GVŽ se upošteva B obrazec iz zbirne vloge).
4.4.6. Vlagatelj, ki vstopa v ukrep na
podlagi prevzema živali v reji ali lasti mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora imetnik živali in vpisan
v Evidenco imetnikov rejnih živali, ki jo vodi
MKO-SIR,
– preneseni morajo biti vsi gospodarski
objekti za rejo živali skupaj z navedenim
številom živali, ki so v lasti ali so-lasti prenosnika in njegovega zakonskega oziroma
zunajzakonskega partnerja,
– prenesene morajo biti vse kmetijske
površine, ki so v lasti ali so-lasti prenosnika
in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja.
4.4.7. Skladno z četrto točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, kolikor se
prevzem kmetije, po tem javnem razpisu, izvede na podlagi prenosa čebeljih družin, se
kot stanje upošteva število čebeljih družin
v registru čebelnjakov na dan oddaje vloge
na javni razpis, ki ga vodi MKO. Nakup čebeljih družin s strani mladega prevzemnika
ni predmet podpore tega javnega razpisa.
4.4.8. Vlagatelj, ki vstopa v ukrep na
podlagi prevzema čebeljih družin, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– vlagatelj mora biti imetnik čebeljih družin in biti vpisan v register čebelnjakov, ki
ga vodi MKO,
– preneseni morajo biti vsi gospodarski
objekti za rejo živali, skupaj z navedenim
številom živali, ki so v lasti ali so-lasti prenosnika in njegovega zakonskega oziroma
zunajzakonskega partnerja,
– prenesene morajo biti vse kmetijske
površine, ki so v lasti ali so-lasti prenosnika
in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja.
4.4.9. Skladno s peto točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, se kot prevzem kmetije, za namen izvedbe tega javnega razpisa, upošteva prevzem kmetije z vsemi pripadajočimi kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, vključno z gospodarskimi poslopji in
stroji, ki so namenjeni opravljanju kmetijske
in gozdarske dejavnosti in se nahajajo na
območju Republike Slovenije in ki so v lasti
ali so-lasti prenosnika in njegovega zakonca
ali zunajzakonskega partnerja. V primeru da
gre za prevzem zaščitene kmetije v skladu
z zakonodajo, ki ureja zaščitene kmetije,
je dovolj, da se prenese celotna zaščitena
kmetija (z vsemi stroji, ki so namenjeni opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti).
4.4.10. Skladno s šesto točko prvega
odstavka 13. člena Uredbe PRP, se kot prevzem kmetije šteje vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo v skladu z Zakonom
o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. Uradni
list RS, št. 58/03 Spremembe: Uradni list
RS, št. 37/08-ZST-1, 45/08, 28/09, 79/10
Odl.US: U-I-85/09-8, 25/11, V nadaljnjem
besedilu ZZK-1). Stranka pridobi lastninsko
pravico na nepremičnini z vknjižbo v zemljiško knjigo. Vknjižba se opravi na podlagi
zemljiškoknjižnega predloga in priložene
ustrezne notarsko overjene pogodbe z notarsko overjenim zemljiškoknjižnim dovolilom. Oba dokumenta morata biti pravilno
sestavljena, da izpolnjujeta pogoje za vpis
v zemljiško knjigo. Sodišče na dan vložitve predloga za vpis v zemljiško knjigo
z plombo objavi začetek postopka za vpis
upravičenca v zemljiško knjigo. Na sodišču
obravnavajo zadeve po vrstnem redu kot
so bili predlogi v zemljiško knjigo vloženi.
Stranka pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vknjižbo lastninske pravice
v zemljiško knjigo na podlagi pravnomočnega sklepa o vpisu v zemljiško knjigo, datum učinkovanja vpisa pa je datum vloženega predloga za vpis v zemljiško knjigo.
Torej se kot datum vpisa v zemljiško knjigo
upošteva datum vloženega predloga za vpis
v zemljiško knjigo vendar šele po tem, ko je
sodišče izdalo pravnomočni sklep o vpisu,
to pomeni, da se za preneseno lastnino vpis
v zemljiško knjigo tudi dejansko dovoli.
4.4.11. Skladno s sedmo točko prvega
odstavka 13. člena Uredbe PRP, se kot
prvi prevzem kmetije upošteva tudi prevzem kmetije, ki je po obsegu kmetijskih
zemljišč v uporabi večja od kmetije, ki jo je
do sedaj imel v lasti vlagatelj in iz naslova
ukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom
kmetij, še ni prejel sredstev. Podatki o obsegu kmetijskih zemljišč v uporabi se upoštevajo na podlagi zadnje oddane zbirne
vloge za obe kmetiji.
4.4.12. Skladno z osmo točko prvega
odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora biti
prvi prevzem kmetije izveden največ 16 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis.
Upošteva se dan pred oddajo vloge na javni
razpis.
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4.4.13. Kot način prevzema kmetije se
upošteva prevzem zlasti na podlagi:
– izročilne pogodbe,
– darilne pogodbe,
– pogodbe o preužitku,
– pravnomočnega sklepa o dedovanju,
– kupoprodajne pogodbe.
4.4.14. Skladno z drugim odstavkom
13. člena Uredbe PRP, prenos kmetije med
partnerjema zakonske ali zunajzakonske
skupnosti ni predmet podpore tega javnega
razpisa. Kot prenos kmetije se smatra prevzem kmetije kot to določa točka 4.4.9. tega
javnega razpisa.
4.4.15. Skladno z deveto točko prvega
odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora biti
najkasneje na dan oddaje vloge na javni
razpis prevzeta kmetija s strani vlagatelja
oziroma s strani vlagatelja in njegovega
zakonskega ali zunajzakonskega partnerja. Prenosnik ima možnost da iz prevzema
izključi:
– stanovanjsko enoto,
– zemljišča v skupni velikosti do vključno 0,5ha PKP, ki jih lahko zadrži prenosnik,
ob upoštevanju pogoja, da kmetija tudi po
izločitvi teh zemljišč na dan oddaje vloge še
vedno izpolnjuje obseg PKP, kot to določa
točka 4.4.2.2. tega javnega razpisa in
– objekte, ki so namenjeni opravljanju
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, razen v primeru, kadar vlagatelj prevzema kmetijo, kot
to določa točka 4.4.2.4 tega javnega razpisa.
4.4.16. Skladno z deseto točko prvega
odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj na dan oddaje vloge na javni razpis
imeti ustrezno poklicno znanje in mora biti
ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti.
Za izpolnjevanje tega pogoja mora imeti:
– najmanj dokončano osnovno šolo in
najmanj pet let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti in pridobljeno
nacionalno poklicno kvalifikacijo najmanj IV.
ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezane dejavnosti ali
– najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti (agro-živilska, veterinarska,
gozdarska, lesarska, vrtnarska) in najmanj
tri leta delovnih izkušenj na kmetiji.
4.4.17. Skladno z enajsto točko prvega
odstavka 13. člena Uredbe PRP, če vlagatelj na dan oddaje vloge na ta javni razpis
ne izpolnjuje predpisanih pogojev iz točke
4.4.16. mora te pogoje izpolniti najpozneje
v 36 mesecih od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev in v roku 30 dni od
izpolnitve pogoja o tem obvestiti ARSKTRP.
V tem primeru mora biti načrt izobraževanja
prikazan v poslovnem načrtu. Vlagatelj mora
v vsakem primeru imeti najkasneje na dan
oddaje vloge na javni razpis, uspešno zaključeno osnovno šolo ter izpolnjevati pogoj,
določen v točki 4.4.16 tega javnega razpisa
in sicer 3 ali 5 let izkušenj z opravljanjem
kmetijske ali gozdarske dejavnosti.
4.4.18. Skladno z dvanajsto točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora
vlagatelj pripraviti poslovni načrt o razvoju
kmetijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: poslovni načrt) in ga priložiti k vlogi na
javni razpis.
4.4.19. Poslovni načrt mora imeti sledeče obvezne vsebine:
– osnovni podatki o vlagatelju in prevzeti
kmetiji,
– načrt razvoja kmetijske dejavnosti in
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– načrt poklicnega izobraževanja oziroma usposobljenosti v primeru, da vlagatelj
nima ustreznega poklicnega znanja in izobrazbe.
4.4.20. Skladno s trinajsto točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, mora
biti iz poslovnega načrta vlagatelja razviden
namen porabe pridobljenih sredstev po tem
javnem razpisu najmanj v višini vlagateljevega preliminarnega izračuna. Preliminarni
izračun se določi na osnovi točk pri posameznem merilu za izbor vlog, ki so objavljene v razpisni dokumentaciji k tem javnem
razpisu v točki 5. Merila in točkovalnik za
ocenjevanje vlog na javni razpis.
4.4.21. Višina sredstev, izračunana na
podlagi preliminarnega izračuna, se lahko
nameni za naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz priloge 1 k Pogodbi vključno z naložbami namenjenimi za
opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo (ukrep 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev), trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov, predelavo kmetijskih proizvodov
(Ukrep 123-dodajanje vrednosti kmetijskih
in gozdarskim proizvodom) ter z naložbami
v diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti,
ki se izvajajo v obliki dopolnilne dejavnosti
na prevzeti kmetiji (Ukrep 311-diverzifikacija
v nekmetijske dejavnosti). Naložbe se morajo izvajati na območju Republike Slovenije.
4.4.22. Seznam kmetijskih pro
izvodov,
ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so
upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh
MKO in ARSKTRP.
4.4.23. Skladno z štirinajsto točko prvega odstavka 13. člena Uredbe PRP, se
sredstva ne dodelijo za stroške in naložbe
iz devetega in desetega odstavka 22. člena
Uredbe PRP, iz šestega in sedmega odstavka 34. člena Uredbe PRP ter petega
odstavka 63. člena Uredbe PRP.
4.5. Obveznosti upravičenca in končnega prejemnika sredstev (kot upravičenec in
končni prejemnik sredstev se smatra vlagatelj iz točke 3.1. tega javnega razpisa)
4.5.1. Skladno s četrtim odstavkom
121. člena Uredbe PRP in točko 4.3.3. tega
javnega razpisa, mora končni prejemnik
sredstev na ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet
let od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci
za pripravo poročila se objavijo na spletni
strani ARSKTRP.
4.5.2. Skladno s šestim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev še pet let po zadnjem izplačilu sredstev opravljati kmetijsko dejavnost
in v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo
izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike.
4.5.3. Skladno s sedmim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo
projekta na kraju samem ARSKTRP, MKO,
revizijskemu organu in drugim nadzornim
organom.
4.5.4. Skladno z dvanajstim odstavkom
121. člena uredbe PRP, se morajo vsi računi in druga dokazila glasiti na upravičenca.
4.5.5. Skladno s trinajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku.
4.5.6. Skladno s petnajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, končni prejemnik
sredstev še pet let po zadnjem izplačilu
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sredstev ne sme zmanjšati skupnega obsega kmetijskih zemljišč v uporabi glede na
stanje, ob oddaji zadnje zbirne vloge pred
oddajo vloge na javni razpis. Skupni obseg
kmetijskih zemljišč v uporabi se izkazuje
z vsakoletno oddajo zbirne vloge.
4.5.7. Skladno s šestnajstim odstavkom
121. Člena Uredbe PRP, je ne glede na
določilo točke 4.3.1 in 4.5.6. tega javnega
razpisa, dovoljeno do 10 odstotno zmanjšanje skupnega obsega kmetijskih zemljišč
v uporabi.
4.5.8. Skladno s 124. členom Uredbe
PRP, mora končni prejemnik sredstev, ki
pridobi sredstva na podlagi tega javnega
razpisa, vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj
pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
5. Merila za ocenjevanje vlog
5.1. Skladno s prvim odstavkom 14. člena Uredbe PRP, so do podpore upravičeni
vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa. Višina sredstev se določi na
podlagi doseženih točk in ocenitvi popolnih
vlog na javni razpis. Maksimalno število
točk je 350. Vrednost posamezne točke
znaša 200 EUR.
5.2. Skladno z drugim odstavkom 14. člena Uredbe PRP, se vloge, ki so popolne,
vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje tega javnega razpisa, ocenijo na podlagi
naslednjih meril:
Max.
št. točk

Merila
A.

TRŽNI IN EKONOMSKI VIDIK PROIZVODNJE
Obseg primerljivih kmetijskih površin v uporabi, živali ali bruto
1.
dohodek
2.
Vodenje knjigovodstva
3.
Stroški, ki izhajajo iz naslova prenosa kmetije
4.
Zavarovanje iz kmetijske dejavnosti
B.
TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE
5.
Kakovost proizvodov in varnost živil
C.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK
6.
Končana izobrazba vlagatelja
7.
Starostna in demografska struktura na kmetiji
D.
NARAVOVARSTVENI VIDIK
9.
Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje
E.
OBMOČNO REGIONALNI VIDIK KMETIJSKE PROIZVODNJE
10.
Lokacija kmetije se nahaja na posebej navedenih območjih
Lokacija kmetije se nahaja na območju ene od razvojnih regij
11.
Republike Slovenije glede na index razvojne ogroženosti
12.
OMD območja (težavnostne razmere za kmetovanje)
13.
Revitalizacija kmetijskih zemljišč
Skupaj točk:
6. Finančne določbe
6.1. Skladno s prvim odstavkom 15. člena Uredbe PRP, je podpora enkratna finančna pomoč.
6.2. Skladno z drugim odstavkom 15. člena Uredbe PRP, se višina podpore določi na
podlagi doseženih točk pri ocenitvi popolnih
vlog na javni razpis in znaša do vključno
70.000 EUR na upravičenca.
6.3. Skladno s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe PRP se gozdne površine ne upošteva pri določanju višine podpore.
6.4. Skladno s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe PRP se ta javni razpis izvaja
kot odprt javni razpis v skladu s postopkom
iz XXI. poglavja Uredbe PRP: Odprti javni
razpisi.
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7. Razpisna dokumentacija in informacije
7.1. Skladno s 117. členom Uredbe PRP
se vloga-prijavni obrazec OBVEZNO izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Prijavni obrazec-vloga, 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
111. člena Uredbe PRP.
7.2. Skladno s tretjim odstavkom
111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh
MKO http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP
http://www.arsktrp.gov.si/. 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. Na
ovojnici vloge mora biti dopisano: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij«.
7.3. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge na javni razpis,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge
na javni razpis,
– postopek za izbor končnih prejemnikov,
– seznam info točk,
– merila za ocenjevanje vlog na javni
razpis,
– prijavni obrazec,
– seznam dokazil.
8. Rok in način prijave
8.1. Skladno s prvim odstavkom 111. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti, na
naslov: »Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana« ali oddati v vložišču ARSKTRP
in vložiti v skladu z določbo prvega odstavka 117. člena Uredbe PRP.
8.2. Skladno z drugim odstavkom
111. člena Uredbe PRP, se vloge na javni
razpis vlagajo v času uradnih ur in sicer od
naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije,
do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na
spletni strani MKO
9. Obravnava in postopek odobritve vlog
9.1. Postopek obravnave do odobritve
vloge
9.1.1. Postopek za odpiranje in obravnavo vlog na javni razpis, ter zahteva za
odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen v XXI. poglavju: Odprti javni
razpisi, Uredbe PRP.
9.1.2. Skladno s četrtim odstavkom
111. člena Uredbe PRP, ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis, ter
zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti, po
vrstnem redu oddaje oziroma po vrstnem
redu prejema popolnih vlog na javni razpis,
ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za posamezen sklop.
Vloge na javni razpis se po štirih ločenih
namenih skupin upravičencev ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog
na javni razpis.
9.1.3. Skladno s prvim odstavkom
116. člena Uredbe PRP se sredstva upravi-

čencu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Zoper odločbo ARSKTRP je
dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene
vročitve. Pritožba se vloži pisno, s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov: »Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana« ali odda
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur.
9.2. Nadzor nad izvajanjem ukrepov
9.2.1. Skladno s prvim odstavkom
126. člena Uredbe PRP, se nadzor nad izvajanjem tega javnega razpisa izvaja v skladu
z Uredbo 65/2011/EU.
9.2.2. Skladno z drugim odstavkom
126. člena Uredbe PRP, lahko MKO v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe
1698/2005/ES nadzira izvajanje tega javnega razpisa.
9.2.3. Skladno s tretjim odstavkom
126. člena Uredbe PRP, nadzor nad izvajanjem določb tega javnega razpisa opravljajo
kmetijski inšpektorji.
9.2.4. Skladno s četrtim odstavkom
126. člena Uredbe PRP, mora ARSKTRP
o ugotovljenih kršitvah, ki so z Uredbo PRP
ali zakonom, ki ureja kmetijstvo opredeljene
kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski
organ.
9.2.5. Skladno s prvim odstavkom
127. člena Uredbe PRP, se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za
izplačilo sredstev. Za ta javni razpis se vloga
na javni razpis šteje kot zahtevek za izplačilo sredstev.
9.2.6. Skladno s petim odstavkom
127. člena Uredbe PRP, se znesek enkratne pomoči za ta javni razpis, določi na podlagi meril določenih v tem javnem razpisu in
razpisni dokumentaciji.
9.2.7. Skladno z osmim odstavkom
127. člena Uredbe PRP, se na podlagi vložene popolne vloge za izplačilo sredstev,
ki ustreza predpisanim pogojem, sredstva
izplačajo na transakcijski račun upravičenca
po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.
9.3. Sankcije in vrnitev sredstev
9.3.1. Skladno s tretjo točko tretjega odstavka 13. člena Uredbe PRP, če končni
prejemnik sredstev ob kontroli, ki se opravi pred iztekom petih let od datuma izdaje
odločbe o pravici do sredstev ne izpolni naložbenih ciljev v višini prejetih sredstev ali
krši določila točk 4.3. in 4.5. tega javnega
razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, ki jih je prejel iz naslova tega javnega razpisa, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu
s 57. členom ZKme-1.
9.3.2. Skladno s četrto točko tretjega
odstavka 13. člena Uredbe PRP, če končnemu prejemniku sredstev na podlagi vsebine predloženega poslovnega načrta na
javnih razpisih iz drugih ukrepov Uredbe
PRP ni uspelo pridobiti sredstev ali jih je
pridobil časovno drugače, kot je to opredelil v poslovnem načrtu se šteje, da ni kršil
določil v tistem delu poslovnega načrta. Ne
glede na določilo iz te točke, mora končni
prejemnik sredstev v vsakem primeru izpolniti poslovni načrt, iz naslova ukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij najmanj
v višini prejetih sredstev.
9.3.3. Skladno s šesto točko tretjega odstavka 13. člena Uredbe PRP, če končni
prejemnik sredstev zmanjša obseg staleža
rejnih živali na podlagi katerega je pridobil pomoč iz tega javnega razpisa in ga
do datuma oddaje naslednje zbirne vloge
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ne nadomesti najmanj v enakem obsegu,
mora v proračun Republike Slovenije vrniti
že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, v skladu s 57. členom
ZKme-1.
9.3.4. Skladno s prvim odstavkom
122. člena Uredbe PRP, se neizpolnitev
ali kršitev obveznosti sankcionira v skladu
z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1.
9.3.5. Skladno z drugim odstavkom
122. člena Uredbe PRP, v primeru točke
9.3.4. tega javnega razpisa, 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 v skladu s 57. členom ZKme-1.
9.3.6. Skladno s tretjim odstavkom
122. člena Uredbe PRP, se določba iz točke 9.3.5. tega javnega razpisa, ne uporablja,
če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin iz točke 9.3.7. tega javnega razpisa zamudi obveznosti iz odločbe o pravici
do sredstev glede rokov in predloži ustrezne
dokaze v 10 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 javnega razpisa ter dosežen
namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega
odstavka 54. člena ZKme-1.
9.3.7. Skladno s petim odstavkom
122. člena Uredbe PRP, mora upravičenec
ali njegova pooblaščeno oseba, o višji sili
ali izrednih okoliščinah, pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dne, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba
to zmožna storiti. Kot višja sila ali izredna
okoliščina se štejejo zlasti naslednji primeri:
– dolgotrajna nezmožnost upravičenca
za delo,
– smrt upravičenca,
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva (v primeru,da tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti),
– naravna nesreča, ki resno prizadene
kmetijsko gospodarstvo,
– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
– kužna živalska bolezen,
– bolezni oziroma škodljivci v trajnem
nasadu, zaradi katerih je potrebno ta trajni
nasad uničiti.
9.3.8. Skladno z osmim odstavkom
122. člena Uredbe PRP, če upravičenec iz
neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole
na kraji samem se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz
odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru
mora v proračun Republike Slovenije vrniti
že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom
ZKme-1.
9.3.9. Skladno z devetim odstavkom
122. člena Uredbe PRP, če končni prejemnik sredstev ob oddaji zbirne vloge zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, na
podlagi katerih je pridobil pomoč, za več kot
10 odstotkov, mora v proračun Republike
Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu
s 57. členom ZKme-1.
9.3.10. Skladno z drugim odstavkom
123. člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev, ki v roku, določenem
v okviru tega javnega razpisa, ne posreduje
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poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju
obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena
Uredbe PRP, ARSKTRP izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok za posredovanje
poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju
obveznosti.
9.3.11. Skladno s tretjim odstavkom
123. člena Uredbe PRP, kolikor končni prejemnik sredstev ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz
četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP
v roku iz poziva iz prejšnjega odstavka,
mora v proračun Republike Slovenije vrniti
pet odstotkov izplačanih sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Republike Slovenije
Št. 430-1295/2012/5
Ob-4967/12
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11) – ZJF-UPB4, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09) in Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06, 36/08 –
ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 Odl.
US: U-I-95/09-14, Up-419/09-15, 87/11 –
ZAvMS, 47/12) – ZMed-UPB1, objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za sofinanciranje lokalnih romskih
radijskih oddaj v letu 2013,
št. 430-1295/2012
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje lokalnih romskih radijskih oddaj v letu
2013, 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.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisani dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo lokalne
radijske postaje, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so vpisane v razvid medijev;
– pripravljajo in predvajajo lokalno romsko radijsko oddajo;
– da ima v vlogi navedena oddaja pozitiven odziv na področju, ki ga pokriva;
– spoštujejo postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje
katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, so naslednja:
– pomen prijavljene oddaje za sprejemanje romske skupnosti,
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– tradicija lokalne romske radijske oddaje,
– kakovost,
– količina premiernih predvajanj,
– trajanje posamezne oddaje.
Podroben opis meril je podan v razpisani
dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 35.000,00 EUR. Dodeljena sredstva
za sofinanciranje lokalnih romskih radijskih
oddaj v letu 2013 morajo biti porabljena v istem letu.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 17. 12. 2012, najkasneje do 11. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 17. 12. 2012.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni
»Javna naročila«.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali
po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis za sofinanciranje lokalnih romskih radijskih oddaj v letu
2013, št. 430-1295/2012«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 3 dni pred iztekom roka za oddajo
vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do
dne 10. 12. 2012.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-35/2012
Ob-5004/12
Na podlagi 16. in 39. člena Zakona
o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02,
110/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 89/07
– Odl. US, 126/07, 48/09, 8/10, 8/12 –
ZVRS-F in 21/12), 106.g. in 106. h. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 –
ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN,
107/10 in 110/11 – ZDIU12), 3. 4. in 15. člena Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni
list RS, št. 56/11), 4., 6. in 11. člena Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Slo-

veniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10
in 79/10) ter Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
112/07 in 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) objavljamo
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
za energetsko sanacijo stavb javnih
zavodov na področju visokega šolstva
in znanosti, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija
in so v pristojnosti Ministrstva
za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007–2013,
6. razvojne prioritete
»Trajnostna raba energije«,
1. prednostne usmeritve
»Energetska sanacija javnih stavb«
1. Naziv in sedež posredniškega telesa
ter izvajalca javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana (v nadaljevanju MIZKŠ), ki je vsebinsko pristojno
ministrstvo na podlagi sklenjenega sporazuma s posredniškim telesom Ministrstvom za
infrastrukturo in prostor št. 3211-11-000129
z dne 13. 4. 2011.
Posredniško telo je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana (v nadaljevanju MZIP). MZIP zagotavlja finančna sredstva kohezijske politike za namen trajnostne rabe energije.
2. Pravne in programske podlage za izvedbo javnega razpisa
– Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/99 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006,
str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1083/2006/ES);
– Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006
z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1164/94 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006,
str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1084/2006/ES);
– Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006,
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1828/2006);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011);
– Pravilnik o projektni dokumentaciji
(Uradni list RS, št. 55/08);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2012 (DP2012) (Uradni list RS, št. 96/10
in 37/12);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZUKN-C in
37/12);
– Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12);

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2);
– Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D);
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Uradni list RS, št. 22/06
– UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in
57/12 – ZPOP-1A);
– Zakon o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12);
– Uredba o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12);
– Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10,
18/11 in 43/12 Odl. US: U-I-211/11-26);
– Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD,
66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.
US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09 in 48/12);
– Energetski zakon (EZ) (Uradni list RS,
št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl.
US: U-I-257/09-22 in 10/12);
– Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
(Uradni list RS, št. 7/11 in 34/11 Odl. US:
U-I-156/08-16 in 64/12);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06 in 54/10);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje
razvojnih programov in prednostnih nalog
(Uradni list RS, št. 56/11);
– Uredba o zelenem javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12);
– Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 3/10, 31/10 in 79/10);
– Nacionalni strateški referenčni okvir za
obdobje 2007–2013;
– Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013 (OP ROPI, Odločba Evropske
Komisije z dne 27. 8. 2007 in 14. 4. 2011);
– Odločitev organa upravljanja o potrditvi
instrumenta Javni razpis »Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport« v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb« št. KS OP ROPI/6/1/006-0-MzIP
(št. 4300-530/2012/6) z dne 28. 11. 2012;
– Sporazum št.: 3211-11-000129 z dne
13. 4. 2011 o medsebojnem sodelovanju pri
izvajanju javnega razpisa za izbor operacij
»Energetska sanacija stavb javnih zavodov
na področju visokega šolstva in znanosti,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
in so v pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb med Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom

za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
(Sporazum) in
– Dodatek št. 1 k Sporazumu
(št. 430-35/2011-MVZT/45) z dne 28. 11.
2012.
3. Predmet, namen razpisa in predvidene dejavnosti
3.1 Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Trajnostna raba energije«.
Predmet sofinanciranja so projekti (v nadaljevanju: operacije) energetske sanacije
stavb javnih zavodov na področju visokega
šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport (v nadaljevanju MIZKŠ), v naslednji
vsebini:
– energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna
izolacija podstrešja, zamenjava oken),
– sanacija sistemov in uporaba/vgradnja
sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih
virih energije,
– vgradnja varčnih svetil skupaj z vsemi
pripadajočimi aktivnostmi, ki so nujno potrebne za zamenjavo razsvetljave ter
– samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje
kazalnikov operacije.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja
v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si/.
3.2 Namen razpisa
Razpisana sredstva so namenjena energetski sanaciji stavb javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so
v pristojnosti MIZKŠ, kar zajema:
– naložbe v izboljšanje toplotnih karakteristik obstoječih stavb, ki nimajo ustrezne
toplotne zaščite,
– naložbe v izboljšanje sistemov za ogrevanje, in sicer
– spodbujanje nakupa kotlov na lesno
biomaso in optimizacija ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov.
– spodbujanje uporabe solarnih sistemov ki je namenjeno povečanju uporabe
obnovljivih virov energije za ogrevanje stavb
in sanitarno toplo vodo,
– spodbujanje uporabe toplotnih črpalk
za centralno ogrevanje prostorov, ki predstavljajo energetsko učinkovit in do okolja
prijazen način ogrevanja,
– naložbe v vgradnjo varčnih svetil in
optimizacijo razsvetljave ter
– naložbe v samodejno spremljanje porabe energije.
3.3 Predvidene dejavnosti
Področje energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in
znanosti sestavljajo:
– energetska sanacija ovoja stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken in vrat na lupini
stavbe, toplotna izolacija tal),
– sanacija ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov (vgrad
nja termostatskih ventilov, regulacija in hi-
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dravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov, merjenje in obračun stroškov za energijo po dejanski porabi, zamenjava toplotnih
postaj, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah,
kompresorjih),
– vgradnja kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih sistemov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode ter toplote
za tehnologijo,
– vgradnja varčnih svetil skupaj z vsemi pripadajočimi aktivnostmi, ki so nujno
potrebne za zamenjavo razsvetljave, optimizacija razsvetljave ter nadzor porabe električne energije,
– samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje
kazalnikov uspešnosti investicije ter
– uvajanje energetskega upravljanja
vključno z e-informacijskimi točkami in energetskim knjigovodstvom.
4. Razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja in obdobje za porabo sredstev
4.1 Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve
»Energetska sanacija javnih stavb«.
Okvirna višina nepovratnih sredstev
evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem
javnem razpisu, znaša 7.000.000,00 EUR,
in sicer:
– v letu 2013: 3.500.000,00 EUR,
– v letu 2014: 3.500.000,00 EUR.
Namenska sredstva EU za kohezijsko
politiko in sredstva slovenske udeležbe za
kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih
postavkah Ministrstva za infrastrukturo in
prostor (v nadaljevanju: MzIP):
– PP 962210 Trajnostna energija-07-13-EU,
– PP 962410 Trajnostna energija-07-13-slovenska udeležba.
S sredstvi evropske kohezijske politike
bo sofinancirano 100 % javnih upravičenih
izdatkov operacije, od tega predstavljajo
namenska sredstva Kohezijskega sklada
85-odstotni delež (delež prispevka Skupnosti) in slovenska udeležba za kohezijsko politiko 15-odstotni delež.
V primeru, da v posameznem proračunskem letu sredstva ne bodo porabljena
v predvideni višini oziroma dinamika porabe
sredstev ne bo sledila predvideni dinamiki, se lahko ob upoštevanju proračunskih
zmožnosti v naslednjih proračunskih letih
dinamika razpoložljivosti sredstev spremeni.
Razpis je odprt do porabe sredstev. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča
z objavo spremembe javnega razpisa.
Upravičeni stroški za sofinanciranje
s sredstvi kohezijske politike so opredeljeni
v javnem razpisu (poglavje 5) in v Navodilih
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki
niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi
kohezijske politike.
Znesek sofinanciranja s sredstvi kohezijske politike se zniža pri operacijah, ki
ustvarjajo diskontirane neto prihodke v eko-
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nomski dobi investicije (v skladu z Delovnim
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi).
Sredstva za neupravičene stroške in morebitne stroške primanjkljaja (neto prihodke)
mora zagotavljati upravičenec.
Najvišji znesek dodeljenih sredstev izhaja iz predložene investicijske dokumentacije oziroma izračuna finančne vrzeli izdelane v skladu z delovnim dokumentom št. 4
Evropske komisije –
Navodilom za uporabo metodologije
pri izdelavi analize stroškov in koristi, če
je vrednost operacije enaka ali višja od
1.000.000,00 EUR in se opredeli v pogodbi
o sofinanciranju.
4.2 Obdobje za porabo sredstev
Sredstva se upravičencu nakazujejo na
podlagi vsakega posameznega pravilnega
zahtevka za izplačilo, s priloženimi računi
oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca, ter z dokumentacijo
o izvedenih postopkih javnega naročila.
Rok za izplačilo je največ 30 dni in začne
teči z dnem prejema pravilnega zahtevka
za izplačilo. Pravilnost zahtevka za izplačilo potrdi skrbnik pogodbe MIZKŠ, ki opravi
kontrolo pred izplačilom. Zahtevek za izplačilo vsebuje naslednje popolno izpolnjene,
podpisane, datirane in žigosane dokumente:
– zahtevek za izplačilo (ZzI) iz informacijskega sistem za spremljanje, poročanje
in izvajanje operativnih programov (ISARR),
preko Modula za vnos podatkov (MVP). ZzI
vključuje sledeče priloge informacijskega
sistema ISARR:
– vsebinsko poročilo o izvajanju operacije,
– finančno poročilo o izvajanju operacije in
– zbirni obrazec.
– fotokopije dokazil (računov, situacij in
drugih verodostojnih knjigovodskih listin), ki
jih je potrebno označiti s pečatom »kopija
je enaka originalu« ali s pečatom »kopija je
enaka računu« ali s podpisom odgovorne
osebe in pečatom upravičenca;
– dokumentacijo za vse faze izvedenega
javnega naročila (predhodno informativno
obvestilo, sklep o začetku postopka, objava
obvestila o javnem naročilu, razpisna dokumentacija, javno odpiranje ponudb, odločitev o oddaji, objava obvestila o oddaji,
končno poročilo o postopku javnega naročila, pogodbe ipd.).
Upravičenec je dolžan najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev
s strani MIZKŠ nakazati sredstva izvajalcu
del, ki je izstavil račun oziroma situacijo, in
MIZKŠ predložiti v roku 3 delovnih dni dokazilo o plačilu obveznosti (npr. fotokopija
bančnega izpiska).
Upravičenec mora zagotoviti, da bo posamezna operacija zaključena najkasneje 31. 12. 2014. Do navedenega datuma
mora biti operacija fizično in finančno končana, kar pomeni, da morajo biti opravljene
vse predvidene aktivnosti ter izvršena vsa
plačila. Zadnji zahtevki za izplačilo s strani
upravičencev morajo biti predloženi MIZKŠ-ju najkasneje do 15. 9. 2014.
Rok za dokončanje del se lahko podaljša
samo v izrednih okoliščinah in ob predhodnem soglasju MIZKŠ.
Stroški so upravičeni do sofinanciranja,
če nastanejo v obdobju od dneva oddaje
vloge na javni razpis do 15. 9. 2014, razen

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stroškov za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo operacije, katerih stroški lahko nastanejo od 1. 1.
2008 dalje.
Kazalniki operacije morajo biti v celoti
doseženi 2 leti po zaključku operacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2016, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancirana sredstva,
vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva plačila do dneva vračila.
Upravičenec po tem javnem razpisu je
dolžan še 5 let po zaključku operacije spremljati doseganje zastavljenih kazalnikov ter
ministrstvu, pristojnemu za izobraževanje in
znanost letno, do 31. januarja poročati o doseganju zastavljenih ciljev.
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v letu 2013 in 2014.
Upravičenec bo v skladu s terminskim in
finančnim načrtom izvajanja operacije posredoval zahtevke za izplačilo na MIZKŠ.
Upravičenec skladno z določili pogodbe poroča o izvajanju operacije v informacijskem
sistemu ISARR preko modula za vnos podatkov – MVP. Podrobnejši opis se nahaja
v Navodilih za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR).
5. Upravičeni nameni in upravičeni stroški za sofinanciranje s strani sredstev kohezijske politike
Upravičeni nameni so:
– energetska sanacija ovoja stavb, ki
zajema zamenjavo stavbnega pohištva
ter izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano
kletjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe,
plošče proti neogrevanemu podstrešju,...)
obstoječih objektov z gradbenimi konstrukcijami, katerih največje dovoljene toplotne
prehodnosti Umax (W/m2K) za posamezne
gradbene konstrukcije ne presegajo sledečih vrednosti:
1. Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom

0,25*

2. Stene med ogrevanimi prostori

0,81

3. Zunanja stena in strop proti terenu

0,25*

5. Pod na terenu

0,27

6. Strop proti neogrevanemu podstrešju

0,18

7. Strop nad neogrevano kletjo

0,18

8. Strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak ali odprti prehod ali tla na terenu
pri panelnem – talnem ogrevanju

0,27

9. Poševna streha nad ogrevanim podstrešjem

0,18

10. Ravna streha

0,18

11. Lahke gradbene konstrukcije razen streh (pod 150 kg/m )

0,18

12. Okna in okenska vrata v gretih prostorih:

1,17

2

* Priporočena vrednost: 0,21 (16 cm s toplotno izolacijo katere λ=0.035)
– energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni, klimatizacijski in prezračevalni sistemi, ki
vključujejo vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje
prostorov oziroma pripravo sanitarne tople
vode in toplote za tehnologijo (optimizacija
sistemov, vgradnja prenosnikov toplote za
vračanje toplote zavrženega ali odtočnega
zraka, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah,
kompresorjih, vgradnja frekvenčne regulacije črpalk, ventilatorjev in drugih elektromotornih pogonov, vgradnja energijsko varčnih
kompresorjev za komprimiran zrak in izraba
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odpadne toplote, ki nastane pri komprimiranju zraka, vgradnja meritev porabe toplotne energije po objektih in večjih porabnikih,
vgradnja hranilnikov toplote),
– raba obnovljivih virov, ki vključuje vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso ter toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov, sanitarne vode in tehnologijo,
– energetsko učinkovita razsvetljava,
– uvajanje energetskega upravljanja
vključno z e-informacijskimi točkami in energetskim knjigovodstvom.
Upravičeni stroški se presojajo, določajo
in dokazujejo v skladu z Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Upravičeni stroški za te vsebine so:
– stroški za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo operacije
v skupni višini do 4,5 % celotne investicije
v energetsko sanacijo, kot izhaja iz potrjene
investicijske dokumentacije,
– stroški za vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva, ki vključujejo nabavo in vgradnjo oken in vrat, nabavo in vgradnjo zunanjih senčil, nabavo in
vgradnjo okenskih polic in obdelavo špalet,
– stroški za izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine, ki vključujejo postavitev
gradbenega odra, odstranitev obstoječega
ometa, nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, obdelavo špalet, nabavo
in vgradnjo okenskih polic, nabavo in vgradnjo izolacije podstrešja vključno s paroprepustno oziroma parozaporno folijo, letvami
oziroma deskami (ter izvedbo odzračevalnih
kanalov) nad špirovci, hidroizolacijo in termoizolacijo kletnih prostorov,
– stroški za energetsko učinkovite ogrevalne, hladilne, klimatizacijske in prezračevalne sisteme, ki vključujejo črpalke, ventilatorje, kompresorje in druge elektromotorne
pogone, regulacijske elemente in potrebne
armature, naprave za regeneracijo ali rekuperacijo toplote, centralni prezračevalni
sistem s kanali z elementi za vpihovanje in
odsesavanje ter krmilnimi elementi, toplotno
črpalko, ki je vključena v centralni prezračevalni sistem, s pripadajočim krmilnim sistemom in hranilniki toplote,
– stroški, nastali zaradi rabe obnovljivih
virov, ki vključujejo nabavo in vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso
ter toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov,
sanitarne vode in tehnologijo,
– stroški energetsko učinkovite razsvetljave, ki vključujejo vgradnjo energetsko
varčnih svetil, vgradnjo regulacije osvetljevanja, fotosenzorjev, senzorjev gibanja in
krmiljenja, vključno s potrebnimi instalacijskimi deli,
– stroški energetskega upravljanja,
vključno s postavitvijo e-energetskih točk
v objekte in instalacijo energetskega monitoringa objekta v skupni višini do 5 % celotne
investicije v energetsko sanacijo,
– stroški projektantskega in gradbenega
nadzora v skupni višini do 3 % celotne investicije v energetsko sanacijo
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani,
so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu
s cilji operacije,
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila
opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
za storitve, ki so bile izvedene,

– so prepoznani s skrbnostjo dobrega
gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški so opredeljeni v tem
javnem razpisu in v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški
operacije.
Davek na dodano vrednost ter sanacija
obstoječih elektroinstalacij sta po tem javnem razpisu neupravičeni strošek. Neupravičene stroške operacije zagotavlja prijavitelj/upravičenec iz lastnih sredstev.
6. Pogoji za dodelitev sredstev
6.1 Upravičenci in prijavitelji
Prijavitelji do nepovratnih sredstev po
tem javnem razpisu so javni zavodi na področju visokega šolstva (univerze in študentski domovi) in znanosti (javni raziskovalni
zavodi in javni infrastrukturni zavodi). To so
osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija in so v pristojnosti MIZKŠ. Prijavitelj lahko prijavi več operacij, če
posamezna operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, opredeljeno
v 1. točki. poglavja 6.2 Splošni pogoji. Prijavitelj postane upravičenec z dnem podpisa
pogodbe o sofinanciranju.
6.2 Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom in z namenom tega javnega razpisa in z določili javnega razpisa
ter razpisne dokumentacije. Cilji in kazalniki operacije morajo biti jasno opredeljeni
in morajo doprinesti k ciljem razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo
celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno
določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in
imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike,
skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti v naprej
določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.
2. Pri vseh operacijah morajo sredstva za plačilo, neupravičenih stroškov,
stroškov primanjkljaja (neto prihodkov) in
morebitnih ostalih stroškov, ki ne bodo financirani s strani sredstev kohezijske politike,
zagotavljati upravičenci iz lastnih virov; operacije morajo zato biti ustrezno opredeljene
v letnih programih dela in finančnih načrtih
javnih zavodov. Če operacija ob oddaji vloge še ni opredeljena v letnem programu
dela, mora upravičenec podati izjavo, da bo
ustrezno opredeljena najkasneje do podpisa
pogodbe o sofinanciranju.
3. Operacija mora imeti zaključeno
finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne
operacije (po tekočih cenah). Če kateri od
ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil
iz lastnih virov, v primeru da ti viri dejansko
ne bodo pridobljeni.
4. Objekti, kjer je specifična raba
energije (ogrevanje in električna energija)
< 80 kWh/m2/leto, niso upravičeni do prijave
na razpis.
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5. Ocenjena vrednost operacije po tekočih cenah ne sme biti nižja od
300.000,00 EUR brez DDV po tekočih cenah.
6. Pri operacijah mora biti iz investicijskega dokumenta razvidno, da bodo pri
načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana
naslednja izhodišča varstva okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno
zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza) ter
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
7. Dela na operaciji se niso pričela pred vložitvijo vloge na javni razpis, razen
priprava investicijske in projektne dokumentacije.
6.3 Posebni pogoji
Za operacijo mora biti izdelana in v vlogi
za dodelitev sredstev predložena naslednja
dokumentacija:
1. Potrjena investicijska dokumentacija – zahteve v zvezi z investicijsko dokumentacijo (v nadaljevanju: ID):
– ID mora biti izdelana v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06 in 54/10),
– ID mora jasno izkazovati namen,
skladen z razpisom in razpisno dokumentacijo, ter mora jasno izkazovati izpolnjevanje
vseh pogojev in zahtev, navedenih v razpisu
in razpisni dokumentaciji;
– ID mora izkazovati, da operacija ne
bo imela negativnih vplivov na okolje;
– ID mora biti s pisnim sklepom potrjen s strani pristojnega organa zavoda.
Sklep je obvezna priloga vloge.
2. V primeru, da je vrednost operacije enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR,
mora biti sestavni del tudi izračun finančne
vrzeli, izdelan v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi. Pri tem je potrebno upoštevati, da se prihrankov pri stroških
za energijo in energente v finančni analizi ne izkazuje kot prihodke, temveč se jih
ustrezno upošteva kot eksternalije oziroma
družbene koristi v ekonomski analizi. Pri
operacijah, kjer je finančna vrzel pod 100 %,
se znesek, ki je osnova za izračun prispevka Skupnosti, zmanjša za finančno vrzel.
Vse operacije, ki imajo ocenjeno vrednost
pod 1.000.000,00 EUR in bi med izvajanjem
operacije dosegle ali presegle to mejno vrednost morajo naknadno zagotoviti izračun
finančne vrzeli.
3. Izjave projektantov o ustreznosti
rešitve:
I. za zagotovitev mehanske odpornosti
in stabilnosti: izjava odgovornega projektanta
ustrezne stroke o ustreznosti projektne rešitve (popisa del) glede na statično stabilnost
in vplive, ki jih bodo posegi imeli na statično
stabilnost (npr. to zajema izjavo, da dodatna
obremenitev ne bo poslabšala statične stabilnosti, da ne bo negativnih vplivov zaradi
posegov, ki bi izhajali iz kapilarne vlage …);
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II. za zagotovitev varnosti pred požarom: izjava odgovornega projektanta ustrezne stroke za požarno varnost o ustreznosti
projektne rešitve z vidika požarne varnosti
(npr. da uporabljeni materiali ustrezajo zahtevam glede požarne varnosti, da so upoštevani potrebni odmiki …);
III. za zagotovitev zaščite pred hrupom: izjava odgovornega projektanta ustrezne stroke, da posegi (elementi) izpolnjujejo
pogoje glede zaščite pred hrupom;
IV. za zagotovitev varčevanja z energijo in ohranjanja toplote (izjave so potrebne
le za tiste ukrepe, ki so predmet operacije):
a. izjava projektanta ustrezne stroke,
da izračuni gradbene fizike ustrezajo zahtevani izolativnosti in da predvidene sestave
zadoščajo predpisom s področja gradbene
fizike (npr. glede difuzije vodne pare, …);
b. izjava odgovornega projektanta elektro stroke o ustreznosti projektne rešitve
elektroinstalacij (npr. da uporabljeni materiali in naprave ustrezajo zahtevam glede predpisov s področja elektroinstalacij in zahtev
glede varčnosti);
c. izjava odgovornega projektanta
strojne stroke o ustreznosti projektne rešitve strojnih instalacij (npr. da uporabljeni
materiali in naprave ustrezajo zahtevam glede predpisov s področja strojnih instalacij in
zahtev glede varčnosti).
4. Lokacijska informacija, ki ne sme
biti starejša od 6 mesecev.
5. Idejna zasnova in okvirni projektantski popis del s projektantskim predračunom in rekapitulacijo. Iz projektantskega
popisa mora biti razvidna vrednost posameznih postavk ukrepov na enoto mere in projektantske ocene vrednosti na enoto mere.
6. Pravnomočno gradbeno dovoljenje.
V primeru, da ni potrebno gradbeno dovoljenje, mora odgovorni projektant podati izjavo,
da glede na zakonodajo gradbeno dovoljenje ni potrebno.
7. Glede na vrsto posegov, upoštevajoč področno zakonodajo, je po potrebi
potrebno priložiti še:
– analizo presoje vplivov na okolje,
ki jo mora izdelati za to pooblaščena institucija;
– soglasja nosilcev urejanja prostora,
kolikor je poseg na področju varovalnih pasov in ostalih omejitev (npr. kulturnovarstveno soglasje na območjih varovanja kulturne
dediščine, soglasje upravljavca energetskih
vodov, kolikor je za poseg potrebno soglasje
upravljavca, …).
Če soglasja pod točko 7. niso potrebna, mora projektant podati izjavo, da ostala
soglasja niso potrebna.
8. Popis obstoječega stanja objekta in
rabe energije za zadnja tri leta (po razpoložljivih podatkih iz razširjenega energetskega
pregleda ali popisa rabe energije).
9. Zadnji veljavni letni program dela
in finančni načrt javnega zavoda ter sklep
o potrditvi obeh dokumentov s strani pristojnega organa zavoda.
6.4 Ostali pogoji
1. Vloga za dodelitev nepovratnih
sredstev mora biti predložena v skladu
z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
2. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino
javnega razpisa za prednostno usmeritev
»Energetska sanacija javnih stavb« v okviru Operativnega programa razvoja okolj-
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ske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna
raba energije« in o seznanitvi in strinjanju
z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa,
– da je bil opravljen razširjeni energetski pregled javnih objektov z gradbeno
fiziko, izdelan po Metodologiji izvedbe energetskega pregleda, z dne april 2007, ki ga
je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in
je objavljen na spletni strani: http://www.
aure.gov.si/eknjiznica/MetodologijaEP.pdf.
Razširjeni energetski pregled ne sme biti
starejši od 5 let od datuma objave javnega
razpisa (razpisodajalec lahko v naslednjih
fazah zahteva njegovo predložitev),
– da se v okviru stavb oziroma delov
stavb, ki so del vloge, izvaja izključno dejavnost s področja visokega šolstva oziroma
znanosti,
– da bo oprema, ki je predmet investicije, predstavljala osnovno sredstvo prijavitelja in ne bo predmet razpolaganja,
– o označevanju operacije ter informiranju in obveščanju javnosti, skladno z 8. in
9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili
organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih v obdobju 2007–2013,
– o hranjenju dokumentacije na operaciji v skladu z veljavnimi predpisi, vendar
najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za
potrebe prihodnjih preverjanj. Pred iztekom
tega roka lahko MIZKŠ ta rok podaljša,
– o dostopnosti dokumentacije operacije vsebinsko pristojnemu ministrstvu,
posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
– o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov
na operaciji,
– o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih virov financiranja
operacije,
– da bo operacija ustrezno opredeljena v letnem programu dela in finančnem načrtu javnega zavoda najkasneje do podpisa
pogodbe o sofinanciranju.
3. Pri izvedbi operacij morajo biti dosledno upoštevani vsa veljavna zakonodaja ter pravila izvajanja kohezijske politike
v Republiki Sloveniji. Upravičenci tega javnega razpisa morajo pri porabi teh sredstev
upoštevati določbe zakona, ki ureja javno
naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni
v navedenem zakonu.
Na razpisu ne morejo sodelovati prijavitelji, ki prijavijo operacijo oziroma projekt, ki
je že sofinanciran iz proračuna in če skupna
višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja
v skladu s tem razpisom.
Za vse navedbe v izjavi velja, da lahko
MIZKŠ, v primeru kršitve navedbe, odstopi
od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva
vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do vračila.
7. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
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Vse pravočasne in formalno popolne
vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo skladne s predmetom in
namenom razpisa in ki bodo izpolnjevale
pogoje za sodelovanje, navedene v točkah
6.1─6.3, in ostale zahteve, ki so navedene
v točki 6.4, bo ocenila strokovna komisija na
osnovi naslednjih meril.
7.1 Specifični prihranki pri rabi energije (ogrevanje in električna energija)
v kWh/m2/leto do 40 točk (točke se bodo
zaokroževale na dve decimalki)
Specifični prihranki pri rabi energije (ogrevanje in električna energija)
od vključno 0 do 50 kWh/m2/leto
po enačbi: Točke = 0,6 * Specifični prihranki
od vključno 50 do 300 kWh/m2/leto
po enačbi: Točke = 0.04 * Specifič ni prihranki + 28
300 kWh/m2/leto ali več.

Točke
0 do 29.99 točk
od 30 do 39,99 točk
40 točk

45
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Točke
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25
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Specifični prihranki pri rabi energije [kWh/m2/leto]
Slika 1: Točke za specifične prihranke pri rabi energije (ogrevanje in električna energija).
Specifični prihranki pri rabi energije vključujejo prihranke električne energije in toplote po izvedbi vseh planiranih ukrepov
glede na stanje pred energetsko sanacijo in
ne vsebujejo proizvodnje iz obnovljivih virov
energije. Specifične prihranke pri rabi energije je potrebno normirati na temperaturni
primanjkljaj za Ljubljano. Povprečna specifična raba energije za delovanje objekta se
izračuna na osnovi specifične rabe energije
za obdobje zadnjih treh let. Temperaturni
primanjkljaj v sezoni je vsota dnevnih razlik
temperature med 20 °C in zunanjo povprečno dnevno temperaturo zraka za tiste dni
od 1. julija do 30. junija, ko je povprečna
dnevna temperatura nižja ali enaka 12 °C.
V primeru prijave večjega števila objektov, pri katerih je izračunana specifična raba
energije za vsak objekt posebej, je potrebno
izračunati povprečno specifično rabo energije za vse objekte skupaj tako, da se sešteje
vsa raba energije za delovanje vseh objektov in se deli s celotno ogrevano površino
vseh objektov. Specifično rabo energije za
vse objekte nato še normiramo glede na
temperaturni primanjkljaj.
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Operacije, ki iz merila »specifični prihranki pri rabi energije« ne dosežejo vsaj
10 točk, niso upravičene do sofinanciranja
v okviru tega razpisa.
7.2 Delež obnovljivih virov energije po
izvedbi sanacije do 30 točk

Delež obnovljivih virov energije

Točke

manj kot 1 %

0 točk

od vključno 1 % do vključno 5 %

10 točk

nad 5 % do vključno 10 %

20 točk

nad 10 % do vključno 50 %

25 točk

več kot 50 %

30 točk

Delež obnovljivih virov energije je razmerje med proizvedeno toploto iz obnovljivih
virov energije in energijo, ki je potrebna za
ogrevanje in sanitarno toplo vodo ter toplote za tehnologijo. V izračun deleža OVE se
štejejo le ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru
tega razpisa.
7.3 Specifična višina investicije do
30 točk (točke se bodo zaokroževale na
dve decimalki)
Specifična višina investicije
več kot 4000 €/MWh/leto
od vključno 1000 do 4000 €/MWh/leto
po enačbi: Točke = – 0,01 * Specifična višina investicije +40
manj kot 1000 €/MWh/leto

Točke
0 točk
od 0 do 29,99 točk
30 točk

Specifična višina investicije je razmerje
med celotnimi upravičenimi stroški operacije in predvidenimi letnimi prihranki energije,
ki bodo nastali zaradi energetske sanacije.
Operacije, ki iz merila »specifična višina
investicije« ne dosežejo vsaj 10 točk, niso
upravičene do sofinanciranja v okviru tega
razpisa.
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Slika 2: Točke za specifično višino investicije.
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Skupno maksimalno število doseženih
točk je 100.
Operacije, ki ne dosežejo vsaj 40 točk,
niso upravičene do sofinanciranja v okviru
tega razpisa.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva
sredstva, bodo sredstva dodeljena tistim
prijaviteljem, ki so dosegli najvišje število
točk. V primeru, da bo več operacij z enako
oceno, se bo upošteval vrstni red prispetja
vloge. Prednost bo tako imela tista vloga, ki
je kot popolna prispela prej. Za čas in datum
dospelosti se štejeta ura in datum sprejete
vloge v glavni pisarni MIZKŠ, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Kolikor vsa sredstva ne bodo dodeljena
pri prvem in drugem odpiranju vlog, bo razpisan dodatni rok za oddajo vlog.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja,
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
8. Navodila za izdelavo vloge z obrazci
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko upravičenci dobijo na naslovu http://www.
mizks.gov.si/, v rubriki »Javne objave in razpisi« ali jo naročijo s pisnim zahtevkom posredovanim po elektronski pošti na naslov:
nina.kolenc@gov.si.
Prijavitelj vlogo na razpis pripravi tako,
da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce
iz razpisne dokumentacije in jim priloži vse
zahtevane priloge.
Vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja
več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih
ovojnicah.
8.1 Popolnost vloge
Vloga bo formalno popolna, če bo sestavljena iz dokumentacije iz točke 6.3 in
naslednjih obveznih prilog:
1. prijavni obrazec (obrazec št. 1 s prilogo 1.1);
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki in se z x označi strinjanje z navedbami;
– obrazec se datira in žigosa z žigom
prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba
prijavitelja;
– kadar operacija zajema več upravičenih namenov, se jih označi v obrazcu;
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti
vpisane v zneskih po tekočih cenah brez
DDV (razen kadar v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10)
preračun stalnih v tekoče cene ni potreben);
– zneski iz tabele finančne konstrukcije – viri financiranja – morajo biti skladni
z zneski iz investicijske dokumentacije;
2. obrazec izjave (obrazec št. 2):
– v obrazcu se označi z x strinjanje
z vsemi navedbami v izjavi;
– obrazec se datira in žigosa z žigom
prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba
prijavitelja;
3. obrazec podatkov o prijavitelju
(obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;

– obrazec se datira žigosa z žigom
prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba
prijavitelja;
4. vzorec pogodbe o sofinanciranju
(obrazec št. 4):
– vzorec pogodbe mora biti na vsaki
strani parafiran s strani prijavitelja;
– s svojo parafo prijavitelj izrazi strinjanje z vsemi določili vzorca pogodbe;
– dejanska pogodba lahko od vzorca
odstopa le zaradi objektivnih okoliščin;
5. obrazec izjave o višini načrtovanih
zahtevkov za izplačilo za upravičene stroške
operacije po obdobjih (obrazec št. 5)
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;
– obrazec se datira in žigosa z žigom
prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba
prijavitelja;
6. priloge iz 6.3 – posebni pogoji.
8.2 Dodatne informacije in obveščanje
Kontaktna oseba za vse eventualno potrebne dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je mag. Nina Kolenc.
Vse informacije morajo biti zahtevane v pisni
obliki na naslov: nina.kolenc@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani MIZKŠ »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. MIZKŠ bo v 10 dneh
po objavi v Uradnem listu RS organiziralo
informativni dan za prijavitelje. Čas in kraj
bosta objavljena naknadno na spletnem naslovu: http://www.mizks.gov.si.
8.3 Način oddaje vloge, roki in datumi
odpiranja vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije je 7. januar 2013,
do 12. ure, v glavni pisarni MIZKŠ, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Naslednji rok za oddajo vlog je 19. april
2013. Morebitni ostali roki za oddajo vlog
bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na
spletni strani MIZKŠ na naslovu http://www.
mizks.gov.si/ najmanj 45 dni pred datumom
oddaje vloge.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ovitek pa mora biti označen z navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša,
kot to določa obrazec št. 6.
Vloga z dokumentacijo mora biti označena skladno z Navodili organa upravljanja
za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013.
V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno mape oziroma registratorje
z vlogo oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi
v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako
enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom
ovojnic.
Vloga se šteje za pravočasno, če
bo predložena osebno ali prispela po pošti
na zgoraj navedeni naslov MIZKŠ do dne
7. 1. 2013 do 12. ure oziroma do 19. 4. 2012
do 12. ure.
Nepravilno označene ovojnice in vloge,
ki ne bodo prispele pravočasno, se ne bodo
odpirale oziroma bodo v primeru odprtja nespremenjene ponovno zaprte in ne bodo
obravnavane, ampak bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelji oddajo vlogo ter spremembe
in umike vloge opremljene z obrazcem. Vlogo predložijo po pošti na naslov: Ministr-
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stvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljub
ljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu
MIZKŠ (Kotnikova 38) vsak delovni dan med
8. in 16. uro (v petek do 14.30) do dneva in
ure, določene kot skrajni rok za oddajo vlog.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki so z internimi akti prijavitelja
opredeljeni kot poslovna skrivnost in jih kot
takšne prijavitelj v vlogi posebej in jasno
označi. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo.
8.4 Odpiranje vlog, postopek ocenjevanja in obveščanje o izboru
Odpiranje prispelih vlog bo praviloma
javno in bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni
od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje
prispelih vlog ne bo javno, kolikor bi komisija
ugotovila veliko število prispelih vlog. V tem
primeru bo na spletni strani MIZKŠ objavljeno obvestilo, da zaradi velikega števila
prispelih vlog odpiranje ne bo javno.
Poziv k dopolnitvi formalno nepopolnih
vlog bo izveden najkasneje v roku 8 dni
od odpiranja vlog. Prijavitelji bodo lahko
formalno nepopolne vloge dopolnili v roku,
ki ga določi komisija oziroma najkasneje
v 15 dneh od prejema zahtevka za dopolnitev vloge. Formalno nepopolna vloga se
dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev
in tako, da je v svoji končni obliki celovita in
v vseh sestavinah usklajena.
Postopek javnega razpisa za izbor operacij bo vodila strokovna komisija, ki jo bo
s sklepom imenoval predstojnik MIZKŠ. Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
vlog na podlagi zahtev in meril, navedenih v tem javnem razpisu, ter bo pripravila predlog prejemnikov sredstev.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne
bodo skladne s predmetom in z namenom
razpisa, ter vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje iz točke 6.1 do
6.3 in ostalih zahtev iz točke 6.4, pa bodo
zavrnjene.
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje
v roku 60 dni od odpiranja vlog. Morebitne
pritožbe zoper sklep predlagatelji vložijo na
MIZKŠ v roku 15 dni od prejema sklepa. Za
odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj – pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
mora o pritožbi odločiti s sklepom v roku
60 dni.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva (http://www.mizks.gov.si).
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport
Št. 5440-105/2012/3
Ob-5005/12
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi sprememba-
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mi, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L
št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L
št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba
1828/2006/ES), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11
– ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in
37/12), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 88/11, 22/12
– ZUKN-C in 37/12), Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– UPB1, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12),
Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 113/05 – UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09,
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12),
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP-2D), Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001,
z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001,
z dne 21. 11. 2007 in sklepa Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi
organa upravljanja o potrditvi instrumenta
javni razpis za izbor operacij, z dne 28. 11.
2012, št. OP RČV 3/1/28-0-MŠŠ objavlja
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
javni razpis
za sofinanciranje projekta
»Merjenje učinkovitosti sistema
izobraževanja in usposabljanja
za izboljšanje usposobljenosti
izobraževalcev odraslih«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne
za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Masarykova 16, p. p. 104,
1001 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja«; prednostne usmeritve 3. 1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja.«
2. Predmet javnega razpisa (namen, cilj,
aktivnosti in rezultati/kazalniki)
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacije oziroma projekta »Merjenje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih«.
Namen
Vprašanje kompetenc odraslih postaja
vse bolj pomembno, saj predstavljajo kompleksen sistem znanja, spretnosti, ravnanja
in stališč, ki jih posameznik potrebuje za
učinkovito vključenost v družbo, zaposlitev,
nadaljnje učenje in za osebni razvoj. Kompetence, potrebne za učinkovito vključenost
v družbo in delo, opredeljuje priporočilo
evropskega parlamenta in sveta o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje (UL
EU, 30. 12. 2006, 194/10-18).
Poznavanje kompetenc, ki jih pridobijo
udeleženci izobraževanja in usposabljanja
so odločilnega pomena tako za zagotavljanje kakovosti in učinkovitosti sistema vzgoje
in izobraževanja, saj je le na osnovi tega
mogoče oblikovati učinkovito politiko razvoja
takih izobraževalnih programov, ki odgovarjajo potrebam časa.
S projektom zato želimo:
– pridobiti
mednarodne
primerjave
o kompetencah prebivalcev Slovenije za trg
dela tako z vidika ponudbe kot povpraševanja po spretnostih,
– identificirati in izmeriti razlike v kompetencah med posamezniki in državami za
katere se domneva, da prispevajo k osebni
uspešnosti in konkurenčnosti družbe kot celote, s čimer bomo dobili bolj celovito sliko
o zalogi človeškega kapitala,
– oceniti sovplivanje teh kompetenc na
socialne in ekonomske dosežke na ravni posameznika in družbenih podskupin ter družbe kot celote, npr. identificirali bomo pomen
kognitivnih spretnosti (s tem izobraževanja)
pri izboljšanju položaja na trgu dela,
– oceniti, v kolikšni meri izobraževalni sistem zagotavlja pridobivanje teh kompetenc.
Cilj
Cilj projekta je zagotoviti pregled kompetenc v populaciji, ki bistveno vplivajo na
zmožnost za soočanje z izzivi, ki jih prinašata globalizacija in demografske spremembe.
Pregled bo mogoče primerjati na mednarodni ravni in tako zagotoviti primerjavo porazdelitve kompetenc v slovenski populaciji in
drugih družbah.
Rezultati bodo tako služili za oblikovanje kazalnikov, s katerimi bo mogoče spremljati mednarodno primerljiv kompetenčni
profil populacije. Na podlagi tega bo mogoče preverjati ustreznosti politik na področju
izobraževanja in zaposlovanja ter preverjati
ustreznosti oblikovanja izobraževalnih programov ipd.. Podatki bodo služili kot podlaga za usklajeno načrtovanje in delovanje
politik izobraževanja in trga dela. Na osnovi
pridobljenih podatkov bo mogoče načrtovati
bolj fleksibilne programe izobraževanja in
usposabljanja, ki v učinkoviteje odgovarjajo
na potrebe trga dela.
Rezultati projekta bodo pomembno pripomogli k izboljšanju usposobljenosti izobraževalcev v izobraževanju in usposabljanju odraslih. V ta namen bodo nadgrajena
priporočila za nadaljnji razvoj programov
usposabljanja odraslih in izvedena usposabljanja izobraževalcev.
Ciljne skupine so: izobraževalci odraslih,
odrasli zaposleni in brezposelni.
Aktivnosti
V okviru projekta so predvidene naslednje dejavnosti:
– razvoj kazalnikov za merjenje kompetenc odraslih,

– priprava in izpeljava merjenja kompetenc odraslih tako s poskusnim, ki mora biti
izpeljan do sredine leta 2013, kot z glavnim
preverjanjem, ki mora biti izpeljan do konca
leta 2014,
– analiza stanja na področju kompetenc
odraslih in mednarodna primerjava,
– nadgradnja strokovnih podlag za oblikovanje politik za razvoj kompetenc odraslih,
– določitev nacionalnih kazalnikov za
spremljanje stanja in napredka in
– razvoj in nadgradnja priporočil za nadaljnji razvoj programov izobraževanja,
– razvoj, priprava in izvedba usposabljanja izobraževalcev v izobraževanju in usposabljanju odraslih za uporabo sodobnih oblik
in metod učenja in poučevanja.
Projekt bo temeljil na mednarodno oblikovanem metodološkem aparatu in bo meril
štiri področja kompetenc: reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih, pismenost, matematične kompetence ter bralne
kompetence, ki se preverjajo s testiranjem.
Projekt bo vključeval tudi preverjanje generičnih spretnosti za delovno mesto.
Pričakovani rezultati oziroma kazalniki
Kazalniki:
– število izvedenih mednarodnih raziskav (1),
– število anketiranih oseb (5.000),
– priporočila za nadaljnji razvoj programov usposabljanja odraslih (1) in
– število usposobljenih izobraževalcev
v izobraževanju in usposabljanju odraslih
(100).
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, se vloga zavrže.
a) splošni pogoji za prijavitelja in morebitne partnerje v projektu
Prijavitelj in vsi morebitni partnerji morajo
izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta,
– je prijavitelj neposredno odgovoren za
pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik,
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU,
– da bo pri porabi sredstev upošteval
zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so
izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu,
– ima poravnane zapadle obveznosti,
davke in prispevke do Republike Slovenije,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– zoper njega ni začet postopek z upniki,
ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni
v kateri koli podobni okoliščini,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS,
št. 55/08 – KZ-1, 66/08 – popr., 89/08 in
5/09 – Odl.US):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
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– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
b) posebni pogoji za prijavitelja in morebitni partnerje v projektu
Prijavitelj oziroma morebitni partnerji
morajo za kandidiranje na javnem razpisu
izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavitelj je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava kot nosilka/koordinatorka projekta, ki je registrirana za opravljanje razvojno-raziskovalne dejavnosti na
področju vzgoje in izobraževanja,
– prijavitelj oziroma morebitni partnerji
imajo ustrezne reference z razpisanega področja, in sicer izvajanje mednarodnih raziskav na področju vzgoje in izobraževanja
(OECD, IEA, UNESCO... itd.),
– posamezni prijavitelj se lahko na razpis
prijavi samostojno ali v konzorciju partnerjev
za izvedbo projekta. V primeru, ko skupno
prijavo odda več pravnih in/ali fizičnih oseb,
podpišejo in predložijo konzorcijsko pogodbo. Skupno prijavo na razpis odda v imenu
vseh članov konzorcija poslovodeči konzorcijski partner,
– pri prijavitelju ali morebitnih partnerjih
morajo biti zagotovljene nove zaposlitve.
c) pogoji za prijavo
Prijavitelji morajo posredovati prijavo in
pri tem zagotoviti in izkazati:
– popolna vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec s prilogami in izjavami
iz razpisne dokumentacije,
– skladnost projekta z razpisno dokumentacijo (vsebina, finance, organizacija,
roki, rezultati).
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu);
Na javnem razpisu bo izbrana ena prijava.

I. KAKOVOST PREDLAGANEGA PROJEKTA
1.

2.

3.

4.

5.

Vsebinska celovitost projekta
– Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene, vsebinsko se ne dopolnjujejo.

1

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

3

– Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo.

7

Sistematičnost in preglednost projekta.
– Predlog projekta je delno sistematičen in pregleden.

3

– Predlog projekta je sistematičen in pregleden.

5

Ustreznost opredelitve problema v predlogu projekta
– Opredelitev problema je delno ustrezna.

3

– Opredelitev problema je ustrezna.

5

Dodana vrednost projekta; projekt prispeva k razvoju vsebinskega področja
– Delno razvidna dodana vrednost, projekt delno prispeva k razvoju vsebinskega področja.

3

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

7

Opredelitev ciljev/rezultatov in njihova dosegljivost.
– Cilji/rezultati predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi.

3

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

5
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Način izvedbe projekta
– Način izvedbe projekta je delno ustrezen.

3

– Način izvedbe projekta je ustrezen.

5

Načrt rezultatov projekta in povezanost s cilji in aktivnostmi projekta
– Načrtovani rezultati so delno realni, izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi projekta.

3

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

5

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

2

– Finančni načrt izvedbe je realen in izvedljiv.

5

Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti predloga projekta
– Časovni načrt izvedbe ni povsem realen in izvedljiv.

2

– Časovni načrt izvedbe je realen in izvedljiv.

5

Uporabnost rezultatov za delo v vzgojno – izobraževalni praksi
– Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi.

3

– Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi.

7

Organizacija notranjega vodenja projekta
– Je delno opredeljena.

3

– Je natančno in ustrezno opredeljena.

7

Razvoj uspešnega partnerskega pristopa pri pripravi in izvajanju aktivnosti
– struktura vključenih partnerjev v projekt deloma omogoča uspešno izvedbo projekta.

3

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

5

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

3

– razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta.

5

Največje možno število točk

73

II. REFERENCE IN IZKUŠNJE PRIJAVITELJA IN PARTNERJEV ZA IZVEDBO PROJEKTA
1.

Reference prijavitelja s projektnimi partnerji na področju izvajanja velikih mednarodnih raziskav, ki temeljijo na mednarodno
priznanih metodologijah organizacij kot so OECD, IEA
Projektno skupino sestavljajo raziskovalci, ki imajo objave na razpisanem področju (COBISS, SICRIS).
– vsak raziskovalec z ustreznimi referencami je dve točki, največje število možnih točk je 50.

2.

50

Izkušenost prijavitelja s projektnimi partnerji
– Prijavitelj s projektnimi partnerji ima izkušnje z izvajanjem nacionalnega dela mednarodnih
razvojno-raziskovalnih študij na razpisanem področju
– vsaka izkušnja je pet točk, največje število možnih točk je 50.

Največje možno število točk

50
100

III. PRISPEVEK K POVEČANJU ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI
a) Predvideno število novih zaposlitev
– Projekt predvideva 2 nove zaposlitve.

2

– Projekt predvideva 3 nove zaposlitve.

4

– Projekt predvideva 4 ali več novih zaposlitev.

7

Največje možno število točk

7
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Največje možno skupno število točk,
s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 180 točk.
Izbrana prijava mora doseči vsaj
130 točk.
V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo
izbora upošteva seštevek točk iz merila »II.
Izkušnje in reference prijavitelja in partnerjev za izvedbo projekta« in »III. Prispevek
k povečanju zaposlitvenih možnosti«. Izbran
bo prijavitelj, ki bo v seštevku teh dveh meril
prejel večje število točk. V primeru, da bodo
prijave še vedno enakovredne, bo izvedeno
žrebanje za končni izbor.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna višina predvidenih sredstev za predmet javnega razpisa je
1.339.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, ter roki, če
je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
Skupna višina predvidenih sredstev za
projekt je 1.339.000,00 EUR, od tega je
vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za
proračunsko
leto
2013:
548.990,00 EUR od tega:
– 466.641,50 EUR s PP 924010 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti_ESS_07-13 -EU (85,00 %)
in
– 82.348,50 EUR s PP 925210 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti_ESS_07-13 – slovenska
udeležba (15,00 %);
– za
proračunsko
leto
2014:
428.480,00 EUR od tega:
– 364.208,00 EUR s PP 924010 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti_ESS_07-13 -EU (85,00 %)
in
– 64.272,00 EUR s PP 925210 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti_ESS_07-13 – slovenska
udeležba (15,00 %);
– za
proračunsko
leto
2015:
361.530,00 EUR od tega:
– 307.300,50 EUR s PP 924010 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti_ESS_07-13 -EU (85,00 %)
in
– 54.229,50 EUR s PP 925210 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti_ESS_07-13 – slovenska
udeležba (15,00 %).
V skladu s pogoji 24. in 25. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 bo ministrstvo
upravičencu praviloma izplačalo predplačilo
v višini do 20 % od vrednosti predvidenih
izplačil sredstev.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne
strinja s predlogom ministrstva se šteje, da
odstopa od vloge.
Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene
stroške, ki bodo nastali v času od 1. 1. 2013
do 30. 6. 2015. Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00 %.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje
izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce),
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– svetovanje s področja IKT,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje operacije,
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, stroški hotelskih nastanitev, prevozi),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov (če nakup odobri MIZKŠ in je
neposredno povezan s projektom in nujen
za njegovo izvedbo),
– oprema – največ do 10,00 % vseh
upravičenih stroškov (če nakup odobri ministrstvo in je neposredno povezan s projektom in nujen za njegovo izvedbo),
– davek na dodano vrednost (DDV),
– posredni stroški v pavšalnem znesku
v višini 15,00 % neposrednih upravičenih
stroškov.
Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru
tega javnega razpisa predstavljajo osnovo
za izračun pavšala za posredne stroške,
so naslednji:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po podjemni pogodbi,
– delo po avtorski pogodbi,
– delo preko študentskega servisa,
– stroški oglaševalskih storitev in
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi).
Način uveljavljanja upravičenih stroškov
in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport za
izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo
Navodila organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013).
Pri uveljavljanju upravičenega stroška
davka na dodano vrednost (DDV), mora
izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Podrobnosti
so navedene v Navodilih organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013 ter Navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za
izvajanje projektov ESS.
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10. Zahteve glede upoštevanja zakona,
ki ureja javno naročanje
Upravičenec bo moral pri porabi teh
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno
naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013).
12. Morebitno dopolnilno financiranje
V skladu s 34. členom Uredbe 1083/2006
ter 20. členom Uredbe RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 3/10, 31/10 in 79/10) bo za ta namen
uporabljeno dopolnilno financiranje največ
do 10 % vseh upravičenih stroškov.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12.
2020.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem
računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem
operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole
na kraju samem predhodno pisno obveščen.
V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem.
15. Zagotavljanje enakih možnosti
Upravičenec bo moral zagotoviti enakost
med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo
vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega
javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki
pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se
z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani
upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva,
da bo vključen na seznam upravičencev, ki
bo obsegal navedbo upravičenca in občine,
naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije.
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Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki
jih komisija odpre, so informacije javnega
značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej
označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06
– ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ),
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti
razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo
pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme
biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži
takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih
podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Upravičenec se zavezuje k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 –UPB1), Zakonom
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 100/11-Skl.
US, 32/12 in 57/12) in 37. členom Uredbe
1083/2006/ES.
17. Zahteve glede spremljanja podatkov
o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES
Upravičenec bo moral spremljati podatke
o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES.
18. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES
Ni relevantno.
19. Način in rok za predložitev vlog za
dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog je petek, 21. decembra 2012, do 10. ure. Vloge z zahtevano
vsebino morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »NE
ODPIRAJ – prijava na JAVNI RAZPIS »Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in
usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti
izobraževalcev odraslih«, ki je del razpisne
dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v zgoraj določenem roku, ne
glede na način dostave, prispele v vložišče
ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele vloge se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
20. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa za izbor
operacij (v nadaljevanju besedila: komisija),
ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Odpiranje prispelih vlog bo v petek,
21. decembra 2012, ob 12. uri, v prostorih
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ali ministrstva, Masarykova 16,
Ljubljana (sejna soba P 20) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste
prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev,
bodo s sklepom zavržene.
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21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema
sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
22. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, www.
mizks.gov.si (Projektna enota za izvajanje
kohezijske politike / javni razpisi). Razpisno
dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno
na Ministrstvu za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana, 5. nadstropje, Sektor za razvoj izobraževanja, vsak delovni dan, med 9. in
12. uro. Kontaktna oseba je Danica Cerar,
danica.cerar@gov.si.
Informativni dan bo potekal v veliki dvorani v pritličju Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana, in sicer v sredo,
12. decembra 2012, ob 11. uri.
Odgovori na aktualna vprašanja morebitnih prijaviteljev bodo redno objavljani na
spletni strani javnega razpisa.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel
sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel
sredstva za stroške operacije tudi iz drugih
virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport
Št. 6210-5/2012/1
Ob-5006/12
Na podlagi prvega odstavka 86. člena
in 95. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08,
8/11, 30/11 Odl.US: U-I-297/08-19; v nadaljevanju: ZVKD-1) ter v povezavi z drugim odstavkom 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS in tretjim
odstavkom 81. člena ZVKD-1 ter v skladu
s Pravilnikom o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva,
o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe
muzejev (Uradni list RS, št. 47/12; v nadaljevanju: Pravilnik) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za podelitev pooblastila za opravljanje
državne javne službe muzejev in galerij
(v nadaljevanju: javni razpis,
oznaka JR-PJS 2013)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraže-

vanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, Ljubljana.
2. Predmet in namen razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
pooblastila za opravljanje državne javne
službe muzejev (v nadaljevanju: pooblastilo) v muzejih in galerijah vpisanih v razvid
muzejev iz 87. člena ZVKD-1.
Namen razpisa je zagotoviti izvajanje
državne javne službe muzejev v muzejih
in galerijah, katerih ustanoviteljica ni Republika Slovenija, z namenom, da se, skladno s kulturno politiko, zagotovi strokovna
in javnosti dostopna vzpostavitev ter organiziranost javne službe enotnega varstva
premične kulturne dediščine.
Kot državno javno službo bo država podpirala izvajanje naslednjih dejavnosti:
1. identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, vrednotenje in interpretiranje premične in žive dediščine,
2. zbiranje, akcesija in inventariziranje
premične in žive dediščine,
3. varovanje in hranjenje muzejskih
zbirk državnega pomena,
4. sodelovanje v upravnih postopkih,
ki jih vodi ministrstvo,
5. svetovanje lastnikom zbirk premične dediščine glede vodenja inventarnih
knjig,
6. priprava in izvedba konservatorsko-restavratorskih postopkov pri premični
dediščini državnega pomena ter
7. izvajanje programov pripravništva
in izpopolnjevanja.
3. Pomen izrazov
V okviru tega javnega razpisa se uporabljajo naslednji pojmi:
Prijavitelj je muzej, vpisan v razvid muzejev iz 87. člena ZVKD-1, ki ima status
javnega zavoda.
Vlagatelj je tisti, ki se prijavlja na javni
razpis.
Odgovorna oseba vlagatelja je oseba, ki
poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa vlagatelja.
V razpisu uporabljeni in zapisni izrazi
v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
V razpisu uporabljeni izraz »muzej« se
uporablja nevtralno za muzeje in galerije.
4. Področje javnega razpisa
Javni razpis obsega področje delovanja
državne javne službe muzejev za vzpostavitev mreže muzejev za izvajanje javne
službe.
Področje delovanja državne javne službe
se bo v posameznem pooblaščenem muzeju zagotovilo na podlagi opredelitev v ustanovitvenih aktih, prepoznave širšega pomena hranjenja in varovanja zbirk posebnega
pomena ter določitvi strokovnih področij, ki
jih pokrivajo prijavitelji.
Pri določitvi področja iz prejšnjega odstavka se bodo prednostno upoštevala področja, ki prevzemajo naloge oziroma del
nalog v okviru sodelovanja z državnimi muzeji in področja, ki jih ne pokriva mreža državnih muzejev.
Pri določitvi vsebine pooblastila se bo izhajalo iz načina povezovanja muzejev na
drugem nivoju, ki bo temeljilo na dejansko
ugotovljenem stanju in bodo izvajali državno
javno službo na področju varstva premične
kulturne dediščine ter s svojo dejavnostjo pokrivajo celotno območje Republike Slovenije.
Izvajanje matične službe pomeni pripravo letnih, srednjeročnih in dolgoročnih programov
varovanja premične in nematerialne dedišči-
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ne, nudenje strokovne pomoči v okviru muzejske dejavnosti in posameznih strokovnih
področij v obliki evidentiranja, dokumentiranja, proučevanja, raziskovanja, varovanja,
hranjenja in predstavljanja premične dediščine na različnih nivojih delovanja muzejev.
Državno javno službo izvajajo muzeji kot
matično službo znotraj povezovanja muzejev samostojno ali tako, da se med seboj
vertikalno in horizontalno povezujejo v dveh
nivojih.
Prvi nivo matične službe se izvaja na območju celotne Republike Slovenije. Muzeji,
ki izvajajo prvi nivo matične službe, zbirajo
dediščino z območja cele države. Prvi nivo
matične službe vključuje povezovanje vseh
muzejev in muzejskih zbirk v državi z državnimi muzeji, z namenom vzpostavljanja
skupnih dolgoročnih programov varovanja
dediščine, strokovne pomoči in strokovnega
sodelovanja na vseh področjih muzejskega
delovanja: zbiranja, proučevanja, raziskovanja, dokumentiranja, varovanja, hranjenja
in vseh oblik komuniciranja muzejev z javnostmi ter skupnega nastopanja muzejev
doma in v tujini. Prvi nivo matične službe
zagotavlja najvišjo kvaliteto muzeološkega
dela na posameznih strokovnih področjih,
za katera so ustanovljeni državni muzeji, in
specialnih služb.
Drugi nivo izvajanja matične službe se
izvaja na muzejskih območjih, ki so se v Republiki Sloveniji oblikovala na osnovi zgodovinskih pokrajin, muzejske tradicije, povezovanja več lokalnih skupnosti ali specialnih
muzejskih zbirk.
Drugi nivo matične službe se vzpostavlja preko splošnih pokrajinskih muzejev (ti
zagotavljajo pokritost večine strokovnih področij na določenem območju in kompleksno
muzejsko dejavnost zbiranja, proučevanja,
dokumentiranja, varovanja, hranjenja in
vseh oblik komuniciranja muzeja z javnostmi kakor tudi večino specialnih služb) ter
preko drugih splošnih ali posebnih muzejev,
ki na muzejskem območju opravljajo svojo
dejavnost, s katero kvalitetno dopolnjujejo
prvi in drugi nivo matične službe.
Področja in območje delovanja se muzeju na drugem nivoju matične službe določijo
s podelitvijo pooblastila in temeljijo na dejansko ugotovljenem stanju.
Drugi nivo matične službe zagotavlja najvišjo kvaliteto muzeološkega dela na muzejskem območju in področju, za katerega bo
muzej prejel pooblastilo za izvajanje državne javne službe.
Drugi nivo matične službe se bo v Republiki Sloveniji izvajal na naslednjih muzejskih
območjih:
Dolenjsko za območje občin:
Mestna občina Novo mesto, Dolenjske
Toplice, Mirna peč, Žužemberk, Šentjernej,
Škocjan, Trebnje, Mokronog - Trebelno,
Straža, Šmarješke Toplice, Mirna, Kostanjevica na Krki, Metlika, Črnomelj, Semič,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški potoki.
Goriško za območje občin:
Mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina,
Vipava, Šempeter - Vrtojba, Brda, Kanal,
Miren - Kostanjevica, Sežana, Komen, Divača (delno), Idrija, Cerkno, Tolmin, Bovec,
Kobarid.
Gorenjsko za območje občin:
Mestna občina Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur,
Bohinj, Žirovnica, Kranjska Gora, Jesenice,
Kamnik, Komenda, Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče, Škofja Loka, Gore-

nja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Radovljica,
Bled, Gorje, Tržič.
Koroško za območje občin:
Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Mislinja, Ravne
na Koroškem, Prevalje, Črna na Koroškem,
Mežica.
Osrednje slovensko za območje občin:
Mestna občina Ljubljana,Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Dol pri Ljubljani,
Medvode, Vodice, Brezovica, Ig, Škofljica,
Velike Lašče, Dobrova - Polhov Gradec,
Horjul, Sodražica, Vrhnika, Borovnica, Cerknica, Bloke, Logatec, Loška Dolina, Postojna, Pivka, Ribnica, Šmartno pri Litiji.
Podravsko za območje občin:
Mestna občina Maribor, Mestna občina
Ptuj, Lenart, Benedikt, Sveta Ana, Cerkvenjak, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem
polju, Duplek, Rače - Fram, Starše, Pesnica,
Kungota, Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi,
Lovrenc na Pohorju, Slovenska Bistrica, Makole, Oplotnica, Hajdina, Markovci, Destrnik,
Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Videm, Podlehnik,
Zavrč, Ormož, Središče ob Dravi, Cirkulane,
Sveti Tomaž.
Pomursko za območje občin:
Mestna občina Murska Sobota, Apače,
Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, Velika Polana, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej,,
Beltinci, Tišina, Cankova, Gornji Petrovci,
Šalovci, Hodoš, Kuzma, Grad, Moravske
Toplice, Puconci, Rogašovci.
Primorsko za območje občin:
Mestna občina Koper Izola, Piran, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Divača (delno).
Savinjsko za območje občin:
Mestna občina Celje, Mestna občina
Velenje, Vojnik, Dobrna, Štore, Laško, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava,
Nazarje, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče,
Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah,
Kozje, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Rogaška Slatina, Rogatec, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela, Šmartno
ob Paki, Šoštanj, Trbovlje, Hrastnik, Litija,
Zagorje ob Savi, Brežice, Krško, Radeče,
Sevnica.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo muzeji, ki:
– so vpisani v razvid muzejev, voden pri
ministrstvu, iz 87. člena ZVKD-1,
– v letu prijave na ta razpis izpolnjujejo
vse zahteve za vpis v razvid muzejev iz
87. člena ZVKD-1,
– imajo stalne finančne vire za delovanje,
– so usposobljeni za identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje,
inventariziranje, varovanje, hranjenje, raziskovanje premične dediščine in njeno predstavljanje javnosti,
– zagotavljajo dostopnost do dediščine,
ki jo hranijo in do podatkov o njej,
– zagotavljajo ogled muzejskih zbirk
z določenim odpiralnim časom, vendar najmanj 40 ur tedensko,
– izpolnjujejo druge minimalne strokovne, tehnične in prostorske zahteve ter standarde za varovanje in hranjenje muzejskega gradiva, določene v V. in VI. poglavju
Pravilnika,
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– razpolagajo s soglasjem ustanovitelja
s prijavo na ta javni razpis.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja razpisna komisija, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister, pristojen za kulturo.
V postopku podelitve pooblastil ministrstvo
pridobi mnenje muzeja, v katerem je organizirana služba za premično dediščino in
muzeje, o izpolnjevanju zahtev za pridobitev
pooblastila iz 13., 14. in 15. člena Pravilnika
(VI. poglavje Pravilnika) in morebitnih drugih zahtev.
7. Podelitev pooblastila
Pooblastila se podeli tistim vlagateljem,
katerih vloge bodo popolne, pravočasne in
ki bodo izpolnjevali vse zahtevane zahteve
iz 5. točke tega razpisa.
Skladno z drugim odstavkom 19. člena
Pravilnika se bo prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali vseh zahtev in standardov iz V. in
VI. poglavja Pravilnika, vendar je to nujno za
varovanje muzejskega gradiva pri tem prijavitelju, lahko izdal začasen sklep o podelitvi
pooblastila in se določil rok v katerem mora
muzej izpolniti zahteve.
Neizpolnjevanje standardov iz 14. in
15. člena Pravilnika je mogoče dopustiti le
pri muzejih, ki ne hranijo večje količine muzejskega gradiva, kar se presoja za vsak
posamezni muzej posebej na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja.
Sklep o podelitvi pooblastila sprejme
na predlog ministra Vlada Republike Slovenije.
8. Rok za prijavo na javni razpis: rok za
prijavo na javni razpis prične teči z dnem
objave v Uradnem listu RS in se zaključi 30.
dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa obsega:
– besedilo javnega razpisa, oznaka JR
PP 13,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec
z navedbo bistvenih sestavin vloge),
– prijavni obrazec 3 (obvezna dokazila),
– prijavni obrazec 4:
– priloga 1: izjava predlagatelja, da
v letu prijave izpolnjuje strokovne, kadrovske in finančne zahteve za vpis v razvid,
– priloga 2: izjave predlagatelja o načinu financiranja, dostopnosti in usposobljenosti,
– priloga 3: izjava o zagotavljanju minimalnih strokovnih, tehničnih in prostorskih zahtev ter standardov za varovanje in
hranjenje muzejskega gradiva v muzejih
s pooblastilom za opravljanje državne javne službe.
Vlagatelj mora, na podlagi 95. člena
ZVKD-1 in 18. člena Pravilnika, vlogi, s katero se prijavlja na javni razpis, obvezno
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– soglasje ustanovitelja k prijavi na ta
javni razpis,
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce od
1 do 4,
– ustanovitveni akt muzeja v katerem sta
opredeljena poslanstvo muzeja in njegova
zbiralna politika, če ni javno objavljen,
– poročilo o opravljenem delu za pretekli
dve leti (le v primeru, da ministrstvo ne poseduje teh dokumentov),
– strateški načrt ali drug dokument, ki
prikazuje koncept ureditve in razvoja muzeja
in njegovih zbirk,
– aktualni inventurni seznam.
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Izpolnjevanje pogojev in resničnost izjav
na prijavnih obrazcih se ugotavlja na podlagi
dokumentacije, ki jo za pogodbene stranke
hrani ministrstvo in je bila ministrstvu predložena v okviru preteklih 12 mesecih oziroma
dokumentacije, ki jo prijavitelj priloži k vlogi
na javni razpis.
Vloge se bodo obravnavale po zakonu,
ki ureja splošni upravni postopek.
Dokumentacijo javnega razpisa lahko
vlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva na Maistrovi 10 v Ljubljani,
ves poslovni čas ministrstva.
Dokumentacijo javnega razpisa si lahko
vlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.mizks.gov.si, kjer najdejo
tudi vse ostale podatke povezane z izvedbo
tega javnega razpisa.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo,
v času razpisnega roka, zainteresiranim
vlagateljem navedeno dokumentacijo tudi
poslati.
10. Oddaja vloge
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih javnega razpisa in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v dokumentaciji razpisa.
Vloga mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo
in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do
vključno 30. 12. 2012 oziroma najkasneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis,
z oznako JR-PP 13«. Na hrbtni strani ovitka
mora biti naveden naziv in naslov (sedež)
vlagatelja.
11. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo:
– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozno dopolnjene vloge;
– nepopolne vloge.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
javnega razpisa in razpisna dokumentacija. Pristojni uslužbenec je dolžan pozvati
vlagatelja k dopolnitvi vloge in mu določiti
rok pet dni, do katerega mora biti predložena dopolnitev vloge, obvezno z oznako
poziva k dopolnitvi. Vloga, ki je na javni
razpis prispela kot formalno nepopolna in je
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prijavitelj ni v celoti dopolnil v roku petih dni
od prejema poziva k dopolnitvi, se šteje za
nepopolno vlogo.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga vlagatelja, ki ne izpolnjuje
pogoja iz prve alinee 5. točke tega besedila
javnega razpisa.
Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene
do zadnjega dne razpisnega roka, oziroma
priporočeno oddane na pošti na zadnji dan
razpisnega roka, se bodo štele za prepozne.
Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne vloge in vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba.
Oddaja popolne vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega
javnega razpisa.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Nada Zoran (nada.zoran@gov.si, ali tel. 01/369-59-43).
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede javnega razpisa obrnejo na pristojno
uslužbenko.
13. Vpogled v dokumentacijo javnega
razpisa: vpogled v dokumentacijo javnega
razpisa je možen v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
14. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo Vladi Republike Slovenije prelagalo podelitev pooblastil najkasneje
v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog.
Sklep o podelitvi pooblastila sprejeme
Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva.
Ministrstvo bo Vladi Republike Slovenije predlagalo, da v sklepu določi trajanje
pooblastila do preklica.
Po zaključku tega javnega razpisa bo
ministrstvo, v skladu s tretjim odstavkom
81. člena ZVKD-1, pooblaščenim muzejem,
ki imajo status javnega zavoda, posredovalo
neposredni poziv za pripravo programa dela
in finančnega načrta, za preostale pooblaščene muzeje pa bo izveden javni poziv.
Ministrstvo s posameznim pooblaščenim
muzejem in njegovim ustanoviteljem sklene
pogodbo o izvajanju javne službe oziroma
izvajanju programa na način javne službe
in sofinanciranju.
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Priloge:
Priloga 1
Izjava vlagatelja, da v letu prijave izpolnjuje strokovne, kadrovske in finančne zahteve za
vpis v razvid:
Izpolnjevanje strokovnih, kadrovskih in finančnih zahtev
(obkroži)
1. ima vodjo s pooblastili, ki omogočajo osnovno kadrovsko in
finančno poslovanje muzeja;
2. ima v delovnem razmerju za nedoločen čas vsaj eno osebo s
strokovnim nazivom s področja muzejev;
3. ima angažirano osebje z ustreznimi strokovnimi nazivi za zbiranje,
akcesijo in inventarizacijo in za varovanje muzejskega gradiva, ki ga
hrani, ali pa zagotovi sodelovanje muzeja, ki je že vpisan v razvid in
ki takšno osebje ima;
4. ima angažirano osebje, ki je usposobljeno za finančno načrtovanje
in vodenje računovodstva v skladu z računovodskimi standardi;
5. nima blokiranega računa v zadnje pol leta in ni v postopkih
zaradi insolventnosti.
Izpolnjevanje tehničnih zahtev (obkroži)

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

6. ima načrt fizičnega in tehničnega, predvsem protivlomnega in
protipožarnega, varovanja, ki vsebuje specifikacije za ustrezno
tehnično opremo za zaščito pred vlomom, nepooblaščenim
dostopom, požarom in udarom strele za vse prostore, ki so
namenjeni obiskovalcem, in prostore za hrambo dokumentacije,
arhiva in muzejskega gradiva;
7. ima zagotovljeno fizično in tehnično varovanje z zaposlenim
osebjem, ki ima nacionalno poklicno kvalifikacijo po predpisih s
področja zasebnega varovanja, ali z imetnikom licence za varovanje
premoženja v skladu z navedenimi predpisi;
8. ima sklenjeno zavarovanje za primer poškodovanja, uničenja ali
kraje za muzejsko gradivo, opremo in prostore, kjer se muzejsko
gradivo hrani;
9. ima osnovno tehnično in programsko opremo za dokumentiranje
in varno hranjenje muzejskega gradiva in dokumentacije;
10. ima zagotovljeno redno vzdrževanje prostorov, tehnične in
programske opreme.
Izpolnjevanje prostorskih zahtev (obkroži)

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

11. ima delovni prostor za strokovno osebje, dokumentacijo in arhiv;
12. ima prostor za razstavno dejavnost;
13. ima prostor za hranjenje muzejskega gradiva, ki po velikosti in
opremljenosti ustreza zvrsti muzejskega gradiva.

DA
DA
DA

NE
NE
NE

14. Prostori, v katerih se hrani in razstavlja muzejsko gradivo, morajo
ustrezati klimatskim standardom iz prvega poglavja priloge 1 tega
pravilnika.
Priporočeno razmerje med prostori iz prejšnjega odstavka je 40 proti
60, in sicer je 40 odstotkov prostorov namenjenih obdelavi, hranjenju
zbirk in strokovnemu osebju muzeja, 60 odstotkov pa prostorom za
obiskovalce, ki so odprti javnosti na podlagi odpiralnega časa

DA

NE
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muzeja.

Za izjemno občutljivo muzejsko gradivo se podrobnejši prostorski
standardi določijo z načrtom hranjenja in razstavljanja, ki ga pripravi
muzej.

IZJAVA
Izjavljam, da vlagatelj v letu prijave izpolnjuje vse strokovne, kadrovske in finančne zahteve
za vpis v razvid muzejev iz 87. člena ZVKD1.

Podpis odgovorne osebe vlagatelja: ______________________
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Priloga 2
IZJAVE
Izjavljam, da ima vlagatelj stalne finančne vire delovanja in da ustanovitelj zagotavlja
delež financiranja javne službe.
Podpis odgovorne osebe vlagatelja:___________________________
Podpis odgovorne osebe vlagatelja:___________________________
Izjavljam, da je vlagatelj usposobljen za identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje,
interpretiranje, inventariziranje, varovanje, hranjenje, raziskovanje premične dediščine
in njeno predstavljanje javnosti.
Podpis odgovorne osebe vlagatelja: ____________________
Izjavljam, da vlagatelj zagotavlja dostopnost do dediščine, ki jo hrani in do podatkov o
njej.
Podpis odgovorne osebe vlagatelja: ____________________
Izjavljam, da vlagatelj zagotavlja ogled muzejskih zbirk najmanj 40 ur tedensko.
Podpis odgovorne osebe vlagatelja: ____________________
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Priloga 3
Muzej hrani večjo količino občutljivega muzejskega gradiva
(obkroži)

DA

NE

Izjava vlagatelja, da v letu prijave zagotavljanja minimalne strokovne, tehnične in prostorske
standarde za varovanje in hranjenje muzejskega gradiva v muzejih s pooblastilom za
opravljanje državne javne službe:
Zagotavljanje strokovnih standardov (obkroži)
1. da je prijavitelj odprt za javnost vsaj tri leta pred začetkom
postopka za pridobitev statusa muzeja s pooblastilom za
opravljanje državne javne službe,
2. da ima nadzorne organe, ki so pooblaščeni za redno spremljanje
njegovega poslovanja,
3. da zagotavlja izvajanje državne javne službe za izvajanje nalog
varstva premične in žive dediščine širšega pomena,
4. da ima v delovnem razmerju vsaj tri osebe s strokovnim nazivom
iz muzejskega področja,
5. da ima vsaj eno osebo z nazivom iz konservatorsko
restavratorskega področja, če muzej hrani večjo količino
občutljivega muzejskega gradiva (izpolni le muzej, ki hrani večjo
količino občutljivega muzejskega gradiva),
6. da ima vsaj eno osebo, odgovorno za delovanje
dokumentacijskega sistema, hranjenje dokumentacije in arhiva,
7. da ima vsaj eno osebo za delovanje strokovne knjižnice,
8. da ima vsaj eno osebo, odgovorno za izvajanje pedagoških in
andragoških programov,
9. da ima vsaj eno osebo, ki nadzira tehnične pogoje hranjenja in
varovanja;
Oseba od 4. do 9. točke te tabele lahko opravlja po več nalog iz
prejšnjega odstavka, če je tako določeno v ustreznem aktu o
notranji organizaciji dela muzeja.

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA
DA

NE
NE

DA

NE

Oseba iz 1. do 9. točke te tabele, razen tiste iz 4. točke, je lahko v
muzeju v delovnem razmerju ali dela na drug način (na podlagi
pogodbe z drugim muzejem, dopolnilnega delovnega razmerja,
podjemne pogodbe, študentskega, volonterskega dela ipd.),
vendar mora pravna podlaga tega razmerja jasno določati njene
obveznosti in zadolžitve.
Zagotavljanje tehničnega standarda (obkroži)
Zagotavlja opremo za zagotavljanje klimatskih standardov
hranjenja nacionalnega bogastva iz priloge1 tega pravilnika.



DA

NE
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Zagotavljanje prostorskega standarda
Zagotavlja prostor za sprejem obiskovalcev, pedagoške in
andragoške programe in strokovno knjižnico.

DA

NE



IZJAVA
Izjavljam, da vlagatelj v letu prijave izpolnjuje vse strokovne, tehnične in prostorske standarde iz
VI. poglavja Pravilnika.
Podpis odgovorne osebe vlagatelja: ____________________



Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport

Št. 430-0015/2012
Ob-4956/12
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
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),
sprejetim Letnim načrtom pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Mežica za leto 2012 ter sklepom 16.
seje občinskega sveta z dnem 17. 10. 2012,
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
1. Lokacija I – zemljišči parc. št. 4/19 in
parc. št. 4/12, obe k.o. Meža Takraj, v skupni izmeri 1.346 m2, ocenjena vrednost
22.200,00 € brez DDV.
V ceno ni zajeta komunalna infrastruktura.
Lastnik nepremičnine bo na lastne stroške demontiral konstrukcijo reklamnega panoja, ki stoji na nepremičnini, in jo odložil
nepoškodovano na dogovorjeno lokacijo na
območju »Vogarjevo«.
2. Lokacija II – zemljišče parc. št. 4/18,
k.o. Meža Takraj, v izmeri 830 m2, ocenjena
vrednost 14.400,00 € brez DDV.
V ceno ni zajeta komunalna infrastruktura.
3. Lokacija III – zemljišči parc. št. 4/15 in
parc. št. 4/13, obe k.o. Meža Takraj, v skupni izmeri 1.122 m2, ocenjena vrednost
18.500,00 € brez DDV.
V ceno ni zajeta komunalna infrastruktura.
Za vse navedene nepremičnine velja:
– namenjene so za obrtne in obrti podobne dejavnosti;


– da bodo komunalno opremljene, skladno Odloku o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje GC Vogarjevo, Uradni list RS, št. 108/11 z dne 29. 12. 2011;
– lastnik nepremičnine bo sklenil služnostno pogodbo z lastnikom GJI, ki obremenjuje predmetno nepremičnino o prostem
dostopu z namenom prenove in vzdrževanja
vodov in naprav GJI. Vodi in naprave GJI, ki
obremenjujejo posamezno nepremičnino, ki
je predmet prodaje, so razvidni iz grafičnega
prikaza, ki je priloga javnega razpisa.
Izhodiščne cene so določene v skladu
s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in
izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom.
Občinski svet je s sklepom na 16. redni seji
z dnem 17. 10. 2012 potrdil prodajo predmetnih nepremičnin.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmetne prodaje.
2. Ponudniki se lahko prijavijo na razpis
za eno nepremičnino ali vse nepremičnine
skupaj.
3. Varščina za resnost ponudbe:
– (Lokacija I – zemljišči parc. št. 4/19 in
parc. št. 4/12, obe k.o. Meža Takraj) ponudniki morajo varščino poravnati na račun
Občine Mežica, št. 01274-0100010050,
sklic 00 430-0015-1, najkasneje do 17. 12.
2012, do 10. ure, in znaša 10 % od izklicne
cene v točki II/1. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana,
če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa
vrnjena v roku 8 dni, brez obresti, po končani izbiri.
– (Lokacija II – zemljišče parc. št. 4/18,
k.o. Meža Takraj) ponudniki morajo varščino poravnati na račun Občine Mežica,
št. 01274-0100010050, sklic 00 430-0015-2
najkasneje do 17. 12. 2012, do 10. ure, in
znaša 10 % od izklicne cene v točki II/2. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo

sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni,
brez obresti, po končani izbiri.
– (Lokacija III – zemljišči parc. št. 4/15
in parc. št. 4/13, obe k.o. Meža Takraj) ponudniki morajo varščino poravnati na račun Občine Mežica, št. 01274-0100010050,
sklic 00 430-0015-3 najkasneje do 17. 12.
2012, do 10. ure, in znaša 10 % od izklicne
cene v točki III/1. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana,
če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim dražiteljem pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti,
po končani izbiri.
4. Izbrani ponudnik za posamezno lokacijo bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh
od sprejema sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika in plačati kupnino v enkratnem
znesku najkasneje v 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem.
5. Izbrani ponudnik za posamezno lokacijo I, II, in III plača vse stroške v zvezi
s cenitvijo nepremičnine v znesku 96,70 €,
ter sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev ter sodne takse). Ti stroški niso
zajeti v izklicni ceni nepremičnin.
6. Ponudniki morajo izpolnjevati pogoje,
ki so določeni za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah v Republiki Sloveniji.
7. Upoštevane bodo le pravočasne in popolne ponudbe, v katerih bo ponujena cena
enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene.
8. V primeru, da se v razpisnem roku za
prodajo posamezne lokacije I, II, ali III ne
prijavi nihče od ponudnikov, se šteje, da se
rok za predložitev ponudb podaljša najkasneje do 15. 1. 2013. Naročnik bo v podaljšanem roku upošteval in ocenil ponudbe po
vrstnem redu, kot bodo prispele na naslov
naročnika. S prvo ponudbo, ki bo formalno
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in finančno ustrezna, bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
9. Po sklenitvi kupoprodajnih pogodb za
prodajo nepremičnin iz točke II/1, II/2 in III/1
se razpis zaključi.
10. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1 javno zbiranje
ponudb);
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2/1);
– podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe za predmetno nepremičnino;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za
fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz
sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo
pravne osebe ali s.p. ne sme biti starejši od
30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter
ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.;
– potrdilo o plačanih prispevkih in davkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno
osebo in s.p.);
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10 % izhodiščne cene.
11. Nakup zemljišč po Lokacijah – izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne
pogoje in ponudil najvišjo ceno (najnižja je
določena). V primeru manjših ponudbenih
razlik, za isto nepremičnino – lokacijo (do
1.000 €) ali enakih ponudb se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
12. Vsi interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo nepremičnine,
ki so predmet javnega razpisa, s predhodno najavo na Občini Mežica, Trg svobode 1, Mežica, tel. 02/827-93-57, Mateja
Mešnjak, mateja.mesnjak@mezica.si ali
02/827-93-58 Milan Krivograd, milan.krivograd@mezica.si
13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici
do 17. 12. 2012, do 10. ure, na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica,
z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni
razpis za prodajo nepremičnin – poslovna
cona GC Vogarjevo«.
2. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Odpiranje ponudb, ne bo javno.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnih straneh Občine Mežica, www.
mojaobcina.si/mezica (pod razpisi). Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti
dobijo na Občini Mežica, vsak delovni dan,
na tel. 02/827-93-57 – Mateja Mešnjak ali
e-mail: mateja.mesnjak@mezica.si.
Občina Mežica
Ob-4965/12
Mestna občina Koper na podlagi 20. in
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin-poslovnih
prostorov v najem v Mestni občini
Koper z javnim zbiranjem ponudb
Predmet najema so naslednji poslovni
prostori:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Kidričeva ulica 23a, Koper, z ID oznako 2605-2050-1, poslovni prostor, v izmeri 115,43 m2, oddajamo za trgovsko ali mirno
storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 903,08 €, za mesec oktober
2012;
– Sp. Škofije 182, Škofije, z ID oznako 2595-1669/6, usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, nahaja se
v pritličju poslovno stanovanjskega objekta,
v izmeri 58,95 m2, oddajamo za trgovinsko
dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 200,45 €, za mesec oktober 2012;
– Staničev trg 19, Koper, z ID oznako
2605-1124-1, poslovni prostor, v izmeri 54,19 m2 poslovne površine, nahaja se
v pritličju objekta na parceli št. 956, k.o.
Koper, oddajamo za trgovsko ali mirno obrtno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna
najemnina znaša 322,50 €, za mesec oktober 2012;
– Cankarjeva ulica 3, Koper, z ID oznako
2605-308-5, usposobljen poslovni prostor,
v izmeri 36,35 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju poslovnega objekta na parceli
št. 166, k.o. Koper, oddajamo za trgovsko
ali mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 312,65 €, za mesec
oktober 2012;
– Gallusova ulica 6, Koper, z ID oznako
2605-830-2, usposobljen poslovni prostor,
v izmeri 29,36 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 662,
k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno
dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 231,97 €, za mesec oktober 2012;
– Ljub
ljanska cesta 2a, Koper, usposobljen poslovni prostor – gostinski lokal, z ID
znakom 2605-1299, št. poslovnega prostora 01, v izmeri 98,61 m2, oddajamo za gostinsko dejavnost. Izklicna mesečna najemnina
znaša 899,08 €, za mesec oktober 2012.
Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe
z razpisno dokumentacijo (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– Ponudba za najem poslovnega prostora
v Kopru, ”navede se naslov prostora, za katerega je najemnik zainteresiran“ z oznako
3528-10/2012« na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 18. 12. 2012.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti
ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in
v sredo tudi od 14. do 17. ure.
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka
za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 20. 12. 2012, ob
9. uri, na naslovu: Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
javni razpis lahko zainteresirani ponudniki
iztiskajo na spletni Mestne občine Koper
na naslovu: www.koper.si. ali jo prevzamejo
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
v času uradnih ur.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo
Urad za nepremičnine – poslovni prostori,
tel. 05/664-62-84 ali 05/664-62-86.
Mestna občina Koper
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Občina Loški Potok, Hrib – Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11), Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) in Odloku o načinu izvajanja
lokalne gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 28/12) objavlja
javni razpis
izbira koncesionarja za izvajanje lokalne
gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo na območju Občine
Loški Potok
I. Naziv in naslov naročnika: Občina Loški Potok, Hrib – Loški Potok 17, 1318 Loški
Potok.
II. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
na območju Občine Loški Potok je objavljen
v Uradnem listu RS, št. 28/12.
III. Predmet razpisa: izbira izvajalca javno zasebnega partnerja v skladu z Zakonom
o javno- zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) in ostalih predpisih, navedenih v razpisni dokumentaciji.
IV. Predmet javno zasebnega partnerstva: izbira koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Loški
Potok. Gospodarska javna služba obsega
zlasti:
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote,
– prodajo toplotne energije uporabnikom
skladno s tarifnim sistemom,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje
javne službe,
– redno vzdrževanje vseh energetskih
objektov, naprav in omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito
uveljavljajo dostop do omrežja,
– napoved porabe toplote z uporabo
metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
– vodenje katastra,
– vodenje evidence o porabljeni energiji
po posameznih odjemnih mestih (energetsko knjigovodstvo),
druge storitve, ki jih določajo zakoni ali
drugi podzakonski akti.
Izvajanje javne službe poleg navedenih
nalog obsega tudi izvajanje vseh drugih nalog in dejavnosti, ki so z javno službo neločljivo povezane. Poglavitni pogoj za pridobitev koncesije je zagotovitev proizvodnje toplote na lesno biomaso ali druge obnovljive
vire energije za daljinsko ogrevanje. Izvedbo
investicije, obratovanja in vzdrževanja kotlovnice in deponije goriva tako kot obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja, zagotavlja koncesionar.
V. Območje koncesije: koncesija se izvaja na območju naselja Hrib – Loški Potok.
VI. Začetek in trajanje koncesije: koncesijsko razmerje nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba
prične veljati z dnem podpisa obeh strank.
Koncesijska pogodba se sklene za 25 let od
dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok
koncesije).
VII. Postopek izbire: odločitev o izbiri
kandidata oziroma podelitvi koncesije sprej-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
me Občinska uprava Občine Loški Potok
z upravno odločbo, na podlagi poročila strokovne komisije.
VIII. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je objavljena na
spletni strani naročnika: http://www.loski-potok.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi v pisni obliki na sedežu naročnika
Občina Loški Potok, Hrib – Loški Potok 17,
1318 Loški Potok, vsak delovni dan od objave tega javnega razpisa do roka za predložitev vlog, med 10. in 12. uro. Razpisna
dokumentacija je brezplačna.
IX. Dajanje pojasnil v zvezi z razpisno
dokumentacijo: kandidati lahko zastavljajo vprašanja oziroma zahteve za pojasnila
v zvezi z javnim razpisom in to razpisno dokumentacijo na naslov naročnika Občina Loški Potok, Hrib – Loški Potok 17, 1318 Loški
Potok, s pripisom za Viljem Vesel (oseba, ki
nudi dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom) ali jih posredujejo preko elektronske pošte na naslov: viljem.vesel@loski-potok.si. Vprašanje oziroma zahteva za pojasnilo se bo štela kot pravočasna, kolikor jo
bo naročnik prejel do vključno 14. 12. 2012.
X. Rok in kraj za predložitev vlog: vlogo
mora kandidat, ne glede na način predložitve, predložiti do 21. 12. 2012 do vključno
11. ure, na naslov naročnika: Občina Loški
Potok, Hrib – Loški Potok 17, 1318 Loški
Potok. Vloge, ki bodo predložene po tem
roku, se štejejo za prepozne vloge.
XI. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati in dokazila: kandidati morajo izpolnjevati vse pogoje, določene v razpisni dokumentaciji in priložiti za posamezen pogoj
zahtevana dokazila (točka 5 razpisne dokumentacije).
XII. Druge zahteve in sestavine vloge:
kandidat mora v vlogi predložiti dokumente,
zahtevane v razpisni dokumentaciji. Kandidat mora za zavarovanje resnosti vloge
v vlogi predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Natančneje je finančno zavarovanje za resnost
vloge določeno v razpisni dokumentaciji (točka 7.1). Vloga mora biti predložena
v slovenskem jeziku. Potrdila referenčnih
naročnikov so lahko tudi v angleškem ali
nemškem jeziku.
XIII. Pogoji za predložitev skupne vloge: zahteve glede izpolnjevanja pogojev
v primeru predložitve skupnih vlog in druge
zahteve v zvezi s skupnimi vlogami, so določene v razpisni dokumentaciji (točka 8.1).
XIV. Merila za izbor najugodnejšega kandidata: je ekonomsko najugodnejša vloga, ki
se določi na podlagi naslednjih meril:
a.) Povprečna cena za dobavljeno toplotno energijo končnemu uporabniku (Ca)
– 40 točk.
b.) Fiksni del cene za dobavljeno toplotno energijo končnemu uporabniku (Cb) –
27 točk.
c.) Cena prispevka za priklop (Cpp) –
10 točk.
d.) Višina koncesijske dajatve (KD) –
10 točk.
e.) Delež goriva, ustvarjenega oziroma
proizvedenega delno ali v celoti na območju Občine Loški Potok ter rok in načrt za
dosego tega deleža, pri čemer delež ne sme
biti nižji od 30 odstotkov in rok ne daljši od
petih let od podpisa koncesijske pogodbe
(DG) – 10 točk.
f.) Rok za izgradnjo kotlovnice in deponije za gorivo in distribucijskega omrežja
(RI) – 3 točke.

Podrobnejši opis in način izračuna najugodnejše vloge je določen v razpisni dokumentaciji.
XV. Rok in kraj odpiranja vlog: odpiranje
vlog bo 21. 12. 2012 ob 12. uri, v prostorih
naročnika, na naslovu Občina Loški Potok,
Hrib – Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.
Odpiranje vlog je javno.
XVI. Rok o obvestilu izida razpisa: odločitev o izbiri kandidata ali morebitna druga
odločitev bo kandidatom posredovana predvidoma najkasneje v roku 60 dni od opravljenega pregleda in ocenjevanja vlog.
Občina Loški Potok
Ob-4972/12
Občina Slovenska Bistrica na podlagi
44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 –
ZUPJS, 40/11 – ZSVarPre-a in 40/11 – ZUPIJ-a), 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, 2/98, 61/98, 19/99,
(28/99 – popr.), 127/03, 125/04, 120/05 Odločba US: U-I-192/05-29, 90/08 in 45/10),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in
6/12), 7. člena Odloka o podelitvi koncesije
za izvajanje javne službe Pomoč na domu
v občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 58/12) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu na območju
Občine Slovenska Bistrica
1. Koncedent: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
2. Podelitev koncesije: koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu ter predpisom iz 48. člena tega zakona
in skladno s 5. členom Odloka o podelitvi
koncesije za izvajanje javne službe Pomoč
na domu v Občini Slovenska Bistrica.
3. Predmet koncesije: predmet koncesije
je pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna
oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo in mobilno pomoč.
4. Opis storitve
Storitev obsega:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri
oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju,
hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih
potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava
enega obroka hrane, pomivanje uporabljene
posode, osnovno čiščenje bivalnega dela
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje
in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov,
kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,

Št.

90 / 30. 11. 2012 /

Stran

2687

informiranje ustanov o stanju in potrebah
upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
5. Upravičenci: upravičenec je upravičen do storitve, če potrebuje najmanj dve
opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz
prejšnjega odstavka.
6. Obseg storitve: socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu (v nadaljnjem
besedilu: storitev) se podeljuje za eno koncesijo okvirno 12.400 efektivnih ur neposredne socialne oskrbe letno.
7. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: Občina Slovenska Bistrica.
8. Uporabniki storitve, za katero se razpisuje koncesija
Uporabniki javne službe so upravičenci,
opredeljeni v predpisu, ki določa standarde
in normative socialnovarstvenih storitev.
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.
9. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesijska dejavnost se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili, v roku
2 mesecev od podpisa pogodbe.
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.
10. Viri financiranja storitve: storitev se
financira v skladu z Zakonom o socialnem
varstvu.
11. 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. Izbranemu ponudniku bo organ,
pristojen za podelitev koncesije v odločbi
o podelitvi koncesije določil rok za predložitev vloge za izdajo soglasja k ceni.
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
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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 prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija,
– 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 110,
– v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu bo storitev opravljal v obsegu okvirno 12.400 ur na leto,
– 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 Ministrstvo 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 ter izjavo ponudnika, da
bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil vse javne uslužbence, ki so to delo do
podelitve koncesije opravljali na območju
Občine Slovenska Bistrica pri zadnjem izvajalcu, v skladu s standardi, normativi ter
veljavno zakonodajo,
13.5. projekcijo finančnega poslovanja
za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim
standardom 26 po različici I,
13.6. izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiško
knjižnega vpisa s priloženo pogodbo
o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali
prostora s priloženo najemno pogodbo ali

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
leasing pogodbo za objekt ali prostor za
nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme
biti krajši od trajanja zaprošene koncesije
ali za določen čas za največ obdobje, ki ga
dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, z možnostjo podaljšanja, če je
najemodajalec država ali lokalna skupnost,
13.7. izjavo, da prevzame uporabnike
programa,
13.8. izračun cene za socialnovarstveno
storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialno-varstveno
storitev oblikovan v skladu s poskusno določenimi normativi,
13.9. 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,
13.10. program dela izvajanja storitve.
Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednja dokazila:
13.11. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let,
13.12. bonitetno informacijo AJPES-a
(BON – 2 za gospodarske družbe, BON – 2
za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ter BON – 1/SP za samostojne
podjetnike),
13.13. izjavo ponudnika o njegovi poslovni sposobnosti,
13.14. izjavo o morebitnih posojilih,ki so
najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov
oziroma prostorov za izvajanje storitve,
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 to-

kov 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
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310
Slovenska Bistrica, s pripisom »Prijava na
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč
na domu na območju občine Slovenska Bistrica – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe je 11. 1. 2013,
do 13. ure. Pošiljke oddane po pošti morajo
biti oddane obvezno s priporočeno pošto,
najpozneje do 11. 1. 2013 (dan poštnega
žiga).
Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, kot to velja za
ponudbe in z dodatno oznako »Dopolnitev
ponudbe«.
15. 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 60 točk,
2. čas dosedanjega izvajanja storitve: največ 20 točk,
3. oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja za katero bo
podeljena koncesija: največ 10 točk,
4. ponudba drugih storitev socialnega servisa: največ 10 točk.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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.
16. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo dne 14. 1. 2013, ob 10. uri, v prostorih
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica. Odpiranje ponudb
je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja – ponudnika pa se izkaže s pisnim
pooblastilom.
17. Obvestilo o izboru ponudnikov
Organ, pristojen za podelitev koncesije,
bo na podlagi predloga komisije o podelitvi
koncesije odločil z odločbo, v kateri bo določil tudi rok za podpis koncesijske pogodbe.
Organ, pristojen za podelitev koncesije,
je občinska uprava Občine Slovenska Bistrica. Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, je župan Občine Slovenska
Bistrica.
18. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na:
– spletni strani Občine Slovenska Bistrica (www.slovenska-bistrica.si) in
– elektronski
pošti,
zlatka.mlakar@slov-bistrica.si.
Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče v času uradnih ur dobiti po
tel. 02/843-28-42 (Zlatka Mlakar), po elektronski pošti, zlatka.mlakar@slov-bistrica.si,
in v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti, 02/843-28-20.
Občina Slovenska Bistrica
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Javne dražbe
Ob-4948/12
Mestna občina Nova Gorica na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11 in 42/12), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne
objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS,
38/05 in 24/06), Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Nova Gorca za leto 2012, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Opis predmeta javne dražbe: zemljišči
s parc. št. 457/3 poslovna stavba 25 m2,
dvorišče 434 m2 in parc. št. 228/2 poslovna
stavba 118 m2, dvorišče 209, obe k.o. Rožna
Dolina. Zemljišči v naravi predstavljata del
obstoječega bencinskega servisa. Za zemljišči je sklenjena najemna pogodba.
3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna
pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek
njenega višanja: Izklicna cena za zemljišči, ki sta predmet te prodaje je
69.561,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v roku 30 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po
sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku, je bistvena sestavina
pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v stekleni dvorani in sicer v torek,
18. 12. 2012, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo pred
začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10 % izklicne cene. Varščino je
potrebno plačati na TTR Mestne občine
Nova Gorica, št. 01284-0100014022, sklic
na št. 28-75833-7221002-2008. Uspelemu
dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi se plačana varščina vrne v roku
30 brez obresti. Kolikor dražitelj, ki je uspel
na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine,
organizator javne dražbe obdrži vplačano
varščino.
8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred
pričetkom javne dražbe predložiti: dokazilo
o plačilu varščine, pravna oseba in samostojni podjetnik mora predložiti izpisek iz
sodnega registra – AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto do dneva javne
dražbe, samostojni podjetnik mora predlo-

žiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov,
fizična oseba veljaven osebni dokument in
pooblaščenci pravnih oseb pooblastilo za
licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti
v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine,
ki je lahko fotokopija. Dražitelji, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
9. Posebni pogoji: vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet
nepremičnin, overitve, vpis v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec. Navedeni pogoj
bo tudi sestavni del pogodbe. Zemljišče bo
prodano po načelu videno–kupljeno, zato
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišča, ki je predmet javne dražbe. Vse
informacije v zvezi z javno dražbo lahko
dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba
I/31) ali na tel. 05/33-50-136.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 478-518-2012
Ob-4966/12
Mestna občina Koper na podlagi 20. in
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris
Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. štev. 1538/7,
k.o. Semedela, gospodarsko poslopje
40 m2, njiva, v izmeri 196 m2, ekstanzivni
sadovnjak, v izmeri 196 m2 in vinograd, v izmeri 196 m2, vse v skupni izmeri 628 m2, za
izklicno ceno 42.014,00 €, brez 2 % davka
na promet nepremičnin;
2. Nepremičnina s parc. štev. 41/2.S,
k.o. Škofije, gospodarsko poslopje 35 m2, za
izklicno ceno 3.832,00 €, brez 2 % davka na
promet nepremičnin;
3. Nepremičnina s parc. štev. 5429,
k.o. Truške, stanovanjska stavba 21 m2,
gospodarsko poslopje 16 m2, gospodarsko
poslopje 29 m2, pot, v izmeri 3 m2, dvorišče,
v izmeri 15 m2, vse v skupni izmeri 84 m2, za
izklicno ceno 7.712,00 €, brez 2 % davka na
promet nepremičnin;
4. Nepremičnina s parc. štev. 913, k.o.
Koper, stavbišče, v izmeri 71 m2, za izklicno
ceno 62.137,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
5. Nepremičnina s parc. št. 2805, k.o.
Koštabona, stavbišče, v izmeri 135 m2 ter
nepremičnina s parc. št. 2806, k.o. Koštabona, stavbišče, v izmeri 80 m2, vse v skupni izmeri 215 m2, obe za izklicno ceno

26.163,00 €, brez 2 % davka na promet nepremičnin;
6. Poslovni objekt t.i. Libertas, stoječ na parc. št. 139/2, k.o. Koper, stavbišče, v izmeri 1533 m2 in dvorišče, v izmeri
932 m2, za izklicno ceno 414.527,00 €, brez
2 % davka na promet nepremičnin;
7. Nepremičnina s parc. št. 60/23, k.o.
Vanganel, v izmeri 752 m2, za izklicno ceno
59.601,00 €, brez 20 % DDV;
8. Nepremičnina s parc. št. 60/25, k.o.
Vanganel, v izmeri 727 m2, za izklicno ceno
63.264,00 €, brez 20 % DDV;
9. Nepremičnina s parc. št. 1124/7,
k.o. Jernej, v izmeri 326 m2, za izklicno ceno
18.192,00 €, brez 20 % DDV;
10. Nepremičnina s parc. št. 399/18,
k.o. Škofije, v izmeri 549 m2, za izklicno
ceno 48.000,00 €, brez 20 % DDV;
11. Nepremičnina s parc. št. 1116/10,
k.o. Jernej, v izmeri 1.171 m2, za izklicno
ceno 81.534,00 €, brez 20 % DDV;
12. Nepremičnina s parc. št. 451/11,
k.o. Plavje, v izmeri 2.089 m2, za izklicno
ceno 89.892,00 €, brez 20 % DDV;
13. Nepremičnina s parc. št. 1394/2,
k.o. Škofije, v izmeri 1.090 m2, za izklicno
ceno 112.214,00 €, brez 20 % DDV;
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz
2. točke te javne dražbe, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20 % davek na dodano vrednost oziroma 2 % davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 1538/7, k.o.
Semedela se nahaja na poselitvenih površinah, na območju razložene in razpršene poselitve. V naravi gre za stanovanjsko
stavbo, ki jo je adaptirala fizična oseba in je
zasedena oziroma je v uporabi.
Nepremičnina s parc. št. 41/2.S, k.o.
Škofije se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije. V naravi gre za stanovanjsko stavbo, ki jo je adaptirala fizična
oseba in je zasedena oziroma je v uporabi.
Nepremičnina s parc. št. 5429, k.o. Truške se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izven mestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Kozloviči. Gre za stanovanjsko
stavbo, ki je v uporabi.
Nepremičnina s parc. št. 913, k.o. Koper,
se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, v območju za centralne dejavnosti,
v mestnem jedru Kopra. V naravi gre za
stanovanjsko stavbo, ki je zasedena oziroma je v uporabi.
Nepremičnini s parc. št. 2805 in 2806,
k.o. Koštabona, se nahajata na ureditvenem
območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano
urbano rabo, v naselju Puče. V naravi gre
za dotrajano stanovanjsko stavbo.
Poslovni objekt t.i. »Libertas«, stoječ na
parc. št. 139/2, k.o. Koper s pripadajočim
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funkcionalnim zemljiščem, se nahaja na
skrajnem severnem obrobju starega mestnega jedra Kopra, v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne
dejavnosti, v naselju Koper.
Nepremičnini s parc. št. 60/23 in 60/25,
k.o. Vanganel se nahajata v ureditvenem
območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano
urbano rabo, v naselju Vanganel.
Nepremičnini s parc. št. 1124/7 in
1116/10, obe k.o. Jernej se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za
mešano urbano rabo, v naselju Kolomban.
Nepremičnina s parc. št. 399/18, k.o.
Škofije se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Spodnje Škofije.
Nepremičnina s parc. št. 451/11, k.o.
Plavje se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izven mestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Plavje.
Nepremičnina s parc. št. 1394/2, k.o.
Škofije se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Zgornje Škofije.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01
in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08,
22/09) razen nepremičnine s parc. št. 913,
k.o. Koper, ki se nahaja na območju, ki se
ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za posege v prostor na območju
mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni
list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07
– obvezna razlaga, 65/10 – spremembe in
dopolnitve, 14/11- obvezna razlaga), ter nepremičnine s parc. št. 139/2, k.o. Koper, ki
se ureja po določilih Odloka o ureditvenem
načrtu Severna obvoznica (Uradne objave,
št. 2/1994, Uradni list RS, št. 61/04, 10/05,
58/07).
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti
Mestne občine Koper, katerega slednja ne
potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).
Kolikor bi se na nepremičninah, ki
so predmet javne dražbe izkazalo, da so
obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca
navedene infrastrukture.
Posamezna nepremičnina bo prodana
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Mestna občina
Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine: kupec je
dolžan plačati celotno kupnino najkasneje
v 30 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem

roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 20. 12. 2012, v prostorih
sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob
10. uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap.
št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe
ne predloži zahtevanih podatkov oziroma
ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne
more sodelovati na javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe, pri čemer mora
biti podpis overjen, v primeru če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.
9. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi morajo vplačati varščino v višini 20 %
od izklicne cene nepremičnin na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-518-2012
- ……. (zap. št. nepremičnine). Varščino je
potrebno vplačati najkasneje do vključno
18. 12. 2012. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih
dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu
ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi
sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko
organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja
s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za
posamezno nepremičnino. Takrat komisija
ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove
k podpisu pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadar-
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koli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne
dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-73,
v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 71106-44/2012-16
Ob-4976/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju:
upravljavec) 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) ponovno objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Naziv in sedež upravljavca in organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija,
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Predmet javne dražbe:
1. Nepremičnina parc. št. 459/11, k.o.
186 – Mele, asfaltirano parkirišče, v izmeri 18151 m², v lasti Republike Slovenije in
upravljanju Direkcije RS za ceste.
Izklicna cena:
1. Izklicna cena za nepremičnino
parc. št. 459/11, k.o. 186 – Mele znaša
909.700,00 EUR.
Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 100,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 30 dni od datuma
izstavitve računa, ki ga bo Direkcija RS za
ceste izstavila po sklenitvi pogodbe, in sicer na račun številka 01100-6300109972,
s sklicno številko, navedeno na računu. Plačilo kupnine v roku 30 dni, je bistvena sestavina pogodbe.
Varščina:
1. Varščina za nepremičnino parc.
št. 459/11, k.o. 186 – Mele v višini 10 %
od izklicne cene nepremičnine znaša
90.970,00 EUR.
Dražitelji morajo vplačati varščino na številko računa 01100-6300109972 in s sklicno
številko na 18 2431 796800.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo
brez obresti vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in
ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina
zadrži.
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Če dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina
zadrži.
Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Ministrstvu
za infrastrukturo in prostor, Direkciji RS za
ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
v sobi 320.
Javna dražba bo potekala dne 18. 12.
2012, in sicer:
1. s pričetkom ob 10. uri za nepremičnino
parc. št. parc. št. 459/11, k.o. 186 – Mele.
Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled
nepremičnin:
Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o nepremičninah, ki so predmet
javne dražbe, vsak delovni dan med 9. in
12. uro na Ministrstvu za infrastrukturo in
prostor, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem
dogovoru, na tel. št. 01/478 8018.
Ogled nepremičnin, ki so predmet javne
dražbe, je mogoč po predhodnem dogovoru,
na tel. št. 01/478 8018.
Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin v Republiki Sloveniji.
– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici
na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Direkcijo RS za ceste, Tržaška cesta 19,
1000 Ljubljana, v vložišče soba 21/1, in sicer najkasneje do dne 17. 12. 2012, do
12. ure.
– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje
alineje mora vsebovati naslednja dokazila:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov dražitelja;
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
– kontaktna številka dražitelja;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan oziroma tuja pravna oseba
oziroma samostojni podjetnik posameznik
mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske dražitelje. Če takega potrdila
dražitelj ne more pridobiti, pa mora predložiti
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod materialno in kazensko odgovornostjo
izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da nimajo blokiranega TRR
(velja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike – tuja pravna
oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v dražiteljevi državi, enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske pravne osebe oziroma samostojne podjetnike posameznike. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti, pa
mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavlja, da nima blokiranega
TRR);
– pooblastilo za zastopanje na javni
dražbi, če dražitelj za zastopanje na javni
dražbi pooblasti drugo osebo ali če predstavnik pravne osebe, ki sodeluje na javni
dražbi, ni hkrati zakoniti zastopnik pravne
osebe;
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo številke računa za primer vračila
varščine.
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Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila javno dražbo, izločeni iz postopka.
Drugi pogoji prodaje nepremičnin:
– Izklicna cena ne vključuje davka na
dodano vrednost oziroma davka na promet
nepremičnin.
– Davke (davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost),
stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške
notarske overitve ter vse morebitne druge
stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo,
plača kupec.
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
– Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z upravljavcem kupoprodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene v navedenem roku,
lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev
pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če uspeli dražitelj pogodbe
ne sklene niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.
– Upravljavec je dolžan pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pri nepremičnini
parc. št. 459/11, k.o. 186 – Mele v zemljiški knjigi urediti izbris zaznambe javnega
dobrega.
Opozorilo: Ta objava ne zavezuje upravljavca k sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
Vlada Republike Slovenije ali Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje
stvarnega premoženja Direkcije Republike
Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve
pravnega posla ustavi že začeti postopek
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, upravljavec pa je dolžan dražiteljem v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka vrniti vplačane varščine brez
obresti ter povrniti morebitne druge izkazane stroške.
Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor,
Direkcija RS za ceste
Št. 478-284/2012-1
Ob-4989/12
Naročnik: 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,
75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Opis predmetov prodaje:
Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje, na naslovu
Stjenkova ulica 2, Postojna, št. stanovanja 11, (nezasedeno), lega 02, IV. etaže,
v izmeri 60,07 m2 s kletjo, k.o. 2490 Postojna, iden. št. stavbe 474 in posameznega dela št. 11, celotni ID znak stanovanja
2490/474/11, leto izgradnje 1970, tablica
MORS 25652.
a. Ogled stanovanja: 6. in 14. 12. 2012,
od 9. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 61.000,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje, na naslovu
Stjenkova ulica 4, Postojna, št. stanova-

nja 10, (nezasedeno), IV. etaže, v izmeri 55,39 m2 s kletjo, k.o. 2490 Postojna, iden.
št. stavbe 475 in posameznega dela št. 10,
celotni ID znak stanovanja 2490/475/10, leto
izgradnje 1970, tablica MORS 25675.
a. Ogled stanovanja: 6. in 14. 12. 2012,
od 9. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 49.000,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje, na naslovu
Stjenkova ulica 4, Postojna, št. stanovanja 13, (nezasedeno), V. etaže, v izmeri 53,45 m2 s kletjo, k.o. 2490 Postojna, iden.
št. stavbe 475 in posameznega dela št. 13,
celotni ID znak stanovanja 2490/475/13, leto
izgradnje 1970, tablica MORS 25676.
a. Ogled stanovanja: 6. in 14. 12. 2012,
od 9. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 63.900,00 EUR.
4. Dvosobno stanovanje, na naslovu
Stjenkova ulica 4, Postojna, št. stanovanja 14, (nezasedeno), V. etaže, v izmeri 55,39 m2 s kletjo, k.o. 2490 Postojna, iden.
št. stavbe 475 in posameznega dela št. 14,
celotni ID znak stanovanja 2490/475/14, leto
izgradnje 1970, tablica MORS 25677.
a. Ogled stanovanja: 6. in 14. 12. 2012,
od 9. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 58.200,00 EUR.
5. Garsonjera, na naslovu Stjenkova
ulica 4, Postojna, št. stanovanja 21, (nezasedeno), VII. etaže, v izmeri 24,50 m2
s kletjo, k.o. 2490 Postojna, iden. št. stavbe
475 in posameznega dela št. 21, celotni ID
znak stanovanja 2490/475/21, leto izgradnje
1970, tablica MORS 25680.
a. Ogled stanovanja: 6. in 14. 12. 2012,
od 9. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 25.600,00 EUR.
6. Garsonjera, na naslovu Stjenkova
ulica 4, Postojna, št. stanovanja 22, (nezasedeno), VII. etaže, v izmeri 26,39 m2
s kletjo, k.o. 2490 Postojna, iden. št. stavbe
475 in posameznega dela št. 22, celotni ID
znak stanovanja 2490/475/22, leto izgradnje
1970, tablica MORS 25681.
a. Ogled stanovanja: 6. in 14. 12. 2012,
od 9. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 27.600,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje, na naslovu
Stjenkova ulica 4, Postojna, št. stanovanja 17, (nezasedeno), VI. etaže, v izmeri 53,45 m2 s kletjo, k.o. 2490 Postojna, iden.
št. stavbe 475 in posameznega dela št. 17,
celotni ID znak stanovanja 2490/475/17, leto
izgradnje 1970, tablica MORS 25678.
a. Ogled stanovanja: 6. in 14. 12. 2012,
od 9. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 60.800,00 EUR.
8. Dvosobno stanovanje, na naslovu Stjenkova ulica 4, Postojna, št. stanovanja 6, (nezasedeno), III. etaže, v izmeri 55,39 m2 s kletjo, k.o. 2490 Postojna, iden.
št. stavbe 475 in posameznega dela št. 6,
celotni ID znak stanovanja 2490/475/6, leto
izgradnje 1970, tablica MORS 25684.
a. Ogled stanovanja: 6. in 14. 12. 2012,
od 9. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 60.700,00 EUR.
9. Dvosobno stanovanje, na naslovu
Stjenkova ulica 4, Postojna, št. stanovanja 9, (nezasedeno), IV. etaže, v izmeri 53,45 m2 s kletjo, k.o. 2490 Postojna, iden. št. stavbe 475 in posameznega dela št. 9, celotni ID znak stanovanja
2490/475/9, leto izgradnje 1970, tablica
MORS 25687.
a. Ogled stanovanja: 6. in 14. 12. 2012,
od 9. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 59.200,00 EUR.
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III. Ogled nepremičnin:
Oglede boste lahko opravili ob terminih, določenih ob vsaki posamezni nepremičnini. Na terenu bosta dosegljiva Andrej
Vilar, tel. 041/725-910 in Boris Čelofiga,
tel. 041-275-896. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na
tel. 01/471-22-13 od 30. 11. 2012 do 19. 12.
2012, med 8. in 12. uro.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno–kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Stanovanja so zk urejena. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene
površine stanovanja pri izdelavi etažnega
načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso
vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih
storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR
za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,
00 EUR za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za
1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-82000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
11 19119-7141998-82000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje do
11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti
na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 19. 12. 2012 do 12. ure na
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
Javna dražba 20. 12. 2012« s pripisom na
hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji, iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe,
s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahte-

va potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR),
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).
Javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: upravljavec ali
pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 20. 12. 2012 ob
11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo,
na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 478-285/2012-1
Ob-4990/12
Naročnik: 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,
75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), objavlja
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javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Opis predmetov prodaje:
Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, št. 12 (nezasedeno) v IV. nad., 7. etaže, v skupni izmeri
s kletjo 60,31 m2, k.o. 1300 Brežice, iden.
št. stavbe 579 in posameznega dela št. 12,
celotni ID znak 1300-579-12, letnik 1965,
tablica MO 27373.
a. Ogled stanovanja: 4. 12. 2012 in
11. 12. 2012, od 8.30 do 14. ure.
Izklicna cena: 45.600,00 EUR.
2. Enosobno stanovanje, na naslovu
Stiplovškova ulica 10, Brežice, št. 1 (nezasedeno), v KL, 1. etaže, v skupni izmeri
s kletjo 62,46 m2, k.o. 1300 Brežice, iden.
št. stavbe 557 in posameznega dela št. 1,
celotni ID znak 1300-557-1, letnik 1955, tablica MO 27290.
a. Ogled stanovanja: 4. 12. 2012 in
11. 12. 2012, od 8.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 24.300,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje, na naslovu Vodnikova ulica, 1 Brežice, št. 22 (nezasedeno) v II. nad., 4. etaže, v skupni izmeri
s kletjo 69,52 m2, k.o. 1300 Brežice, iden.
št. stavbe 498 in posameznega dela št. 306,
celotni ID znak 1300-498-306, letnik 1959,
tablica MO 27458.
a. Ogled stanovanja: 4. 12. 2012 in
11. 12. 2012, od 8.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 46.100,00 EUR.
4. Enosobno stanovanje, na naslovu
Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 9 (nezasedeno), v II. nad. 4. etaže, v skupni izmeri
s kletjo 48,64 m2, k.o. 1535 Črnomelj, iden.
št. stavbe 19 in posameznega dela št. 9,
celotni ID znak 1535-19-9, letnik 1959, tablica MO 27771.
a. Ogled stanovanja: 5. 12. 2012 in
12. 12. 2012, od 8.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 30.000,00 EUR.
5. Trisobno stanovanje, na naslovu
Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 8 (nezasedeno), v II. nad., 4. etaže, v skupni izmeri
s kletjo in drvarnico 97,23 m2, k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega
dela št. 8, celotni ID znak 1535-19-8, letnik
1959, tablica MO 27774.
a. Ogled stanovanja: 5. 12. 2012 in
12. 12. 2012, od 8.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 45.000,00 EUR.
6. Dvosobno stanovanje, na naslovu
Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 3 (nezasedeno), v PR, 2. etaže, v skupni izmeri
s kletjo 79,08 m2, k.o. 1535 Črnomelj, iden.
št. stavbe 19 in posameznega dela št. 3,
celotni ID znak 1535-19-3, letnik 1959, tablica MO 27778.
a. Ogled stanovanja: 5. 12. 2012 in
12. 12. 2012, od 8.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 40.000,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje, na naslovu
Ulica 21. oktobra 4, Črnomelj, št. 5 (nezasedeno), v I. nad., 4. etaže, v skupni izmeri
s kletjo 80,40 m2, k.o. 1535 Črnomelj, iden.
št. stavbe 19 in posameznega dela št. 5,
celotni ID znak 1535-19-5, letnik 1959, tablica MO 27779.
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a. Ogled stanovanja: 5. 12. 2012 in
12. 12. 2012, od 8.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 40.000,00 EUR.
8. Dvosobno stanovanje, na naslovu
Ulica 21. oktobra 2A, Črnomelj, št. 5 (nezasedeno), v II. nad., 4. etaže, v skupni izmeri
s kletjo in drvarnico 72,93 m2, k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 25 in posameznega
dela št. 5, celotni ID znak 1535-25-5, letnik
1961, tablica MO 27764.
a. Ogled stanovanja: 5. 12. 2012 in
12. 12. 2012, od 8.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 34.000,00 EUR.
9. Enosobno stanovanje, na naslovu Nad
Mlini 56, Novo mesto, št. 11 (nezasedeno),
v III. nad., 5. etaže, v skupni izmeri s kletjo 34,22 m2, k.o. 1483 Kandija, iden. št.
stavbe 856 in posameznega dela št. 11,
celotni ID znak 1483-856-11, letnik 1961,
tablica MO 27640.
a. Ogled stanovanja: 5. 12. 2012 in
13. 12. 2012, od 8.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 32.000,00 EUR.
10. Dvosobno stanovanje, na naslovu
Nad Mlini 58, Novo mesto, št. 10 (nezasedeno), v III. nad., 5. etaže, v skupni izmeri 57,38 m2, k.o. 1483 Kandija, iden. št.
stavbe 857 in posameznega dela št. 10,
celotni ID znak 1483-857-10, letnik 1961,
tablica MO 27650.
a. Ogled stanovanja: 5. 12. 2012 in
12. 12. 2012, od 8.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 50.000,00 EUR.
11. Enosobno stanovanje, na naslovu
Nad Mlini 58, Novo mesto, št. 11 (nezasedeno), v III. nad., 5. etaže, v skupni izmeri
s pomožnim prostorom 33,98 m2, k.o. 1483
Kandija, iden. št. stavbe 857 in posameznega dela št. 11, celotni ID znak 1483-857-11,
letnik 1961, tablica MO 27651.
a. Ogled stanovanja: 5. 12. 2012 in
13. 12. 2012, od 8.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 32.000,00 EUR.
12. Enosobno stanovanje, na naslovu
Nad Mlini 58, Novo mesto, št. 2 (nezasedeno), v PR, 2 etaže, v skupni izmeri s pomožnim prostorom 34,00 m2, k.o. 1483 Kandija, iden. št. stavbe 857 in posameznega
dela št. 2, celotni ID znak 1483-857-2, letnik
1961, tablica MO 27653.
a. Ogled stanovanja: 5. 12. 2012 in
12. 12. 2012, od 8.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 32.000,00 EUR.
13. Garsonjera, na naslovu Seidlova
cesta 62, Novo mesto, št. 20 (nezasedeno)
v V. nad., 7. etaže, v skupni izmeri s kletjo 44,04 m2, k.o. 1456 Novo mesto, iden.
št. stavbe 243 in posameznega dela št. 20,
celotni ID znak 1456-243-20, letnik 1982,
tablica MO 21155.
a. Ogled stanovanja: 5. 12. 2012 in
12. 12. 2012, od 8.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 38.000,00 EUR.
III. Ogled nepremičnin:
Oglede boste lahko opravili ob terminih
določenih ob vsaki posamezni nepremičnini.
Na terenu bosta dosegljiva Andrej Molan,
tel. 031/59-61-61 za stanovanja na območju
Brežic, Jože Kočevar za stanovanja na območju Črnomlja, tel. 07/356-95-71 in Srečko Pirc za stanovanja na območju Novega
mesta, na tel. 07/332-23-18. Glede vprašanj
samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-22-13 od 30. 11. 2012 do
19. 12. 2012 med 8. in 12. uro.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno - kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
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ne bodo upoštevane. Stanovanja so zk urejena. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene
površine stanovanja pri izdelavi etažnega
načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso
vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih
storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR
za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,
00 EUR za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za
1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-83000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se
vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-83000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do
12. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti
na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 19. 12. 2012 do 12. ure, na
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
Javna dražba 20. 12. 2012« s pripisom na
hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe,
s.p.), 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 pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa

lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).
Javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: upravljavec ali
pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 20. 12. 2012 ob
12. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo,
na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 478-10/2012
Ob-4992/12
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11 in 42/12) in Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2012
(Uradni list RS, št. 24/12) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
matična številka 5883288000, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
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2.1. Nepremična v k.o. Brusnice (1479):
Predmet prodaje je:
2.1.1.parc. št. 3685/0, k.o. 1479-Brusnice (ID 3435165), gozd, v izmeri
41.708 m2, izklicna cena zemljišča znaša
41.708,00 EUR, najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka – 2 % (davek na promet nepremičnin).
Navedena nepremičnina se nahaja delno v območju kmetijskih zemljišč, delno pa
v območju gozdnih zemljišč.
2.2. Nepremičnine v k.o. Bršljin (1455)
Predmet prodaje so:
2.3.1. parc. št. 587/33, k.o. 1455 – Bršljin
(ID 5873343), travnik, v izmeri 1.129 m2, izklicna cena zemljišča znaša 48.300,00 EUR,
najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka – 20 % DDV.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
2.3.2. parc. št. 25/2, k.o. 1455 – Bršljin
(ID 334167), travnik, v izmeri 1.005 m2, izklicna cena zemljišča znaša 57.300,00 EUR,
najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka – 20 % DDV.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
2.3. Del nepremičnine v k.o. Šmihel pri
Novem mestu (1484)
Predmet prodaje je del nepremičnega premoženja – del stavbe na parc.
št. 1381/6, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem
mestu (ID 5391777), in sicer posamezni del
št. 2, v stavbi št. 10225, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu (ID 5735786, ID znak
1484-10225-2), v izmeri 92,83 m2 do deleža
1/1 in solastniški delež do 1103/10000 na
splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini (ID pravice 10162083).
Izklicna cena je 120.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka – 20 % DDV.
2.4. Nepremičnina v k.o. Novo mesto
(1456)
Predmet prodaje je poslovni objekt
s pripadajočim komunalno opremljenim
zemljiščem, (Rozmanova ulica 30), parc.
št. 1266/1, k.o. 1456-Novo mesto (ID
6049670), dvorišče s poslovno stavbo in
parc. št. 1266/2, k.o. 1456-Novo mesto (ID
6049671), dvorišče. Skupna neto površina
poslovnega objekta je 569,40 m2.
Izklicna cena je 350.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka – 20 % DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena

sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni prodajni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojno zemljiško knjigo.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek (20 % davek na dodano vrednost oziroma 2 % davek na promet nepremičnin) in vse ostale
stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1,
Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju,
dne 17. 12. 2012, in sicer:
– za parc. št. 3685/0, k.o. Brusnice, ob
9. uri,
– za parc. št. 587/33, k.o. Bršljin, ob
9.05,
– za parc. št. 25/2, k.o. Bršljin, ob 9.10,
– za parc. št. 1381/6, k.o. Šmihel pri Novem mestu, ob 9.15,
– za parc. št. 1266/1 in 1266/2, obe k.o.
Novo mesto, ob 9.20.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234,
s sklici:
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– 47820-6-2011 za nepremičnino parc.
št. 3685/0, k.o. Brusnice z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – Brusnice;
– 47820-108-2012 za nepremičnino
parc. št. 587/33, k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Bršljin;
– 47820-109-2012 za nepremičnino
parc. št. 25/2, k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Bršljin;
– 47820-111-2012 za parc. št. 1381/6,
k.o. Šmihel pri Novem mestu, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Šmihel
pri Novem mestu;
– 47820-112-2012 za nepremičnino
parc. št. 1266/1 in 1266/2, obe k.o. Novo
mesto, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Novo mesto.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Urad za premoženjske zadeve
in kmetijstvo, tel. 07/39-39-230, kontaktna
oseba je Vera Ocvirk.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno–kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto v skladu z Zakonom 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 42/12).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 900-3/2012-255
Ob-4995/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11 in 42/12) in Načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2012,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
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2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1. Predmet prodaje je zazidano
stavbno zemljišče: parc. št. 66/6 (ID znak
1736-66/6-0) travnik, v izmeri 116 m2, k.o.
1736 – Brinje I.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na
podlagi Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 –
DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C. 53/12
– obv. razl.) nahaja v enoti urejanja prostora BE-604 Bežigrad, v območju namenske
rabe CDd – območja centralnih dejavnosti
brez stanovanj.
Nepremičnina je obremenjena s stvarno
služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.
Izklicna cena: 29.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
2 % davka na promet nepremičnin, ki ga
plača kupec.
2.2 Predmet prodaje je zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 3217 (ID znak
1737-3217/0-0) travnik, v izmeri 179 m2,
k.o. 1737 – Tabor.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na
podlagi Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 –
DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C. 53/12
– obv. razl.) nahaja v enoti urejanja prostora TA-68 Tabor, v območju namenske
rabe CU – osrednja območja centralnih
dejavnosti.
Izklicna cena: 44.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine
je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.2 Prodajna pogodba ne bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 V roku 15 dni oziroma po poteku
roka za uveljavitev predkupne pravice bo
z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa
odstopil in ima Mestna občina Ljubljana
pravico zadržati vplačano varščino;
4.3 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-
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mičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana odprtega pri Banki Slovenije številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-432000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 17. 12.
2012 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
s pričetkom ob 13. uri, po naslednjem vrstnem redu:
– za zemljišče pod točko 2.1, ob 13. uri,
– za zemljišče pod točko 2.2, ob 13.30.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili
iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki
lahko v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku
ali pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe
prodaje zemljišč vplačati varščino, ki znaša
10 % izklicne cene, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, odprtega pri Banki Slovenije, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
007-432000, z navedbo:
– za zemljišča pod točko 2.1 »plačilo varščine – javna dražba BE-604 Bežigrad«,
– za zemljišče pod točko 2.2 »plačilo varščine – javna dražba TA-68 Tabor«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za
ogled zemljišč, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, na
tel. 01/306-41-76, kontaktna oseba je Sandra Pahor (sandra.pahor@ljubljana.si).
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.
ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Ob-4949/12
Svet OŠ Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor, na podlagi sklepa
Sveta zavoda, z dne 20. 11. 2012, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje za
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
16/10, 47/10, 20/11 in 34/11).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela: 1. 3. 2013.
Kandidati/ke so ob pisni prijavi dolžni priložiti naslednja dokazila: potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, o delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program
vodenja zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis, potrdilo sodišča, da niso
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču zunaj
kraja prebivališča zoper njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ
Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31,
2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis
za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Slave Klavore
Maribor
Št. 91/2012
Ob-4952/12
Svet Centra za socialno delo Radovljica
na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s sprem.),
23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 s sprem.), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB2, v nadaljevanju ZSV)
in na podlagi 30. in 31. člena Statuta Centra
za socialno delo Radovljica ter sklepa 6.
seje Sveta Centra za socialno delo Radovljica z dne 21. 11. 2012, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno
delo Radovljica.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 56.
in 57. členu Zakona o socialnem varstvu
(ZSV), in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV in 5 let delovnih
izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
ZSV in 20 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po ZSV,

– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja, sicer
mu mandat na podlagi zakona preneha.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje
za določen čas trajanja mandata.
Kandidati naj prijavi za razpis priložijo
življenjepis in svojo vizijo Centra za socialno delo Radovljica za mandatno obdobje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Center za socialno delo Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica – v zaprti
kuverti z oznako ˝Ne odpiraj – razpis za direktorja˝ v roku 8 dni od dneva objave tega
razpisa. O izbiri bodo kandidati obveščeni
v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Svet Centra za socialno delo
Radovljica

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Bršljin

Št. 482/12
Ob-4964/12
Svet zavoda Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo mesto, na
podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in
20/11) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 3.
2013.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje
v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09
in 20/11).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi – overjeno,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu,
– potrdilo iz kazenske evidence (Ministrstvo za pravosodje in javno upravo),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica (s priloženo
izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču
– izven kraja prebivališča – zoper njega ni
uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost),
– program vodenja zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj
s kratkim življenjepisom,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Bršljin,
Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo mesto,
z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”.

Ob-4969/12
Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi
Ljudske univerze Litija d.o.o. (Uradni list RS,
št. 76/08, 121/08, 5/09 – popravek, 46/09,
76/09 in 48/12), objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja Izobraževalnega centra Geoss d.o.o.
Za direktorja družbe je lahko imenovan
kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
ustrezne vodstvene sposobnosti in strokovni izpit na področju dela in dejavnosti, ki jih
družba opravlja,
– da pozna delo in področja delovanja
družbe,
– da zoper kandidata ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona
o gospodarskih družbah.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta. Mandat direktorja prične teči predvidoma s 28. 1. 2013.
Pisne prijave morajo kandidati oddati v roku 8 dni po objavi razpisa, v zaprti
ovojnici, na naslov Občina Litija, Jerebova
ulica 14, Litija, z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis za direktorja Izobraževalnega centra
Geoss d.o.o.«.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in vodstvenih sposobnosti,
– izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
na področju dela in dejavnosti, ki jih družba
opravlja,
– izjavo, da zoper kandidata ni podana
omejitev iz drugega odstavka 255. člena
Zakona o gospodarskih družbah,

Št. 204/1-2012
Ob-4968/12
Na podlagi 31. in 34. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom
Murska Sobota, svet zavoda razpisuje dela
in naloge
pomočnik direktorja – glavna sestra
oziroma tehnik zavoda.
Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še:
– da ima višjo zdravstveno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Zdravstveni dom Murska
Sobota, Grajska ulica 24.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni najpozneje v 30 dneh po odločitvi
sveta zavoda.
Zdravstveni dom Murska Sobota
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– vizijo delovanja družbe za prihodnje
obdobje,
– izjavo, da za namen tega javnega razpisa kandidat dovoljuje Občini Litija, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (v primeru,
da kandidat ne bi soglašal s podajo predmetne izjave, bo moral sam priložiti ustrezna
dokazila).
Kandidati lahko k prijavi priložijo še življenjepis.
V osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi bodo neizbrani kandidati pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom kandidati dobijo pri Manji Šarbek, na
tel. 01/89-63-456.
Občina Litija
Ob-4977/12
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in kasnejše spremembe), določil Odloka o preoblikovanju
Vodnogospodarkega inštituta d.o.o. v javni
zavod, Inštitut za vode RS (Uradni list RS,
št. 26/03 in kasnejše spremembe) ter Statuta inštituta, razpisuje prosto delovno mesto
»direktor«.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, ki ureja delovna razmerja v državnih organih, izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
s področja dejavnosti inštituta,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih,
– s svojim dosedanjim delom dokazuje
sposobnost za organiziranje in strokovno
vodenje,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja 4 leta od dneva
imenovanja naprej in je po izteku mandata
lahko ponovno imenovan.
Prijava kandidata mora vsebovati:
– življenjepis (iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zgoraj navedenih
pogojev) (Europass življenjepis, dostopen na spletni strani: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae?loc=sl_SI),
– vizijo delovanja in razvoja inštituta za
obdobje 4 let.
Kandidat izpolnjuje pogoj univerzitetne
izobrazbe v primeru, da ima končano visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo),
končano specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnjo) ali končano magistrsko
izobrazbo (druga bolonjska stopnja).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Inštitut za vode Republike Slovenije, 1000 Ljubljana, Hajdrihova
ulica 28c s pripisom: »Ne odpiraj – za razpis
direktorja«.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: aleksandra.dike@izvrs.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati naj se glede vprašanj
v zvezi z razpisom obrnejo na ga. Dike, na
tel. 01/477-53-05.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 30 dni od objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Inštitut za vode Republike Slovenije
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Druge objave
Št. 478-258/2012

Ob-4980/12

Spremembe
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stanko, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in
75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11 in 42/12), objavlja spremembo
javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS dne 23. 11.
2012 ter na spletni strani Občine Krško:
V javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnega premoženja Občine Krško se
spremenita 2. in 6. točka, tako da se glasita:
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je:
– nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri
419 m2, ki se nahaja v Vrbini, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom: 1321-1205/291-0,
stoječa na parc. št. 1205/291, k.o. 1321 Leskovec. Na posameznem delu nepremičnine
je Občina Krško opredeljena kot zemljiško
knjižni lastnik v deležu do celote (1/1);
– nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri
1065 m2, ki se nahaja v Vrbini, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom: 1321-1205/292-0,
stoječa na parc. št. 1205/292, k.o. 1321
Leskovec. Na posameznem delu nepremičnine je Občina Krško opredeljena kot
zemljiškoknjižni lastnik v deležu do celote
(1/1);
– nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri
2432 m2, ki se nahaja v Vrbini, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom: 1321-1205/293-0,
stoječa na parc. št. 1205/293, k.o. 1321
Leskovec. Na posameznem delu nepremičnine je Občina Krško opredeljena kot
zemljiškoknjižni lastnik v deležu do celote
(1/1);
– nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri
237 m2, ki se nahaja v Vrbini, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom: 1321-1205/294-0,
stoječa na parc. št. 1205/294, k.o. 1321
Leskovec. Na posameznem delu nepremičnine je Občina Krško opredeljena kot
zemljiškoknjižni lastnik v deležu do celote
(1/1).
Zemljišča, ki so predmet javnega zbiranja ponudb imajo v skladu z Prostorsko
ureditvenimi pogoji za industrijsko cono Vrbina št. PUP 28/96 status nepozidanega
stavbnega zemljišča in so po namenski rabi
opredeljena kot zemljišča za gradnjo stavb
v območju proizvodnih dejavnosti.
6. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje pravne ter fizične osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob
pogojih vzajemnosti pod naslednjimi pogoji:
6.1 da v ponudbi navedejo ceno v višini,
ki je najmanj enaka izhodiščni ceni,
6.2 da opravljajo dejavnost po SKD – ju
pod oznako K in D,
6.3 potrdilo o plačani varščini in celotno
številko računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine,
6.4 ponudnik lahko ponudbo umakne ali
jo dopolni do roka veljavnega za sprejem

ponudbe, ki je določena v javnem razpisu;
v primeru umika ponudbe se varščina ne
vrne,
6.5 da predložijo vse zahtevane priloge.
Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe.
6.6 Ponudba naj vsebuje:
– izjavo, da je ponudnik državljan države
članice EU ali druge države (oziroma ima
sedež v le teh), ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na
območju Republike Slovenije,
– navedbo identifikacijskih podatkov: za
fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO
in davčno številko; za pravne osebe – firmo,
sedež, matično številko in davčno številko,
– kopijo priglasitvenega lista za samostojne podjetnike oziroma kopijo izpiska iz
sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne
ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (samo za pravne osebe in s.p.)
staro največ 30 dni,
– izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 12. 2012.
Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 10. 12. 2012, do 12. ure
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup zemljišč na podlagi javnega zbiranja ponudb
št. »478-258/2012 (O406)«.
Komisijsko odpiranje ponudb, ki ne bo
javno, bo potekalo dne 10. 12. 2012 ob
12.30, v prostorih Občine Krško.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Občina Krško
Ob-5007/12
Na podlagi tretjega odstavka 12.b člena
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11
in 57/12), petega odstavka 11. člena in prvega odstavka 28. člena Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 64/12)
Vlada Republike Slovenije objavlja
ponovni javni poziv
zainteresiranim kandidatom za člana
sveta Javne agencije Republike
Slovenije za varstvo konkurence
(1) Vlada Republike Slovenije objavlja
javni poziv zainteresiranim posameznikom,
da kandidirajo za člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
(2) Za člana sveta je lahko imenovana
oseba, ki:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih druge stopnje oziroma
raven izobrazbe, ki skladno z zakonom
ustreza izobrazbi druge stopnje,

3. je ustrezno strokovno usposobljena za
opravljanje nalog člana sveta,
4. ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
5. ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in
6. ni bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest
mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno
odložena.
(3) Za člana sveta je lahko imenovan tudi
javni uslužbenec, zaposlen v agenciji. V prvi
svet so lahko imenovani člani tudi izmed
javnih uslužbencev, zaposlenih v Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence.
(4) Prijava kandidata mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen obrazec življenjepisa Europass, ki je dostopen na spletni
strani: europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/
Europass+CV.csp?loc=sl_SI
2. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
3. izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za
člana sveta,
4. izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da
ne izpolnjuje pogojev za vodenje in odločanje v upravnem postopku, ki jih določa
zakon, ki ureja upravni postopek,
5. izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da
ne izpolnjuje pogojev za odločanje v postopku o prekršku, ki jih določa zakon, ki
ureja prekrške,
6. izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na zaporno
kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev
kazni ni bila pogojno odložena,
7. izjavo kandidata, da za namen tega
postopka dovoljuje pridobitev podatkov
o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz
uradnih evidenc. Če kandidat z vpogledom
v uradne evidence ne soglaša, bo moral
sam predložiti ustrezna dokazila.
8. izjavo kandidata, da ne obstajajo pogoji, zaradi katerih bi nastopili razlogi nezdružljivosti po 12.e členu Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 in 57/12).
(5) Vloge z življenjepisom in prilogami
morajo biti vložene na naslovu oziroma prispeti na naslov: vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, najpozneje v osmih dneh od
datuma objave javnega poziva na spletnih
straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter v Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije. Vloga po pošti
mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – javni poziv za člane sveta
Javne agencije za varstvo konkurence« na
naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Vlogo je mogoče poslati tudi v elektronski
obliki na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si
s podpisanimi zahtevanimi prilogami najpozneje v osmih dneh od datuma objave javnega poziva.
(6) Imena izbranih kandidatov bo Vlada
Republike Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 12.b člena Zakona o preprečeva-
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nju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 36/08, 40/09, 26/11 in 57/12) predložila
Državnemu zboru Republike Slovenije. Kandidati, ki jih bo ta imenoval, bodo opravljali
funkcijo člana sveta pet let.
(7) Kandidati so kazensko in materialno
odgovorni za resničnost navedb v vlogi.
Vlada Republike Slovenije
Ob-4957/12
Na podlagi petega odstavka 9. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04,
36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09) in petega odstavka 267. člena Statuta Univerze
v Mariboru (Uradni list RS, št. 46/2012 –
Statut UM UPB10) rektor Univerze v Mariboru objavlja
javni poziv
za predlaganje člana Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
1. Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D) upravni odbor visokošolskega zavoda, ki ga je ustanovila Republika
Slovenija, sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki univerze, predstavniki
študentov in predstavniki delodajalcev.
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 79/04) v 4. členu
določa, da je upravni odbor Univerze organ
upravljanja, ki ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri
iz vrst visokošolskih delavcev, ki opravljajo
visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji,
znanstveni delavci, in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
Predstavnika delodajalcev pa univerza
prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna
zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev
Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Obrtna zbornica Slovenije,
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Združenje delodajalcev OGISTTA, preimenovano v Združenje delodajalcev obrtnih
dejavnosti Slovenije,
– Združenje managerjev Slovenije in
– Vlada Republike Slovenije.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto
in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za
katerega je usposobljen; naziv organizacije,
kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko
utemeljitev predloga.
5. Predlog s podatki, navedenimi pod
4. točko posredujte na naslov: Univerza
v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor,
s pripisom »Javni poziv za predlaganje člana UO UM.«
6. Predloge za javni poziv je potrebno
posredovati do vključno 7. 1. 2013.
Univerza v Mariboru

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-4997/12
Na podlagi pogodbe o sofinanciranju
operacije »Pridobivanje energentov iz komunalnih odpadkov« sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana,
kot posredniškim telesom in RC PREKO, razvojnim centrom za pridobivanje energentov
iz komunalnih odpadkov, d.o.o., kot upravičencem, RC PREKO d.o.o. objavlja
javni poziv
k sestavljanju ponudb
1. Raziskovalno razvojni center RC PREKO d.o.o., združuje raziskovalno-razvojne in
izvedbene dejavnosti na področju ravnanja
z odpadki, sanacij odlagališč in pridobivanju
goriva iz trdnih odpadkov. Več o projektu
in naročniku je na voljo na naših spletnih
straneh, www.rc-preko.eu. Za potrebe izvedbe projekta naročnik želi kupiti ustrezno
opremo za obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov:
– drobilec mobilne izvedbe,
– sito mobilne izvedbe.
2. Naročnik bo opremo kupil. Naročnik
bo napravi kupil obe hkrati. Vljudno vas pozivamo, da nam pošljete ponudbo za nakup
opreme z naslednjimi lastnostmi.

1

2

OPREMA
CENA
Drobilec mobilne
izvedbe za komunalne
odpadke, star do 5 let,
kapaciteta 50t/h, z lastnim
pogonskim agregatom
Rotacijsko sito mobilne
izvedbe, z zmogljivostjo,
ki zagotavlja sprotno
sejanje (sejalna odprtina
80 mm) zdrobljenih
odpadkov iz prejšnje
točke, star do 6 let,
kapaciteta 200 m3/h

3. Naročnik, bo od izbranega ponudnika
opremo kupil najkasneje do 1. 1. 2013.
4. Ponudbe pošljite na naslov RC PREKO d.o.o., Črešnjevci 156a, 9250 Gornja
Radgona, najkasneje v osmih dneh po objavi tega poziva.
RC PREKO d.o.o.
Št. 007-02/2012-9
Ob-4945/12
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12) in 46. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine
Predmet oddaje v najem so naslednji
prostori:
a. Poslovni prostor na naslovu Komen
88a, parcelna št. 131/11, k.o. Komen. Poslovni prostor se nahaja v samostojnem pritličnem objektu, sestavljajo ga vetrolov, trgovski prostor, skladišče (pisarna), predprostor, sanitarije in manjše skladišče, v skupni
izmeri 89,10 m2 poslovne površine. Prostor
oddajamo za mirno storitveno, pisarniško
ali trgovsko neživilsko dejavnost. Izhodišč-

na mesečna najemnina znaša 6,35 EUR/m2
oziroma 565,78 EUR.
b. Poslovni prostor na naslovu Komen
126a, parcelna številka 1866/18, k.o. Komen. Poslovni prostor se nahaja v pritličju
stavbe, meri 10,35 m2. Prostor oddajamo
za mirno storitveno, pisarniško ali društveno
dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina
znaša 6,35 EUR/m2 oziroma 65,72 EUR.
c. Poslovni prostor na naslovu Štanjel
59a, parcelna številka 914/15, k.o. Štanjel.
Poslovni prostor se nahaja v prvem nadstropju stavbe, meri 20 m2. Prostor oddajamo za
mirno storitveno, pisarniško ali društveno
dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina
znaša 4 EUR/m2 oziroma 80 EUR.
Posebni pogoji oddaje v najem
Ob izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija upoštevala ponujeno višino najemnine (enaka ali višja od izhodiščne) ter
program oziroma dejavnost, ki ga bo izbrani
najemnik izvajal v najetem prostoru. Razmerje med obema kriterijema – višino najemnine in programom/dejavnostjo je 50:50.
Komisija bo program ocenila po naslednjih
kriterijih: vsebini ponudbe, ki se bo izvajala
v prostoru in ciljni skupini kupcev – uporabnikov. Ponudnik lahko dobi največ 100 točk,
od katerih lahko za kriterij višine najemnine prejme največ 50 točk in za kriterij program/dejavnost, ki se bo izvajala v poslovnem prostoru največ 50 točk.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
a. dokumentacija in listine v skladu z javnim zbiranjem ponudb: ponudba, priloge ter
zahtevana dokazila morajo biti izpolnjeni
v skladu z javnim zbiranjem ponudb,
b. dokazila o pravnem statusu ponudnika:
– za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra, v katerega je ponudnik vpisan, ki
ni starejši od 30 dni glede na dan oddaje
ponudbe,
– za s.p. izpisek iz uradne evidence,
v katero je ponudnik vpisan, ki ni starejši
od 30 dni glede na datum oddaje ponudbe,
– za fizične osebe izjava, da bo izbrani
ponudnik po prejemu sklepa o izbiri v roku
15 dni registriral ustrezno dejavnost,
– za društva fotokopija o vpisu v register
društev,
c. potrdilo Davčnega urada RS o plačanih davkih in prispevkih (potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni glede na datum oddaje
ponudbe),
d. dokazilo o finančni sposobnosti: BON
1 oziroma BON 1/SP s podatki in kazalniki
za leto 2011,
e. program oziroma opis dejavnosti v najetem prostoru ter opis dosedanje dejavnosti
ponudnika. Opis naj vsebuje tudi morebitna
načrtovana investicijska vlaganja,
f. dokazilo o vplačani varščini,
g. izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni,
h. izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
III. Pogoji najema
a. Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
b. Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
c. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške,
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za katere se stranki dogovorita z najemno
pogodbo.
d. Izhodiščna najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin
v Republiki Sloveniji brez sklepanja aneksov k najemni pogodbi. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje davka
na dodano vrednost za najem poslovnih
prostorov.
IV. Vlaganja v prostore
Poslovni prostori, ki so predmet razpisa,
bodo oddani v najem v stanju, v kakršnem
so.
Morebitna vlaganja v prostor, ki je potreben prenove, bo najemodajalec urejal
z aneksom k pogodbi in sicer za vlaganja,
ki povečajo gradbeno vrednost poslovnega
prostora.
Najemnik je dolžan izvajati vsa morebitna vlaganja v poslovni prostor s skrbnostjo
dobrega gospodarja.
Za dejansko izvedbo vseh vlaganj v poslovni prostor, razen tekočega vzdrževanja,
je najemnik dolžan predhodno pridobiti soglasje najemodajalca.
V zvezi z izvajanjem vlaganj v poslovni
prostor, je najemnik dolžan spoštovati vse
veljavne gradbene in druge predpise.
Najemnik je dolžan uporabljati in vzdrževati poslovni prostor s skrbnostjo dobrega gospodarja. Vse stroške rednega vzdrževanja trpi izključno najemnik.
Najemodajalec zavaruje poslovni prostor. Najemnik je dolžan zavarovati opremo
v prostoru.
Najemnik najetega poslovnega prostora
ne sme ne delno ne v celoti oddati v podnajem.
V. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudb
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati v javnem zbiranju ponudb, mora svojo ponudbo predložiti na obrazcih razpisne dokumentacije, z vsem dokazili in prilogami,
zahtevanimi v skladu z besedilom Javnega
zbiranja ponudb.
Ponudbi mora biti priloženo tudi potrdilo o nakazani varščini za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih mesečnih
najemnin, ki je določena za posamezni
poslovni prostor na EZR Občine Komen,
št. 01249-0100006231.
Neizbranim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena v roku 15 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
Vplačana varščina za resnost ponudbe
se izbranemu najemniku ob prenehanju najemnega razmerja poračuna (brez obresti)
z zadnjimi odprtimi mesečnimi najemninami. V primeru, da so vse obveznosti iz
naslova najemnine poravnane, se znesek
vplačane varščine (brez obresti) vrne najemniku.
Če izbrani najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil najemne pogodbe v roku v skladu
z javnim zbiranjem ponudb, bo Občina Komen zadržala vplačano varščino.
Ponudbe z zahtevanimi dokazili pošljejo
ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno
v zapečateni kuverti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen z obvezno
oznako na kuverti »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj!« Na zadnji
strani kuverte mora biti obvezno naveden
naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe morajo na naslov Občine Komen prispeti do srede, 19. 12. 2012 do
13. ure. Ponudbe, ki bodo prispele do tega

roka bodo komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po tem roku
komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi ostali dokumenti v zvezi
s tem javnim pozivom morajo biti v slovenskem jeziku.
VI. Posebne določbe v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku in
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter jih
komisija ne bo obravnavala.
Če komisija prejme več najugodnejših
ponudb (med tistimi, ki so oddali popolno
vlogo), lahko:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe,
– opravi s ponudniki, ki so oddali najugodnejšo ponudbo, dodatna pogajanja.
Župan lahko do sklenitve pravnega
posla brez obrazložitve in odškodninske
odgovornosti sprejme sklep o ustavitvi začetega postopka oddaje poslovnih prostorov v najem. Župan lahko ustavi postopek
oddaje v najem za vse ali za določene
prostore. Občina Komen si tudi pridržuje
pravico, da kot najugodnejšega ponudnika
po tem javnem zbiranju ponudb ne izbere
nobenega od ponudnikov.
Vsak ponudnik vlaga ponudbo v skladu
s tem javnim zbiranjem ponudb na lastno
tveganje in na lastne stroške.
Kakršnakoli dovoljenja ali soglasja potrebna za opravljanje dejavnosti v skladu
z veljavnimi predpisi, je dolžan pridobiti
izključno najemnik na svoje stroške.
Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v roku 15 dni po prejetem
pisnem obvestilu o izbiri, se šteje, da odstopa od svoje ponudbe.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek, 20. 12. 2012 ob 10. uri, na
naslovu Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen.
Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele popolne ponudbe
bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v roku
30 dni od odpiranja ponudb.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina ter
program oziroma dejavnost, ki naj bi se
izvajala v prostoru.
VIII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je 90 dni.
IX.
Informacije:
vsa
pojasnila
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in
ogledom poslovnih prostorov dobite na
tel. 05/731-04-50 pri Andreji Štok, v času
uradnih ur občinske uprave. Ogled poslovnih prostorov je možen po predhodnem
dogovoru v času uradnih ur.
Občina Komen
Ob-4946/12
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
Pivka, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) in Letnega načrta razpolaganja
občinskega stvarnega in finančnega pre-
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moženja za leto 2012 in njegovih dopolnitev, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 107/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks
05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stanovanje in shramba št. 28, v izmeri 64,69 m2, Kolodvorska cesta 14b, 6257
Pivka, parc. št. 2501, k.o. Petelinje, ID oznaka: 2501-519-28
Izhodiščna cena: 63.200,00 EUR
– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnin je urejeno.
– Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin
in stroške notarske overitve te pogodbe, vse
ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice, itd.) plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih
pravic.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi, v skladu
z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina
pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa:
01100-0100009167, pri Banki Slovenije,
v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe, v enkratnem znesku.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. 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)
2. navedbo nepremičnine, na katero
se ponudba nanaša
3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od objavljene izhodiščne cene nepremičnine
4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami najkasneje
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do vključno ponedeljka, 17. 12. 2012 do
14. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka, v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja« na naslov Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba)
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne
starejši od 3 mesecev
3. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) ne starejši od 3 mesecev
4. potrdilo o plačani varščini
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev
javnega zbiranja ponudb
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za
oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb
komisija preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudba, ki bo prispela
po razpisnem roku (nepravočasna ponudba)
ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe,
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti
ponudnika. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal
ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 %
izhodiščne cene. Varščino se nakaže na
zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije z navedbo: »plačilo varščine za nakup
nepremičnine«.
6.2. Vplačana varščina se izbranemu
ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer
v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je
uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine,
organizator javnega razpisa obdrži v plačano varščino.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele
ponudbe v sredo, 19. 12. 2012 ob 12.15,
v prostorih Občine Pivka.
7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi
najvišjo ceno za posamezno nepremičnino.
7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija
takoj po zaključenem postopku javnega
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi
ponudniki opravila še pogajanja v smislu
pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to
ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Šteje se, da je najvišja ponujena cena
v postopku javnega zbiranja ponudb tudi
izklicna cena v postopku javne dražbe, in
da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno,
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.
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Najnižji znesek višanja izklicne cene
v javni dražbi bo 200,00 EUR.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javnega
odpiranja ponudb.
7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih
ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih
pogajanjih.
7.5. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator
javnega zbiranja ponudb lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrne vplačana kavcija brez
obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo
ponudniki pisno obveščeni.
8. Ogled nepremičnin in informacije: vse
dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini
lahko interesenti dobijo v času uradnih ur na
tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno tudi na internetnem naslovu:
http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 0238/2012
Ob-4947/12
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11), Splošnih pogojev
poslovanja Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 101/08 s spremembami) in Finančnega
načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2012,
javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepremičnin in organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, matična številka: 1719572000, ID
za DDV: SI41717031.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje so 3 poslovni prostori –
lokali, locirani v 2. etaži (pritličju) objekta, na
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana,
v katastrski občini 1772-Slape. Lokali so
izdelani do podaljšane 3. gradbene faze,
posamezni kupec pa si glede na zahteve
dejavnosti sam izvaja in projektira notranje
instalacije lokala, notranjo gradbeno opremo, finalizacijo sten, stropov in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Ogrevanje vseh
lokalov je zasnovano konvektorsko. Na voljo
so vsi inštalacijski priključki z lastnimi števci,
razvodi po lokalih niso izvedeni.
Etažna lastnina za stavbo Zadobrovška
cesta 10 z ID št. 1772-5117, stoječo na parc.
št. 715/11, katastrska občina 1772 Slape (ID
1772-715/11-0) je že vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.
Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalih je trgovska, servisna ali mirna
poslovna dejavnost. V primeru, da bo kupec

v poslovnem prostoru izvajal gostinsko dejavnost, je obratovalni čas lokala omejen
na čas med 7. in 21. uro v dnevu. Dogovor o obratovalnem času lokala za primer
izvajanja gostinske dejavnosti je bistvena
sestavina prodajne pogodbe.
Podrobnejši opis lokalov:
2.1. Poslovni prostor – lokal št. 1, ID številka: 1772-5117-29, v 2. etaži (pritličje) na
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana,
v izmeri 74,01 m2. Poslovnemu prostoru pripadajo tri zunanja parkirna mesta (parkirno
mesto ima površino približno 13 m2) in sorazmeren delež na skupnih delih stavbe.
Izhodiščna cena: 129.200,00 EUR.
2.2. Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 1772-5117-30, v 2. etaži (pritličje) na
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana,
v izmeri 59,63 m2. Poslovnemu prostoru pripadajo tri zunanja parkirna mesta (parkirno
mesto ima površino približno 13 m2) in sorazmeren delež na skupnih delih stavbe.
Izhodiščna cena: 111.200,00 EUR.
2.3. Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 1772-5117-31, v 2. etaži (pritličje) na
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana,
v izmeri 70,76 m2. Poslovnemu prostoru pripadajo tri zunanja parkirna mesta (parkirno
mesto ima površino približno 13 m2) in sorazmeren delež na skupnih delih stavbe.
Izhodiščna cena: 124.200,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši
ponudnik.
3.3. Izbrani ponudnik plača celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe. Vplačana varščina se
všteva v kupnino. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
3.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
prodajne pogodbe in/ali plačal celotne kupnine v določenem roku, se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.
3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Ostali pogoji prodaje so razvidni iz osnutka prodajne pogodbe.
4. Predmet oddaje in izhodiščna cena
najema
Posamezen poslovni prostor bo predmet
oddaje v najem izključno v primeru neuspešnega javnega zbiranja ponudb za prodajo
posameznega poslovnega prostora po tem
javnem zbiranju ponudb. Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov se za
konkreten posamezen poslovni prostor šteje
za neuspešno, če organizator tega javnega
zbiranja po izvedbi postopka ne more skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ker za to niso izpolnjeni pogoji po
Zakonu o stvarnem premoženju države in
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samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Predmet oddaje so 3 poslovni prostori,
podrobneje opisanih v 2. točki tega javnega
zbiranja ponudb.
4.1 Poslovni prostor – lokal št. 1, v izmeri 74,01 m2, ID številka: 1772-5117-29.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
na mesec znaša: 410 EUR.
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2
posameznega parkirnega mesta. Parkirno
mesto ima površino približno 13 m2.
4.2 Poslovni prostor – lokal št. 2, v izmeri 59,63 m2, ID številka: 1772-5117-30.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša: 340 EUR.
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2
posameznega parkirnega mesta. Parkirno
mesto ima površino približno 13 m2.
4.3 Poslovni prostor – lokal št. 3, v izmeri 70,76 m2, ID številka: 1772-5117-31.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša: 390 EUR.
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2
posameznega parkirnega mesta. Parkirno
mesto ima površino približno 13 m2.
Navedene izhodiščne cene najema ne
vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik
v skladu z veljavno zakonodajo.
Cena najema posameznega parkirnega
mesta znaša 2,46 EUR/m2 in ni predmet
zbiranja ponudb v skladu s tem javnim zbiranjem ponudb.
5. Pogoji najema:
5.1. Nepremičnina se oddaja po načelu
»videno–najeto«, poznejših reklamacij v primeru napak ne bomo upoštevali.
5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo organizator upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno najema za m2 poslovnega
prostora, kar pomeni, da bo izbran najboljši
oziroma najugodnejši ponudnik.
5.3. Ponudnik bo dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva navedenega na računu
(t.j. predvidoma do 15. v mesecu za tekoči mesec). Vplačana varščina se bo vštela
v najemnino.
5.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
najemne pogodbe v določenem roku, se
šteje, da odstopa od najema, plačano varščino pa obdrži organizator, ki lahko sklene
najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Ostali pogoji najema so razvidni iz osnutka najemne pogodbe.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
6.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine
(v primeru ponudbe za nakup nepremičnine)
oziroma varščino v višini ene izhodiščne
cene najema nepremičnine (v primeru ponudbe za najem nepremičnine). Varščino je
potrebno plačati na račun namenskih sredstev JSS MOL, številka 01261-6520972441,
sklic na številko 1201–0002. Plačana varščina se izbranemu ponudniku (kupcu/najemniku) vračuna v kupnino oziroma najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.

6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, številko telefona in telefaksa, naziv in naslov banke za
vračilo varščine) (Priloga 1);
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša in ponujeno ceno, ki ne
sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene
za nakup ali najem nepremičnine, (Priloga
2);
– priloge iz točke 6.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb (Priloga 3,
4, 5, 6, 7).
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
6.3. Ponudniki morajo pisne ponudbe
z dokazili poslati priporočeno po pošti ali
oddati v vložišče organizatorja: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, v zaprti ovojnici.
Ovoj ponudb mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
– »ponudba za nakup nepremičnine –
lokal št. __ Zadobrovška 10 – Ne odpiraj!«
ali
– »ponudba za najem nepremičnine –
lokal št. __ Zadobrovška 10 – Ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov in žig pošiljatelja. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo vročene na navedeni naslov do vključno 20. 12. 2012, do 10. ure.
6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti
naslednje priloge:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) oziroma
izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudbe (za samostojne
podjetnike posameznike) oziroma dokazilo
o registraciji za pravne osebe, ki ni starejše
od 30 dni od dneva, določenega za oddajo
ponudbe (izpis iz sodnega registra ali izpis
iz registra AJPES) (Priloga 3);
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, od dneva določenega za oddajo
ponudbe (Priloga 4);
– program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v posameznem poslovnem prostoru
(Priloga 5);
– potrdilo o plačani varščini (Priloga 6);
– pisna izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri izmed
postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja
(Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07)
(Priloga 7);
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb (Priloga 7);
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe (Priloga 7).
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
7. Dodatne informacije in dokumentacija
za pripravo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbo pripraviti na
obrazcih, ki so dostopni na spletni strani organizatorja, in sicer tako, da le-te izpolnijo,
podpišejo, opremijo z žigom ter po zaporednih številkah priložijo ponudbi. Obrazcem,
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v katerih je navedena zahteva po prilogi, se
priloži zahtevan dokument.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma
najemom in ogledom nepremičnin v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu organizatorja, in sicer: Aleš
Tomažin, tel. 306-15-86, email: ales.tomazin@ljubljana.si ali Karmen Pintar Oblak,
tel. 306-15-46, email: karmen.pintar@ljubljana.si.
Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
20. 12. 2012 na sedežu organizatorja Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, z začetkom ob 10.30.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
8.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine oziroma
najemnine. Razpis se šteje kot uspel tudi
v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.
8.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija
s ponudniki, ki so ponudili enako visoko
kupnino oziroma najemnino opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši
ponudniki naknadno povabljeni.
8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
8.5. Organizator ni zavezan k sklenitvi
prodajne pogodbe ali najemne pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve prodajne
ali najemne pogodbe kadarkoli ustavi, brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
Besedilo tega javnega zbiranja ponudb
je objavljeno v Uradnem listu RS ter na
spletnih straneh Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana: www.jssmol.si in Mestne občine Ljubljana: www.
ljubljana.si.
Priloge te objave javnega zbiranja ponudb so osnutek prodajne pogodbe, osnutek najemne pogodbe ter obrazci za pripravo ponudbe in so objavljene samo na zgoraj
navedenih spletnih straneh.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 478-482/2012
Ob-4953/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12)
in 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 83/11) objavlja Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.
dipl. ekon.
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št:
5880254, ID za DDV: SI83111697.
2. Predmet prodaje:
Prodaja prostorov v stavbi z identifikacijsko številko 112, k.o. 1563- Vinica na na-
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slovu Vinica 3, 8344 Vinica, stoječa na zemljišču parc. št. 549/10, k.o. 1563 – Vinica;
in sicer:
a) posamezen del št. 5, v stavbi št. 112,
k.o. 1563 – Vinica – nestanovanjska raba,
v izmeri 17,11 m2,
b) posamezen del št. 6, v stavbi št. 112,
k.o. 1563 – Vinica – nestanovanjska raba,
v izmeri 24,71 m2,
c) posamezen del št. 7, v stavbi št. 112,
k.o. 1563- Vinica – nestanovanjska raba,
v izmeri 5,23 m2,
d) posamezen del št. 10, v stavbi 112,
k.o. 1563- Vinica – nestanovanjska raba,
v izmeri 21,83 m2,
e) posamezen del št. 11, v stavbi 112,
k.o. 1563 – Vinica -nestanovanjska raba,
v izmeri 26,42,
f) posamezen del št. 14, v stavbi št. 112,
k.o. 1563 – Vinica – nestanovanjska raba,
v izmeri 20,45 m2,
g) posamezen del št. 15, v stavbi št. 112,
k.o. 1563 – Vinica – nestanovanjska raba,
v izmeri 37,36 m2,
h) posamezen del št. 16, v stavbi št. 112,
k.o. 1563- Vinica – nestanovanjska raba,
v izmeri 27,04 m2,
i) posamezen del št. 22, v stavbi št. 112,
k.o. 1563 – Vinica – nestanovanjska raba,
v izmeri 1,86 m2,
j) posamezen del št. 23, v stavbi št. 112,
k.o. 1563 – Vinica – nestanovanjska raba,
v izmeri 2,51 m2,
k) posamezen del št. 24, v stavbi št. 112,
k.o. 1563 – Vinica –nestanovanjska raba,
v izmeri 8,24 m2.
Nepremičnine se odprodajo vse skupaj
kot celota. Solastniški delež na skupnih delih znaša 1602/10000 – in. Pri posameznem
delu stavbe pod točko d) Občina Črnomelj
prodaja svoj solastniški delež v višini ½ –
ice. Nepremičnine se vse skupaj odprodajo
kot celota. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika ima solastnik pri prodaji predkupno pravico.
3. Izhodiščna cena za nepremičnine znaša: 22.500,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno
ceno.
Nepremičnine se odprodajo po načelu
»videno – kupljeno«. Vsak sodelujoči na
javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti
znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje in iz navedenega naslova
napram prodajalcu ne bo uveljavljal kakršnih
koli odškodninskih zahtevkov.
V postopku javnega zbiranja ponudb se
bo najprej ugotovil najugodnejši ponudnik.
Kolikor najugodnejši ponudnik ne bo solastnik nepremičnine pod točko d), se nepremičnine po ponudbeni ceni najugodnejšega
ponudnika ponudijo solastniku v odkup. Če
solastnik ne bo uveljavljal predkupne pravice, se bo postopek za sklenitev prodajne
pogodbe nadaljeval z najugodnejšim ponudnikom.
Ogled nepremičnin je v času razpisa možen po predhodni najavi.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
5. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS ali
v drugi državi članici EU, fizične osebe, ki
so državljani RS oziroma druge države članice EU in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v RS oziroma drugi državi
članici EU ter tujci, ki jih določa zakon ali
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mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor RS.
6. Rok in način oddaje ponudbe: pisne
ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na
naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj ali oddajo v sprejemni pisarni
Občine Črnomelj. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Pisne ponudbe je potrebno v zaprti ovojnici dostaviti do vključno 17. 12. 2012, do
10. ure dopoldan.
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno:
Ne odpiraj! Ponudba za nakup nepremičnin.
7. Ponudba mora biti izdelana tako, da
vsebuje:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra in samostojni
podjetniki izpis iz poslovnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
javnega zbiranja ponudb,
– ponujeno ceno, pri čemer ponujena
cena (brez davščin), ne sme biti nižja od
izhodiščne cene,
– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji,
– original dokazilo oziroma potrdilo o plačani varščini,
– parafiran vzorec prodajne pogodbe (po
razpisni dokumentaciji).
8. Varščina: ponudniki morajo v roku za
oddajo ponudbe vplačati varščino v višini
10 % izhodiščne vrednosti nepremičnin. Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR
Občine Črnomelj, št. 01217-0100015850,
sklic: 00 478-482/2012. Potrdilo oziroma
kopijo potrdila o plačilu varščine mora ponudnik predložiti ponudbi, saj bo upoštevana
le ponudba z dokazilom o plačani varščini.
Plačana varščina bo, po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino,
neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika:
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino
nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da
bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je
enaka izhodiščni ceni.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Črnomelj (v nadaljevanju Komisija), ki bo po
zaključku postopka predlagala županji izbor
najugodnejšega ponudnika. Županja občine
odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel z najugodnejšim ponudnikom.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno
določi ceno,
ki so jo v ponudbah ponudili najugodnejši
ponudniki.
10. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Črnomelj sklenila prodajno pogodbo
v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice.
Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne
pogodbe v navedenem roku, lahko Občina
Črnomelj 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, prodajalec zadrži njegovo varščino,
prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega
najugodnejšega ponudnika.
11. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan
kupnino poravnati Občini Črnomelj v roku
15 dni od izstavitve računa s strani Občine
Črnomelj. Plačana varščina se uspešnemu
ponudniku oziroma kupcu všteje brezobrestno v kupnino v prodajni pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Občina Črnomelj ima v tem primeru pravico
obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik
plača v postopku zbiranja ponudb. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite
zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila
kupnine do dne plačila.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest z dnem vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. Vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo,
ki bo izvedena po plačilu celotne kupnine
bo predlagal prodajalec. Zemljiškoknjižno
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca bo s strani prodajalca izstavljeno
po plačilu celotne kupnine.
12. Stroške overitve zemljiškoknjižnega
dovolila krije prodajalec. Davek na promet
z nepremičninami, stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo in morebitne
druge stroške, povezane z realizacijo pravnega posla, krije kupec.
13. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne
cene, ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali
pravočasne vendar nepopolne ponudbe,
Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.
Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji,
ki so v nasprotju s tem razpisom in ponudbe,
za katere ne bo vplačana varščina.
14. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni po datumu odpiranja ponudb.
15. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
17. 12. 2012 ob 11. uri dopoldan na sedežu
Občine Črnomelj, v mali sejni sobi. Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in njihovi zastopniki ter pooblaščenci
s pooblastili. Odpiranje ponudb je javno.
16. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
17. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb za prodajo ne zavezuje prodajalca,
da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil
prodajno pogodbo po tem razpisu. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, pri
čemer se ponudnikom brezobrestno povrne
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že plačana varščina. Ponudnikom se v tem
primeru povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
18. Dodatne informacije in razpisno
dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, kontaktna oseba Katarina
Plut. (tel. 07/306-11-09, e-pošta: katarina.plut@crnomelj.si) oziroma na spletni
strani občine http://www.crnomelj.si/.
Občina Črnomelj
Št. 3528-9/2012
Ob-4979/12
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, objavlja na podlagi 29. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami),
46. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti
Občine Piran v najem (Uradne objave PN,
št. 23/04 in Uradni list RS, št. 32/11)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem,
objavljeno na spletni strani Občine Piran
www.piran.si, od dne 30. 11. 2012.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine
Predmet oddaje v najem so naslednji
poslovni prostori:
1. Ulica Svobode 31, Piran, pritličje, parc.
št. 1034, k.o. 2630 Piran;
skupna površina: 19,14 m2
predvidena dejavnost: pisarna ali obrt
začetna – izklicna višina mesečne najemnine:146,08 EUR
poslovni prostor se odda v najem za
1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
2. Ulica Svobode 115, Piran, pritličje,
parc. št. 999, 1000, k.o. 2630 Piran;
skupna površina: 26,72 m2
predvidena dejavnost: pisarna ali obrt
začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 201,01 EUR
poslovni prostor se odda v najem za
1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
3. Ulica IX. korpusa 8, Piran, pritličje,
parc. št. 849, k.o. Piran;
skupna površina: 23,38 m2
predvidena dejavnost: atelje – galerija ali
opravljanje obrti
začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 254,88 EUR
poslovni prostor se odda v najem za
1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
4. Zelenjavni trg 3, Piran, parc. št. 720,
k.o. Piran;
skupna površina: 29,15 m2
predvidena dejavnost: trgovina ali opravljanje obrti
začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 712,50 EUR
poslovni prostor se odda v najem za
1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
5. Župančičeva 14, Piran, mansarda –
levo I, parc. št. 1205, k.o. 2630 Piran;
skupna površina: 16,84 m2
predvidena dejavnost: pisarna
začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 100,03/177,66 EUR
poslovni prostor se odda v najem za
1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
6. Župančičeva 14, Piran, mansarda –
levo II, parc. št. 1205, k.o. 2630 Piran;

skupna površina: 12,80 m2
predvidena dejavnost: pisarna
začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 76,03/135,04 EUR
poslovni prostor se odda v najem za
1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
7. Župančičeva 14, Piran, mansarda –
desno I, parc. št. 1205, k.o. 2630 Piran;
skupna površina: 21,96 m2
predvidena dejavnost: pisarna
začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 130,44/231,68 EUR
poslovni prostor se odda v najem za
1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
8. Župančičeva 14, Piran, mansarda –
desno II, parc. št. 1205, k.o. 2630 Piran;
skupna površina: 16,18 m2
predvidena dejavnost: pisarna
začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 96,11/170,70 EUR
poslovni prostor se odda v najem za
1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
9. Župančičeva 14, Piran, mansarda –
desno III, parc. št. 1205, k.o. 2630 Piran;
skupna površina: 10,53 m2
predvidena dejavnost: pisarna
začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 62,55/111,09 EUR
poslovni prostor se odda v najem za
1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
10. Sečovlje 21, Sečovlje, pritličje, parc.
št. 3588/4, k.o. 2632 Sečovlje;
skupna površina: 205,92 m2
predvidena dejavnost: opravljanje gostinske ali druge storitvene dejavnosti
urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: urejen
začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 1.485,83 EUR
poslovni prostor se odda v najem za
1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
Namen objave razpisa je pridobiti najemnika, ki bo poslovni prostor prevzel in
v njem najkasneje v roku 1 meseca od podpisa najemne pogodbe v poslovnem prostoru pričel izvajati dejavnost.
Posebni pogoji najema poslovnega prostora:
– za notranjo opremo poskrbi najemnik
sam in se ne poračunava z najemnino ter
se v nobeni obliki ne vrača;
– v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni
upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih
in drugih vlaganj, ki jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrditve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na poslovnem prostoru nobenih drugih
pravic;
– najemnik mora skrbeti za red in čistočo
v skupnih prostorih.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Firmo ter sedež ponudnika.
2. Navedbo davčne in matične številke.
3. Navedbo poslovnega prostora, ki
je predmet ponudbe.
4. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine.
5. Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma:
1. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
2. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
3. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra.
6. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in zajema predstavitev
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sedanje dejavnosti ponudnika oziroma program dela za opravljanje dejavnosti.
7. Pisno izjavo, da se strinja z vsemi
pogoji iz razpisa z lastnoročnim podpisom.
III. Pogoji najema
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje s povprečnim indeksom cen za
stanovanjsko gradnjo.
– Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje DDV za najem poslovnih
prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni s pogodbo drugače
določeno.
– Najemnik mora dati pisno izjavo, da se
strinja z vsemi pogoji iz razpisa.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina
Piran, Urad za premoženjsko pravne zadeve, Tartinijev trg 2, 6330 Piran z obvezno
oznako na ovojnici »Ponudba za najem poslovniega prostora – Ne odpiraj« in »lokacija
(naslov poslovnega prostora)«. Na zadnji
strani ovojnice mora biti obvezno naveden
naziv in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
18. 12. 2012 do vključno 12. ure, ne glede
na datum poštnega žiga. Ponudbe bodo po
preteku razpisnega roka komisijsko odprte.
Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po
razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po
oddaji ponudbe.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Pri dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji:
– nova ali edina dejavnost v kraju,
– vsebina dejavnosti, ki prispeva k višjemu življenjskemu standardu prebivalcev,
– ponujena višina mesečne najemnine
za poslovni prostor,
– da ponudnik nima v lasti in niti v najemu praznega poslovnega prostora na območju občine,
– da ponudnik nima neizpolnjenih zapadlih obveznosti do Občine Piran in do ostalih
javnih podjetij in zavodov, ki so v lasti Občine Piran,
– atraktivnost vsebine prijavljenega programa dejavnosti.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi je 60 točk, od tega za vsak
posamezen kriterij največ 10 točk. V primeru enakovrednih ponudb ima prednost tisti
ponudnik, ki ima dalj časa sedež dejavnosti
v Občini Piran. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika. Sklep o izboru
najugodnejšega ponudnika bo sprejet najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja
ponudb.
Obveznost Občine Piran, da sklene najemno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom
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je izključena. Župan lahko kadarkoli ustavi
začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo o najemu poslovnega prostora najkasneje v roku 15 dni po izdaji sklepa
o izbiri in v tem roku tudi plačati varščino za
izpolnitev obveznosti po pogodbi skladno
z določili odloka, sicer se šteje, da je od
ponudbe odstopil.
Plačilo varščine za izpolnitev obveznosti
po pogodbi je pogoj, da stopi najemna pogodba v veljavo. Varščina je enaka 3 mesečni ponujeni najemnini, ki se poračuna takoj,
ko najemnik prične z izvajanjem dejavnosti.
Najemnik je dolžan prevzeti poslovni prostor najkasneje v roku 15 dni po podpisu
najemne pogodbe in ga pričeti uporabljati
v roku, ki je določen v pogodbi, sicer se
šteje, da je odstopil od pogodbe in nima
pravice zahtevati vrnitve položene varščine
za izpolnitev obveznosti po pogodbi.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo 19. 12. 2012 ob
8.30, v prostorih občinske uprave na naslovu: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
Odpiranje ponudb je javno.
2. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
z najemom in ogledom poslovnih prostorov,
dobite na Uradu za premoženjsko pravne
zadeve pri ga. Šalkovič v času uradnih ur
(ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda od 8. do
12. ure in od 14. do 17. ure, petek od 8. do
12. ure) ali po tel. 05/671-03-49.
Občina Piran
Št. 900-3/2012-255
Ob-4996/12
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, 75/12) in 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12) in Načrta oddaje nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana
v najem za leto 2012,
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež najemodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
višina izhodiščne najemnine
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
oddaja dela zemljišča, parc. št. 441/10 trav-
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nik, v izmeri 1226 m2, k.o. Trnovsko predmestje. Oddaja se del navedenega zemljišča,
v izmeri 988 m2, in sicer večji del zemljišča
do betonskega zidu.
Skica dela zemljišča, ki je predmet oddaje bo sestavni del (priloga) najemne pogodbe.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na
podlagi Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni
del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11–DPN,
22/11-popr., 43/11 – ZKZ-C) nahaja v enoti urejanja prostora VI-201 Vič, v območju
namenske rabe BD – površine drugih območij. Iz nabora objektov in dejavnosti za
območje namenske rabe BD so dopustni
samo: 12301 Trgovske stavbe (samo tržnica
pokrita z nadstrešnico), dopustno je urejanje
parkirnih mest.
2.2. Izhodiščna letna najemnina je
4.940,00 EUR.
3. Pogoji oddaje
3.1 Nepremičnina bo oddana ponudniku,
za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.2 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
najemno 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.
3.3 Po plačilu celotne najemnine se bo
najemniku nepremičnina izročila v najem za
določen čas petih let.
3.4 Plačilo celotne najemnine v roku
8 dni po sklenitvi najemne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10 % izhodiščne letne najemnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic
na štev. 007-432000. Plačana varščina se
izbranemu ponudniku vračuna v letno najemnino, 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
17. 12. 2012. 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 najem nepremičnine v enoti urejanja prostora VI-201 Vič« na naslov: Mestna občina
Ljub
ljana, Komisija za izvedbo postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
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,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 18. 3. 2013.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb:
(natančnejše podatke o predmetni
nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije), dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-41-76, kontaktna oseba Sandra Pahor.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 20. 12. 2012, s pričetkom ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15 (Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija
ponudnike, ki so ponudili enako visoko najemnino, 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 najemodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma
imenovana Komisija s soglasjem župana
lahko ustavita začeti postopek najema 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/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Evidence sindikatov
Št. 101-13/2012-3
Ob-4765/12
V evidenco sindikatov pri Upravni enoti
Kranj, kjer je pod zaporedno št. 132,
vpisan sindikat z imenom: Sindikat delavcev Domplan Kranj, s sedežem in naslovom: Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj, se
vpiše sprememba imena sindikata: Sindikat
delavcev Domplan in Domplan investa
Kranj in sprememba statuta sindikata.

Št.

90 / 30. 11. 2012 /

Stran

2707

Stran

2708 /

Št.

90 / 30. 11. 2012

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave gospodarskih družb
Ob-4954/12
ATRIUM – ARHITEKTURNO IN GRADBENO PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE IN
NADZOR MARJAN SUŠA S.P., kratko ime
ATRIUM – MARJAN SUŠA S.P., s sedežem
na naslovu Valjevska ulica 11, 2000 Maribor,
matična številka: 1437615000, davčna številka: SI11776102, skladno z drugim odstavkom 75. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 (ZGD-1), obveščam upnike in ostale
poslovne partnerje, da se bo po poteku treh
mesecev, šteto od dneva te objave pričel
postopek pri pristojnem registrskem sodišču
za prenos podjetja na prevzemno družbo.
Z dnem vpisa prenosa podjetja bo podjetnik
prenehal opravljati dejavnost kot s.p., podjetje pa bo v skladu s pogodbo o prenosu
preneseno na družbo ARHILAB GRADNJE,
družba za arhitekturo, gradbeništvo in storitve, d.o.o., s sedežem na naslovu Ljubljana,
Ulica v Kokovšek 33, 1231 Ljubljana - Črnuče, matična številka 6146007000.
Statusno preoblikovanje podjetnika se
bo izvršilo v skladu s 673. členom ZGD-1
v zvezi s 667. členom ZGD-1, na podlagi katerega bo izvršen prenos celotnega podjetja
podjetnika na prevzemno kapitalsko družbo,
in sicer predvidoma dne 28. 2. 2013.
ATRIUM – MARJAN SUŠA S.P.
Ob-4958/12
Direktor družbe INEKS podjetje za storitve, trgovino in upravljanje d.o.o., Brnčičeva
ulica 31, 1231 Ljubljana - Črnuče, z matično
številko 2198207000, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: INEKS d.o.o.) na podlagi
622.e člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja obvestilo:
Dne 20. 11. 2012 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen Načrt čezmejne združitve družb INEKS
podjetje za storitve, trgovino in upravljanje
d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana
- Črnuče, z matično številko 2198207000
(v nadaljnjem besedilu: INEKS d.o.o.) kot
prevzemne družbe in RYERSON HOLDINGS LIMITED, družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena in organizirana v skladu
s pravom Republike Ciper, s sedežem v Limassolu, Ciper, s poslovnim naslovom Arch.
Makariou III, 146 Alpha house, 4th floor, P.C.
3021 Limassol, Republika Ciper, vpisana
pri Ministrstvu za trgovino, industrijo in turizem, Oddelku za register družb pod št. HE
214458 (v nadaljnjem besedilu: RYERSON
HOLDINGS LIMITED) kot prevzete družbe.
Družbi sta Načrt čezmejne združitve podpisali dne 16. 11. 2012 v obliki notarskega
zapisa notarke Nine Češarek iz Kočevja,
opr. št. SV 792/12.
Na sedežu družbe INEKS d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana - Črnuče, je
od objave tega obvestila do 31. 12. 2012
v času od 8. do 15. ure na vpogled Načrt
čezmejne združitve, Poročilo poslovodstva
prevzete in prevzemne družbe o čezmejni združitvi, zaključna poročila prevzete
in prevzemne družbe, bilance prevzete in
prevzemne družbe po stanju na dan 30. 9.
2012 in zadnja tri letna poročila družb, ki
se združujejo. Načrt združitve s prilogami

bo deponiran pri Ministrstvu za trgovino, industrijo in turizem, oddelek registra družb
in stečajnega upravitelja (Ministry of commerce, industry and tourism, department of
registrar of companies and official receiver)
Cipra ter so predloženi sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani. Omenjeni
dokumenti bodo prav tako deponirani in na
vpogled pri registriranih prostorih družb, ki
se združujeta.
Vsak družbenik, upnik in delavec lahko
uveljavlja svoje pravice na način kot to določa Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1). Vsak upnik lahko uveljavlja svoje pravice v skladu s 592. in 622.j
členom ter drugimi členi ZGD-1, pod pogoji
kot jih določa ta zakon. Upniki lahko uveljavljajo svoje pravice v 30 dneh po objavi
tega obvestila. Vsak družbenik družbe lahko
uveljavlja svoje pravice v skladu s 586. členom in drugimi členi ZGD-1, pod pogoji kot
jih določa ta zakon. Vsakemu družbeniku,
upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dal
prepis listin iz prejšnje točke oziroma informacije o uveljavljanju njihovih pravic.
Na skupščini se bo razložil Načrt čezmejne združitve, prav tako pa bo družbenik
obveščen o vseh drugih informacijah.
INEKS d.o.o.
Jure Šubic, direktor
Ob-4981/12
Upravni odbor družbe Capita, investicije,
d.d., v likvidaciji, Dunajska 5, 1000 Ljub
ljana, na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah, statuta družbe in sprejetega sklepa
skupščine z dne 16. 3. 2012, obvešča delničarje družbe Capita z oznako delnic CAP-1,
da je upravni odbor družbe na svoji seji
dne 27. 11. 2012 sprejel sklep št. 01/2012
o poteku likvidacije in sklep o delitvi premoženja družbe na predlog likvidacijskega
upravitelja družbe, ki bo po razdelitvi premoženja predlagal izbris družbe iz sodnega
registra.
Premoženje družbe, ki je predmet delitve, znaša 1.142.716,30 EUR. Delničarji prejmejo 3,62 EUR po delnici. V skladu
s sklepom upravnega odbora družbe o delni
delitvi premoženja št. 01/2011 z dne 19. 5.
2011, so vsi delničarji, ki so likvidacijskemu
upravitelju posredovali svoje podatke, že
prejeli 3,00 EUR po delnici. Za delitev ostane 0,62 EUR po delnici. To premoženje bo
izplačano delno v denarju, delno pa v delnicah podjetja Minervo d.d. z oznako delnic
PVMG, na trgovalne račune v skladu z razdelilnikom najkasneje v 30 dneh od datuma
sprejetja sklepa o razdelitvi premoženja, oziroma takoj po pridobitvi potrebnih podatkov
za nakazilo in preknjižbo. Delničarji imajo
v skladu s sklepom upravnega odbora o delitvi premoženja št. 01/2012 z dne 27. 11.
2012 tudi možnost izplačila delnic PVMG
v denarju.
Delničarje prosimo, da likvidacijskega
upravitelja obvestijo o morebitni spremembi
številke svojega transakcijskega računa in
pošljejo številko svojega trgovalnega računa
za preknjižbo delnic PVMG po priporočeni
pošti na naslov: Žika Brankov, Alešovčeva

ulica 14, Ljub
ljana najkasneje do 15. 12.
2012. Delničarji, ki do tega datuma ne bodo
posredovali številke svojega trgovalnega
računa, bodo dobili namesto delnic PVMG
proporcionalni znesek izplačan v denarju.
Tisti delničarji, ki niso poslali svojih podatkov ob delni delitvi premoženja, naj po priporočeni pošti pošljejo poleg številke transakcijskega in trgovalnega računa še svojo
davčno številko. Obveznost iz naslova delitve premoženja bomo delničarjem poravnali
najkasneje do 27. 12. 2012, oziroma takoj
po pridobitvi podatkov za nakazilo.
Capita, investicije, d.d., v likvidaciji,
likvidacijski upravitelj Žika Brankov

Sklici skupščin
Ob-4950/12
Na podlagi zahteve družbe HRIB d.o.o.,
Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, matična številka 5510201, kot glavnega delničarja družbe EKOPAK, predelava in pakiranje živil, d.d., Dobrave 4, 1236 Trzin,
matična številka 5150418, uprava družbe
EKOPAK, predelava in pakiranje živil, d.d.
v skladu z veljavnim zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) in statutom
družbe sklicuje
14. skupščino
delniške družbe EKOPAK, predelava
in pakiranje živil, d.d.,
ki bo dne 7. 1. 2013, ob 10. uri, v prostorih družbe EKOPAK, predelava in pakiranje
živil, d.d., na naslovu Dobrave 4, 1236 Trzin,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa k točki 1.: skupščina
družbe izvoli za predsednika odvetnika Tomaža Čada, za preštevalko glasov Jeranka
Kristino po predlogu uprave. Skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka Irena Florjančič Cirman.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
o poslovanju družbe za leto 2011 in s poročilom revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa k točki 2.: skupščina
družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2011, ki se
nanaša na preveritev poročila o poslovanju
družbe za leto 2011 in s poročilom revizorja
za leto 2011.
3. Odločanje o bilančnem dobičku za leto
2011 in o razrešnici upravi in nadzornemu
svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora.
Predlogi sklepov k točki 3.:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe:
3.1 Bilančni dobiček poslovnega leta
2011 v znesku 68.924,00 EUR se ne razdeli in ostaja v celoti nerazdeljen.
3.2 Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu družbe za poslovanje iz leta 2011.
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4. Seznanitev s poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine
denarne odpravnine manjšinskim delničarjem ter prenos delnic na glavnega delničarja.
Predlogi sklepov k točki 4.:
4.1 Skupščina se seznani s Pisnim poročilom glavnega delničarja o predpostavkah
za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine pri prenosu delnic vseh ostalih delničarjev družbe EKOPAK, predelava
in pakiranje živil, d.d. na glavnega delničarja
družbo HRIB d.o.o., ki ga je pripravil glavni
delničar, družba HRIB d.o.o. ter z Revizorjevim poročilom o primernosti denarne odpravnine manjšinskim delničarjem družbe
EKOPAK, predelava in pakiranje živil, d.d.
4.2 Skladno s 384. členom ZGD-1, se
vse delnice manjšinskih delničarjev družbe
EKOPAK, predelava in pakiranje živil, d.d.,
prenesejo na glavnega delničarja, družbo Hrib d.o.o., manjšinskim delničarjem
pa se izplača denarna odpravnina v višini 9,60 EUR za posamezno delnico.
4.3 Prenos delnic na glavnega delničarja
družbo HRIB d.o.o. se izvrši z dnem vpisa
tega sklepa v sodni register pristojnega sodišča.
Obrazložitev predlogov:
Glavni delničar ima v skladu s podatki iz
veljavne delniške knjige družbe 151.430 od
skupno 154.580 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico. Glavni delničar je
tako imetnik delnic družbe, ki predstavljajo
skupno 97,96 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izpolnjen pogoj za izključitev
manjšinskih delničarjev po prvem odstavku
384. člena ZGD-1.
Glavni delničar predlaga, da naj skupščina družbe sprejme sklep o prenosu
delnic preostalih delničarjev družbe, nanj.
Glavni delničar predlaga prenos proti plačilu denarne odpravnine v višini 9,60 EUR za
posamezno delnico, kar ustreza oceni vrednosti lastniškega kapitala družbe, izdelane s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij na podlagi metode sedanje
vrednosti pričakovanega prostega denarnega toka ter metode prilagojenih knjigovodskih vrednosti. Utemeljitev primernosti
denarne odpravnine izhaja iz Pisnega poročila glavnega delničarja o predpostavkah
za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine pri prenosu delnic vseh
ostalih delničarjev družbe EKOPAK, predelava in pakiranje živil, d.d. na glavnega delničarja družbo HRIB d.o.o., z dne 18. 10.
2012, ki je priloga tej zahtevi. Glavni delničar je višino denarne odpravnine določil ob
uporabi določb petega in šestega stavka
drugega odstavka 556. člena ZGD-1, pri
čemer je od poslovodstva družbe prejel
vse za to potrebne informacije in dokazila.
Iz priloženega poročila revizorja izhaja, da
ta meni, da je ponujena denarna odpravnina primerna.
Glavni delničar je poslovodstvu družbe že predložil izjavo banke, s katero je ta
v skladu z drugim odstavkom 385. člena
ZGD-1 prevzela solidarno odgovornost za
izpolnitev obveznosti glavnega delničarja,
da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu
delnic v register manjšinskim delničarjem
plačala odpravnino za pridobljene delnice.
Z vpisom sklepa skupščine ciljne družbe o prenosu delnic v register preidejo vse
delnice manjšinskih delničarjev na glavnega
delničarja.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo na dan 3. 1. 2013.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje do konca dne 3. 1. 2013 pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo
pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) in volilne predloge iz 301. člena
ZGD-1. Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
Gradivo za skupščino je brezplačno dostopno na vpogled na poslovnem naslovu
družbe Dobrave 4, 1236 Trzin, vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do
vključno dneva zasedanja skupščine, v času
od 8. do 12. ure, vključno s predlogi sklepov, z obrazložitvami točk dnevnega reda
ter drugimi listinami in predlogi iz drugega
odstavka 297.a člena ZGD-1.
EKOPAK, predelava
in pakiranje živil, d.d.
direktor Miloš Gačeša
Ob-4951/12
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,
Bohinjsko jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko
jezero,
redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 10. 1. 2013 ob 16. uri, na sedežu družbe v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine.
2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero v letu 2011.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero za leto 2011,
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave družbe za leto 2011
in s prejemki uprave in članov nadzornega
sveta v letu 2011.
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Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Gradivo za sejo, skupaj z letnim poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega
sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero,
vsak delovnik med 9. in 11. uro, od dneva
sklica skupščine dalje.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5 % osnovnega kapitala, lahko zahtevajo
dopolnitev dnevnega reda skupščine sedem
dni po objavi sklica skupščine, na skupščini
pa lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti po členu 305/1 ZGD-1.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so konec četrtega dne pred skupščino vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri
KDD, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj konec četrtega
dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
IRP Alpinum, d.d.,
Bohinjsko jezero
direktor mag. Iztok Noč
Ob-4975/12
Uprava družbe VINAG sadjarstvo in vinarstvo d.d. na podlagi 5. člena Statuta delniške družbe, sklicuje
15. skupščino
družbe VINAG sadjarstvo
in vinarstvo d.d.,
ki bo dne 31. 12. 2012, ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe VINAG d.d., z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina izvoli predsednika skupščine
ter ugotovi prisotnost vabljenem notarju za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Vinag d.d. in skupine povezanih družb za
leto 2011, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega
poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe in skupino povezanih družb za leto 2011, z revizorjevim
poročilom ter poročilom nadzornega sveta
o pregledu letnega poročila.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje in odobri delo predsednice uprave Klementine Ihanec v poslovnem letu 2011 ter ji podeljuje razrešnico.
3.2. Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter nadzornemu svetu podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2012.
Predlog sklepa:
Za revizorja za poslovno leto 2012 se
imenuje revizijsko družbo VALUTA, družba
za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000
Maribor.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno v tajništvo
družbe na Trg svobode 3, Maribor, vsaj tri
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dni pred zasedanjem skupščine, ter bo ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja hranjeno na sedežu družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
osebno ali s priporočeno pošto, pooblastilo
dostavijo družbi tako, da ga le-ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
v tajništvu na sedežu družbe, Trg svobode 3, Maribor, vsak delovni dan, med 9. in
13. uro, od dneva objave sklica skupščine
v Uradnem listu Republike Slovenije.
VINAG sadjarstvo in vinarstvo d.d.
Klementina Ihanec
predsednica uprave
Ob-4982/12
Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) in 7. člena Statuta družbe sklicuje
19. redno sejo skupščine
družbe Meso Kamnik d.d.,
ki bo v petek, 4. 1. 2013, ob 8 uri, na naslovu Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale,
v sejni sobi poslovne stavbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Izvoli se predsednika skupščine ter
dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: zaradi poteka
mandata dosedanjemu članu nadzornega
sveta Stojanu Hergouthu, se za novega člana nadzornega sveta družbe Meso Kamnik
d.d. predlaga Marka Višnarja za mandatno
obdobje štirih let. Mandat začne teči s sprejetjem tega sklepa.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi Ljubljana d.d., ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in
eventualno pooblastilo za zastopanje mora
biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali
po pošti na sedež družbe, najpozneje do
konca dne 31. 12. 2012. Pooblastilo ostane
shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti predložen
tudi predlog sklepa o katerem naj odloča
skupščina ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
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pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov sklep.
Pravica delničarja do obveščanja
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki
jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled na
voljo na sedežu družbe, Korenova 9, Podgorje, 1241 Kamnik, vsak delovnik, od 10.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom
zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Če skupščina ob določeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, čez pol ure, na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Meso Kamnik d.d.
Iztok Svetin, direktor
Ob-4986/12
Uprava banke UniCredit Banka Slovenija
d.d. na podlagi 13.1. točke statuta banke
sklicuje
skupščino
UniCredit Banka Slovenija d.d.,
ki bo v sredo, 2. 1. 2013, ob 13. uri,
v prostorih UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Rok
Rozman.
Za preštevalca glasov se imenuje Marjana Jagodič.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina UniCredit
Banka Slovenija d.d. za člana nadzornega
sveta banke imenuje Francesca Slocovicha,
rojenega 1. 4. 1949, in sicer za obdobje od
2. 1. 2013 do 30. 4. 2014.

3. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in njegovo obrazložitvijo je delničarjem
na vpogled na sedežu UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
od 30. 11. 2012 dalje. Skupščine banke
se imajo pravico udeležiti delničarji banke,
v korist katerih so delnice na ime vknjižene
v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD, konec
četrtega dne pred sejo skupščine. Delničarji banke morajo najkasneje konec četrtega
dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini tajništvu uprave banke.
Na skupščini banke lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega
pooblastila.
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. Zadošča, da zahtevo pošljejo
banki najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal banki razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave banke na skupščini
zahtevati zanesljive podatke o zadevah banke, če so potrebni za presojo točk dnevnega
reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava banke da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti
velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
UniCredit Banka Slovenija d.d.
uprava banke
Jana Bencina Henigman
Damijan Dolinar
Francesco Vercesi
mag. Stefan Vavti
Ob-4988/12
V skladu z 68. členom Statuta delniške
družbe PIVKA, družba pooblaščenka, d.d.,
Neverke 30, 6256 Košana, sklicuje direktor
družbe
7. skupščino
družbe PIVKA, družba
pooblaščenka, d.d.,
ki bo dne, 31. 12. 2012 ob 9. uri, v prostorih Kmetijske zadruge, Neverke 30. 6256
Košana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delavnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednico
skupščine se izvoli Urško Morelj, za preštevalki glasov se imenujeta Papež Damijana
in Rutar Veronika. Skupščini prisostvuje notarka mag. Sonja Železnik.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2011 in Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila po 274.a
členu ZGD in ugotovitev bilančnega dobička
za leto 2011.
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Predlog sklepa št. 2
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2011. Na predlog
uprave in nadzornega sveta se sprejme
sklep: dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša
39.489,18 EUR.
3. Podelitev razrešnice članu uprave in
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa št. 3: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta družbe za leto 2011.
4. Predlog skupščini o delitvi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa št. 4: skupščina sprejme
sklep, da ostane celotni bilančni dobiček
leta 2011 nerazdeljen.
5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5
Skupščina razreši dosedanje člane nadzornega sveta.
Imenuje nove člane nadzornega sveta:
a. za člana NS se imenuje Jejčič Martin,
b. za člana NS se imenuje Urdih Mladen,
c. za člana NS se imenuje Boštjančič
Miro,
d. za člana NS predstavnika delavcev se
imenuje Perc Jasna,
e. za člana NS predstavnika delavcev se
imenuje Rebec Cvetka,
f. za člana NS predstavnika delavcev se
imenuje Magajna Irena.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje: letno
poročilo za poslovno leto 2011.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do uresničevanja glasovalne
pravice imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred skupščino, to je
na dan 21. 12. 2012.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi eno
uro pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
PIVKA, družba pooblaščenka, d.d.
direktorica Jadranka Morelj
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Zavarovanja terjatev
SV 467/12
Ob-4987/12
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke mag. Karin
Schöffmann z Jesenic, opr. št. SV 467/12
z dne 27. 11. 2012, je bila nepremičnina
z ident. št. 2175-1321-1, stanovanje št. 1,
Ulica Viktorja Kejžarja 1, 4270 Jesenice, last
zastaviteljev Suade Džananović in Mirsada
Džananovića, oba stanujoča Ulica Viktorja
Kejžarja 1, 4270 Jesenice – vsakega od njiju
do 1/2, zastavljena v korist upnice Delavska
hranilnica d.d. Ljubljana, matična številka:
5448557000, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva cesta 5, za zavarovanje denarne terjatve v višini 38.400,00 EUR s pripadki.
Ob-4993/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št.: SV 652/12 z dne 27. 11.
2012, je bila nepremičnina – vrstna stanovanjska hiša – objekt št. 13 v zadružni soseski Ribniško selo S 11, stoječa na parceli št. 197/5, stanovanjska stavba, v izmeri
91 m2 in dvorišče, v izmeri 220 m2, k.o.
638 Krčevina, na naslovu Terčeva ulica 47,
2000 Maribor, katero je zastaviteljica Horvat
Breda pridobila na podlagi Pogodbe o medsebojnih premoženjskih razmerjih z dne
23. 6. 1994, sklenjene med Stanovanjsko
zadrugo Maribor z.o.o. kot prodajalcem in
Horvat Bredo kot kupko, zastavljena v korist
banke – upnice Banke Celje d.d. Bančna
skupina Banke Celje, s sedežem na naslovu Vodnikova ulica 2, 3000 Celje, matična
številka 5026121000, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve
do kreditojemalke (dolžnice) Brede Horvat
– notarke, v višini 25.000,00 EUR s pripadki
in spremenljivo obrestno mero, sestavljeno
iz spremenljive obrestne mere EURIBOR
6M in fiksnega pribitka v višini 4,95 % letno,
kar skupaj znaša 5,35 % letno; z morebitnimi
zamudnimi obrestmi, oblikovanimi v skladu
z veljavnimi zakonskimi predpisi; z vsemi
pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve;
z vračilom glavnice kredita v 120 mesečnih
anuitetah, ki zapadejo v plačilo zadnjega
dne v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 30. 11. 2022 oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 13. člena Pogodbe o kreditu za osebno potrošnjo
št. 68146960192891.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

90 / 30. 11. 2012 /

Stran

2713

Objave sodišč
Izvršbe
VL 69070/2010
Os-4830/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 69070/2010
z dne 21. 5. 2010, ki je 5. 6. 2010 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 10/420 z dne 7. 7. 2010 bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je trisobno stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe C. revolucije 8, Jesenice,
v izmeri 67,51 m2, stavba 378, vl. št. 2214,
k.o. Jesenice, parc. št. 510/1, last dolžnice,
zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o.,
Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 713,49 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 9. 11. 2012

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 201/2012
Os-4084/12
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Mateji Grabrijan, v izvršilni zadevi
upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, zoper dolžnika Jožka Pinoza, Okroglice 7, Loka pri Zidanem
Mostu, ki ga zastopa začasni zastopnik
Igor Inkret, odvetnik v Celju, zaradi izterjave 4.677,01 EUR s pripadki, o postavitvi začasnega zastopnika 2. avgusta 2012
sklenilo:
dolžniku se postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Igor Inkret, Ljubljanska cesta 8/I,
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 2. 8. 2012
P 182/2012
Os-4914/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Martina Mravinec,
Sečje selo 12, Vinica, ki ga zastopa Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke neznani dediči neznanega prebivališča, po neznano kje in kdaj umrlem
Mukavec Ivanu, Neža vas 10, Stari trg ob
Kolpi, zaradi priznanja lastninske pravice na
podlagi priposestvovanja pcto 1.000,00 €,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 5. novembra 2012 sklenilo:

neznanim dedičem neznanega prebivališča, po neznano kje in kdaj umrlem Mukavec Ivanu, Neža vas 10, Stari trg ob Kolpi,
se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan,
odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega prebivališča, po neznano kje in kdaj
umrlem Mukavec Ivanu, Neža vas 10, Stari
trg ob Kolpi, nato živeče na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem
oziroma organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 11. 2012
VL 125565/2012
Os-4785/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta
IX 006, Ljubljana, ki ga zastopa Vinko Kaplan, Rožna dolina, Cesta IX 6, Ljubljana,
proti dolžniku Dejanu Bratušek, Cesta talcev 5, Velenje, ki ga zastopa zak. zast. odv.
Maja Šerc, Trg mladosti 6, Velenje, zaradi
izterjave 756,25 EUR, sklenilo:
dolžniku Dejanu Bratušek, Cesta talcev 5, Velenje, 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 odv.
Maja Šerc, Trg mladosti 6, Velenje.
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 10. 10. 2012
VL 111952/2011
Os-4786/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Bojana Možina, Trg
republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Janezu
Dušič, Brodska cesta 14, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odvetnica Helena Primožič, Tavčarjeva ulica 1, Ljubljana, zaradi
izterjave 5.985,05 EUR, sklenilo:
dolžniku Janezu Dušič, Brodska
cesta 14, Ljubljana – dostava 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 ulica 1,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika 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 20. 9. 2012

VL 87796/2012
Os-4800/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva 19,
Ljubljana, proti dolžniku Božidarju Uzelac,
Brezje pri Grosupljem 95, Grosuplje, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Matej
Planinc, Vodnikova cesta 172, Ljubljana, zaradi izterjave 11.102,93 EUR, sklenilo:
dolžniku Božidarju Uzelac, Brezje pri
Grosupljem 95, Grosuplje, 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 Matej Planinc, Vodnikova cesta 172,
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 7. 9. 2012
VL 30821/2012
Os-4898/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit Banke Slovenije
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor,
proti dolžniku Mersudinu Mujčinović, Lilekova ulica 3, Celje, ki ga zastopa odv. Andrej
Soklič, Ljubljanska 8, Celje, zaradi izterjave 964,80 EUR, sklenilo:
dolžniku Mersudinu Mujčinović, Lilekova
ulica 3, 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 odv.
Andrej Soklič, Ljubljanska c. 8, Celje.
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 29. 10. 2012

Oklici dedičem
D 153/2012
Os-4546/12
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Černelič Antonu, rojenem 3. 11. 1807, nazadnje stanujoč neznanega bivališča, ki je
umrl dne 22. 5. 1883.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Černelič Antonu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
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v Brežicah, v enem letu od objave tega
oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 8. 10. 2012

pogoje dedovanja v zapuščinskem postopku
po pokojnem Heričko Alojzu.
Po preteku enega leta pa sodišče opravi
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 2012

D 436/2012
Os-4434/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden
zapuščinski postopek po pokojni Karmen Sedlar, rojeni Sedlar, hčeri Rudolfa, upokojenki,
rojeni 21. 8. 1954, državljanki Republike Slovenije, razvezani, umrli 9. 4. 2012, nazadnje
stanujoči Brodarjeva ulica 4, Celje.
Po zapustnici je nastopilo dedovanje na
podlagi zakona. Zapustničini zakoniti dediči I. in II. dednega reda so se dedovanju
odpovedali. Zato pridejo v poštev zakoniti
dediči III. dednega reda (stari starši, tete in
strici oziroma bratranci in sestrične), ki pa
sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in
v Uradnem listu RS. Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče
opravilo in zaključilo zapuščinski postopek
tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu
z 9. členom Zakona o dedovanju postala
lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 9. 2012

I D 1263/2012
Os-4552/12
V zapuščinskem postopku, ki se
vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru
po dne 17. 6. 2012 umrli Mariji Lešnik, hčeri Vincenca Lovrenčaka, rojeni 1. 5. 1933,
upokojenki, državljanki RS, razvezani, nazadnje stanujoči Spodnje Vrtiče 21, Zgornja
Kungota, pride v poštev kot dedič po zapustnici tudi zapustnikov sin Gabrijel Lešnik,
rojen 26. 1. 1964, ki po podatkih sodišča živi
nekje v Avstriji.
Sodišče zato poziva zapustnikovega
sina Gabrijela Lešnika ter vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica
v Uradnem listu RS, v skladu z 206. členom
Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2012

D 122/1974
Os-4822/12
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je
v teku zapuščinski postopek po pok.: Marjeti
Pančur, roj. 28. 6. 1886, nazadnje stanujoči
Zgornji Tuhinj 41, Laze v Tuhinju in umrli
11. 12. 1973.
Kot dediči pridejo v poštev dediči drugega dednega reda (bratje in sestre zapustnice oziroma njihovi potomci – nečaki,
pranečaki in nadaljnji potomci).
Sodišče vabi vse osebe, ki so v zgoraj
navedenem sorodstvenem razmerju z zapustnico oziroma tudi druge osebe, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v roku 1 leta od objave oklica
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po preteku zgoraj navedenega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave postavljenega skrbnika in podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 5. 11. 2012
II D 1948/2010
Os-1174/12
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 4. 5. 2007 umrlem
Heričko Alojzu, roj. 13. 4. 1940, drž. RS,
upokojencu, poročenem, nazadnje stanujočem Maribor, Majcigerjeva ulica 1.
Sodišče poziva vse morebitne zakonite dediče, zlasti mater zapustnika Heričko
Hedviko, rojeno 2. 10. 1922, oziroma njene
potomce/imena, priimki in naslovi niso znani, da se priglasijo v zapuščinski postopek
in predložijo dokazila o tem, da izpolnjujejo

D 367/2012
Os-4845/12
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Antonu Perhavcu
pokojnega Ivana, rojenega 10. 1. 1878, ki
je umrl dne 9. 10. 1965, iz Brežic pri Divači
6 (stara h. št. 8), p. Divača, zaradi odločitve
o dedovanju nepremičnin, ki so mu bile po
določilih ZPVAS vrnjene v last kot nekdanjemu članu Agrarne skupnosti Dolnje Ležeče.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse
morebitne dediče, da se v roku enega leta
od objave tega oklica zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 11. 2012

Oklici pogrešanih
N 20/2012
Os-4545/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predloga predlagateljice Republike Slovenije, zastopane po Državnem pravobranilstvu RS, Zunanji oddelek v Kopru, Ferrarska
ulica 5/b, Koper, vodi nepravdni postopek
za razglasitev pogrešane za mrtvo, in sicer
za Danico Pečar, rojeno 9. 2. 1913, v Dolnji
Bitnji, nazadnje stanujočo v Kanadi, sedaj
neznanega bivališča, rodila se je staršem
Dekleva Jožefu in Frančiški ter da je dne
26. 8. 1941 na Premu sklenila zakonsko
zvezo z Jožefom Pečarjem. Znano je še,
da je pogrešanka živela v Italiji, Via Giuliani 28, Trst, kjer je bila zavedena kot Deckeva Daniela, poročena s Pecar Giuseppejem
(umrl 5. 6. 1956, v Trstu). Po smrti moža

se je skupaj s sinom izselila v Kanado. Zadnje poročilo o pogrešanki predstavlja sklep
o dedovanju z dne 27. 1. 1954 ter dodatni
sklep o dedovanju z dne 12. 2. 1955 in na tej
podlagi izvedena vknjižba lastninske pravice
v zemljiški knjigi. Sodišče zato poziva vse,
ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešane Danice Pečar, da v roku 3 mesecev
od objave tega oklica to sporočijo sodišču
ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan,
Zabiče 30/b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo
sodišče po izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 10. 2012
N 9/2012
Os-4572/12
Pri tukajšnjem sodišču teče postopek za
proglasitev pogrešanega Šterk Petra, sina
Petra in Marije, roj. 17. 2. 1871, v Jelenji vasi, nazadnje stanujočega na območju
Republike Slovenije, v Predgradu 49, za
mrtvega.
Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da to sporočijo
sodišču. Rok za oboje je 3 mesece od objave tega oklica. Po preteku tega trimesečnega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 10. 2012
N 10/2012
Os-4832/12
Pri tukajšnjem sodišču teče postopek
za proglasitev pogrešanega Kropf Franca,
roj. 13. 6. 1942, v Krškem, nazadnje stanujočega na območju Republike Slovenije,
v Starem Bregu 1, potem pa najverjetneje
v Kanadi, za mrtvega.
Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da to sporočijo
sodišču. Rok za oboje je 3 mesece od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 15. 10. 2012
N 103/2011
Os-4802/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Anice Andrejašič, Oljčna pot 47, Koper, ki jo zastopa Rok
Munih, odvetnik v Kopru, zoper nasprotnega
udeleženca Josipa Rojc, Praproče, Črni Kal,
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer
Kira Zorman, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega, po opravljenem
naroku dne 2. 10. 2012, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Josipa Rojca, pokojnega Josipa, od Andreja, nazadnje stanujočega v Prapročah, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 10. 2012
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Denkovski
Jovica,
Rogaška
cesta 9, Šmarje pri Jelšah, zavarovalno polico, št. 40301003184, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnv-330000
Gajšek Zlatka, Zagajski Vrh 44A, Gornja
Radgona, zavarovalno polico, št. 505 000
37 443, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnw-329999
Havić Alen, Ulica Jana Huse 33 A, Ljub
ljana, zavarovalno polico, št. 50500068555,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnb-329995
Jakac Loris, Spodnje Škofije 125 G, Škofije, zavarovalno polico, št. 50500123376, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnt-329952
Kranjc Darjan, Cafova ulica 1, Fram, zavarovalno polico, št. 50500067690, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnn-330008
Logar Damjana, Trnovska ulica 2, Ljub
ljana, zavarovalno polico, št. 50500100170,
izdala zavarovalnica KD Življenje. gnj-330012
Požar Jožef, Selo 81, Črniče, zavarovalno
polico, št. 50500116757, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gne-329967
Sodja Gregor, Bohinjska Češnjica, Srednja vas v Bohinju, zavarovalno polico,
št. 50500082040, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnq-330005
Volč Suzana, Pot na Goro 7, Ljub
ljana – Šmartno, zavarovalno polico,
št. 50500041777, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnz-330021
Zupanc Milan, Migojnice 91, Griže, zavarovalno polico, št. 50500000025, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf-329966
Žajber Željko, Dolenji Boštanj 54D, Boštanj, zavarovalno polico, št. 50500087549,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gny-329997

Spričevala preklicujejo
Beg Andrej, Lemberg pri Šmarju 39A,
Podplat, spričevalo o končani OŠ Borisa
Kidriča Rogaška Slatina, izdano leta 1982.
gnv-329950
Boštjan Larisa, Na Fari 29, Prevalje, indeks, št. 01008587, izdano na ime Krevh Larisa, izdala Pedagoška fakulteta. gnp-330006
Sijarć Denis, Cesta v Zgornji log 38, Ljub
ljana, spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani, izdano leta 2003. gny-330001

Drugo preklicujejo
ADRIA AIRWAYS d.d., Zgornji Brnik
130H, Brnik – Aerodrom, spričevalo o plovnosti, številka 646, izdano za letalo S5-AAI,
serijska številka 7248, veljavnost od 5. 3.
2007 do preklica, izdajatelj Ministrstvo za
promer RS, številka 646, izdano leta 2007.
gnr-330004

Anton Škrinjar s.p., Drašiči 8, 8330
Metlika, potrdila za voznike nedržavljane EU: voznik: Bogičević Rade, št. potrdila: 007365/AD44-3-5120/2012, veljavnost:
31/08/2012-26/09/2012; voznik: Đurić Vladimir, št. potrdila: 007365/SŠD44-2-2973/2012,
veljavnost:
26/06/2012-06/09/2012;
voznik: Milovčević Ljepomir, št. potrdila:
007365/AD44-2-379/2012,
veljavnost:
25/01/2012-02/10/2012;
voznik: Rembetski Zoltan, št. potrdila:
007365/MJ44-2-5057/2011,
veljavnost:
09/12/2011-13/05/2012; voznik: Vasić Goran,
št. potrdila: 007365/SŠD44-5-4053/2011,
veljavnost: 29/09/2011-01/10/2012; voznik: Perišić Momčilo, št. potrdila:
007365/SŠD44-4-4053/2011,
veljavnost:
06/10/2011-06/02/2012; voznik: Lialiuk Sergii, št. potrdila: 007365/SŠD44-2-3826/2011,
veljavnost: 13/09/2011-31/07/2012; voznik: Khutornyy Volodymyr, št. potrdila:
007365/MJ44-2-3339/2011,
veljavnost:
08/08/2011-20/06/2012; voznik: Ferens Stepan, št. potrdila: 007365/AD44-9-2741/2011,
veljavnost:
23/06/2011-11/07/2012;
voznik: Radičević Milinko, št. potrdila:
007365/AD44-8-2741/2011,
veljavnost:
21/07/2011-15/11/2011;
voznik: Khutornyy Volodymyr, št. potrdila:
007365/AD44-2-2604/2011,
veljavnost:
21/06/2011-08/08/2011;
voznik: Rembetski Zoltan, št. potrdila:
007365/AD44-2-2310/2011,
veljavnost:
24/05/2011-09/12/2011;
voznik: Khutornyy Volodymyr, št. potrdila:
007365/AD44-2-1904/2011,
veljavnost:
22/04/2011-20/06/2011; voznik: Jokić Aleksa, št. potrdila: 007365/AD44-2-1864/2011,
veljavnost: 20/04/2011-15/07/2011; voznik: Čolaković Milan, št. potrdila:
007365/AD44-2-1817/2011,
veljavnost:
18/04/2011-08/07/2011; voznik: Kostić Miloš, št. potrdila: 007365/AD44-3-624/2011,
veljavnost:
01/02/2011-06/10/2011;
voznik:
Jocić
Đorđe,
št.
potrdila:
007365/AD44-2-5254/2010,
veljavnost:
23/11/2010-10/11/2011; voznik: Vasić Goran,
št. potrdila: 007365/SŠD44-2-4319/2010,
veljavnost:
23/09/2010-01/10/2011;
voznik:
Lialiuk
Sergii,
št.
potrdila:
007365/BGD44-4-3858/2010,
veljavnost:
25/09/2010-24/09/2011;
voznik: Radičević Milinko, št. potrdila:
007365/AD44-2-3455/2010,
veljavnost:
02/08/2010-20/07/2011; voznik: Gotkin Anatoliy, št. potrdila: 007365/AD44-5-3106/2010,
veljavnost:
12/07/2010-15/07/2011;
voznik: Ristovski Dragan, št. potrdila:
007365/AD44-3-2912/2010,
veljavnost:
30/06/2010-15/07/2011;
voznik: Trajković Bratislav, št. potrdila:
007365/SŠD44-2-2762/2010,
veljavnost:
22/06/2010-19/06/2011;
voznik: Steshenko Vitaliy, št. potrdila:
007365/AD44-3-4646/2009,
veljavnost:
30/09/2009-26/05/2010; voznik: Dobriy Vasyl, št. potrdila: 007365/MJ44-2-4562/2009,
veljavnost:
24/09/2009-29/03/2010;
voznik: Kavchak Vasyl, št. potrdila:
007365/MJ44-5-4403/2009,
veljavnost:
14/09/2009-08/04/2010; voznik: Veljanovski
Kire, št. potrdila: 007365/MJ44-3-3552/2009,
veljavnost:
08/07/2009-22/07/2010;

voznik: Bondarenko Vasyl, št. potrdila:
007365/MJ44-2-3533/2009,
veljavnost:
07/07/2009-26/05/2010;
voznik: Alfeldi Viacheslav, št. potrdila:
007365/BGD44-2-2567/2009,
veljavnost:
16/05/2009-15/05/2010;
voznik: Manojlović Slavoljub, št. potrdila:
007365/MJ44-3-7423/2008,
veljavnost:
30/12/2008-27/01/2010. Ob-4994/12
Arzenšek Teja, Hrastovec 33C, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 37001045, izdala
Veterinarska fakulteta. gnl-330010
Avtoprevozništvo Kobal Dušan s.p.,
Trtnikova 11, Ljubljana – Polje, licenco za
mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, št. 007893/015, za vozilo z registrsko številko LJ X6-15F, mercedes - benz.
gnh-329993
Avtoprevozništvo Krenker Vitko s.p., Legen 50, Šmartno pri Slov. Gradcu, licenco
skupnosti, številka 008327/002, izdajateljica
Obrtna zbornica Slovenije. gni-330013
Bedek Urška, Markovci 92, Šalovci, študentsko izkaznico, št. 01010318, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gnp-329985
Bojnec Štefan, Mlajtinci 26, Moravske Toplice, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500023052000, izdajatelj Cetis d.d.
gnk-329986
Cimerman Miha, Cesta XXXVIII/16E,
Ljubljana – Polje, certifikat NPK varnostnik/ca, št. C 419, izdan 8. 10. 2009, izdajateljica Zbornica za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja, Ljubljana. gne-329996
Čokl Robi, Konuško 5A, Šmarje pri Jelšah, certifikat NPK, izdajatelj Prah - izobraževalni center, izdan 27. 9. 2008, številka 44708. gnn-329958
Duh Darko, Leona Zalaznika ulica 20,
Maribor, službeno izkaznico, št. 1548, izdajatelj MORS. gnq-329959
Gaber Nina, Draga 2, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 01006053, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gnw-330003
GLOBUS d.o.o. Metlika, Drašiči 8, Metlika, CEMT dovolilnico, številka 00397 in številka dnevnika 00397/1, pod serijsko številko
120397. gns-329953
Godina Karpo, Pražakova 6, Ljubljana, pooblastilo mornar motorist, št. 2727/11-85-95.
gno-330011
Gosar Saša, Selo 33B, Vodice, študentsko izkaznico, št. 19791006, izdala
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gnj-329987
Guček Matjaž, Mencingerjeva 2, Celje,
službeno izkaznico Vojaške policije, številka 1555, izdalo Ministrstvo za obrambo
RS. gne-330017
Hatić
Miran,
Mokrška
ulica 31, Ljubljana, voznikovo kartico, številka 1070500010884001, izdajatelj Cetis.
gnk-329998
Ičanović
Denis,
Kvedrova 36, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023711000, izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS.
gng-329965
Ivan Majer s.p., Ulica heroja Lacka 22,
Lenart v Slov. goricah, licenco za mednarodni prevoz stvari za tovorna vozila, številka 008125/003, za vozilo MAN, registrska
številka MB U1-45N. gnh-329989
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Ivan Majer s.p., Ulica heroja Lacka 22,
Lenart v Slov. goricah, licenco za mednarodni prevoz stvari za tovorna vozila, številka 008125/008, za vozilo mercedes benz,
registrska številka MB KK-292. gng-329990
Ivan Majer s.p., Ulica heroja Lacka 22,
Lenart v Slov. goricah, licenco za mednarodni prevoz stvari za tovorna vozila, številka 008125/010, za vozilo DAF, registrska
številka MB UK-184. gnf-329991
Izlakar Ivan s.p., Trojane 8, Trojane, potrdilo za voznika tujca, izdano na ime Predrag
Todorović , veljavno do 26. 10. 2011, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, številka 007605/BGD16-2-4921/2010.
gnf-330016
Izletnik Celje d.d., Aškerčeva ulica 20, Celje, voznikovo kartico za Edvarda Tisnikar,
številka 1070500003949001, izdajatelj Cetis
d.d.. gni-329988
Karić
Bahrija,
Petrovče 94, Petrovče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032158001, izdajatelj Cetis
d.d. gnq-329955
Kuk Aleksandra, Košnica 16, Prevorje,
študentsko izkaznico, št. 07094310, izdala
Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru. gnm-330009
Lenarčič Janez Marijan, Cankarjeva
ulica 5, Trzin, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, številka VIL 331/97, izdano 26. 2.
1997, izdajatelj IVIS d.o.o., Trzin. gnj-329962
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 002/309228, registrska številka MB Z0-60 D. gnc-329969
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 003/309229, registrska številka MB Z0-70 D. gnb-329970
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 004/309230, registrska številka MB P0-09 Y. gnz-329971
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 005/309231, registrska številka MB P0-07 Y. gny-329972
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 048/309274, registrska številka MB P0-16 Y. gnx-329973
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 049/309275, registrska številka MB P0-03 Y. gnw-329974
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 053/309279, registrska številka MB P0-02 Y. gnv-329975
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 055/309281, registrska številka MB P0-15 Y. gnu-329976
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 058/309284, registrska številka MB P0-08 Y. gnt-329977
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 061/309287, registrska številka MB T8-02K. gns-329978
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 062/309288, registrska številka MB H0-155. gnr-329979
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 068/310443, registrska številka MB P0-18 Y. gnq-329980
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 036/309262, registrska številka MB PO-31 Y. gnp-329981
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 037/309263, registrska številka MB PO-27 Y. gno-329982
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PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 038/309264, registrska številka MB PO-26 Y. gnn-329983
PETTY d.o.o., Gornja Bistrica 116C,
Črenšovci, licenco, številka 045/309271, registrska številka MB PO-19 Y. gnm-329984
Refik Dautović s.p., Stara cesta 4, Vrhnika, licenco za avtotaxi prevoze, številka 012137/BGD70-6-2866/2009, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, izdana 25. 5.
2009. gnh-329968
Ristivojević Dragan, Zbelovo 19, Loče pri
Poljčanah, potrdilo za voznika tujca, izdano na ime Dragan Ristivojević (Avtoprevoz
Kohne Peter s.p.), veljavno od 1. 11. 2009
do 1. 11. 2010, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljub
ljana, številka 008326/SŠD61-2-5029/2009, izdano
leta 2009. gng-330015
Rožič Mihael, Zgornji Obrež 23B, Artiče,
študentsko izkaznico, št. 19425410, izdala
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gnh-330014
Rus Igor, Pot v Bitnje 5, Kranj,
službeno izkaznico Vojaške policije,
št. 1623, izdalo Ministrstvo za obrambo RS.
gns-330007
Salkić Edin, Klavčičeva 3, Kamnik, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500017476003, izdal Cetis d.d. gnr329954
Sirk Marjan, Stehanja vas 2, Veliki Gaber, voznikovo kartico, številka
1070500003011001, izdajatelj Cetis d.d.
gne-329992
Soldatović Dušan, Katreževa pot 1, Ljub
ljana - Črnuče, licenco, št. 011832, veljavna
do 13. 3. 2013, za vozilo mercedes - benz
E7/200/, registrska številka MS 49-50Z.
gng-329994

Strašek Nika, Šmihel pod Nanosom 4A, Postojna, študentsko izkaznico,
št. 30016949, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo. gnh-330018
Stropnik Ivan, Florjan 41, Šoštanj, licenco, številka 008764/002, za vozilo stayer,
registrska številka CE-HJ-363. gnh-329964
Štrajhar Monika, Matije Blejca 10, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 31260073, izdala
Fakulteta za farmacijo (FFA). gno-329957
Šušterič Srečko, Gubčeva ulica 8, Brežice, licenco Skupnosti, št. 008528/001,
za vozilo z registrsko številko KK A6-664.
gnp-329960
Tendžerić Radenko, Šenturška gora 1,
Cerklje na Gorenjskem, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500025244002. gnk-329961
Turk Marko, Turjaško naselje 9, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 63120078, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatika.
gnx-330002
Zeliščarstvo »PREŽLA -, Begunjska
cesta 23, Lesce, dve štampiljki (enkrat pravokotne in enkrat kvadratne oblike), z napisom ZELIŠČARSTVO »PREŽLA, ANTONIJA
TORKAR, s.p., Begunjska c. 23, 4248 Lesce, tel. 04/5318340, faks 04/5316110, ID št.
SI90743164. gnf-330020
Zimšek Rebeka, Loka 25, Logatec, študentsko izkaznico, št. 20050387, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana. gny-329951
ZTT,
d.o.o.,
Kapca,
Polanska
ulica 19, Lendava - Lendva, licenco, številka GE003333/01054/002, za vozilo mercedes benz, registrska številka MS 95-85E.
gnp-329956
Zupančič Anže, Dolenje Ponikve 45, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 1627031000,
izdala Fakulteta za strojništvo, Ljub
ljana.
gni-329963
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