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Javni razpisi

Št. 4102-1/2012 Ob-2330/12
Na podlagi Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list, RS, št. 50/07 
in 61/08) in Zakona o ratifikaciji Konvencije 
Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z lju-
dmi (Uradni list RS-MP, št. 14/09) objavlja Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zadeve

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta 
Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna 
namestitev v letu 2012 in v letu 2013
I. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 
1000 Ljub ljana.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izva-

jalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgo-
vine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna 
namestitev.

Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – 
krizna namestitev obsega nudenje pomoči 
žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem tele-
snem, psihološkem in socialnem okrevanju, 
ko se žrtvi zagotovi prvi in nujen umik iz 
ogrožujočih okoliščin in vsebuje:

– ustrezno namestitev, prehrano in 
oskrbo,

– psihološko pomoč,
– pomoč pri zagotavljanju osnovnega 

zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, 
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno 
zavarovanje,

– zagotavljanje varnosti žrtev in zaposle-
nih, ki sodelujejo pri posameznem primeru, 
če je to potrebno,

– 24 urno dosegljivost za nameščene žr-
tve v krizni namestitvi,

– prevajalske storitve in tolmačenje, če 
je potrebno,

– pomoč pri zagotavljanju ustrezne pod-
pore otrokom žrtvam,

– svetovanje in nudenje informacij, zlasti 
v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga 
razumejo,

– pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj 
v izvorno državo,

– ostale ukrepe v smislu socializacije in 
revitalizacije,

– informiranje in osveščanje otrok, mla-
dih in osebja, ki dela z njimi, ter ostalih ciljnih 
populacij o nevarnostih in pasteh trgovine 
z ljudmi:

– izdelava in distribucija informativne-
ga gradiva v slovenskem jeziku, v nakladi 
15.000 izvodov,

– izvedba 15 delavnic v letu 2012 in 
24 delavnic v letu 2013, pri čemer mora 
izvajalec upoštevati enakomerno regijsko 
pokritost (število delavnic je odvisno od šte-
vila oskrbnih dni, sedmi odstavek, 2. točke, 
poglavje VII).

III. Okvirna višina sredstev, ki je na raz-
polago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev, ki je na raz-
polago za predmet javnega razpisa je 
45.000,00 EUR v letu 2012 in 45.000,00 EUR 
v letu 2013. Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve bo z izvajalcem sklenilo 
pogodbo za obdobje dveh let.

Projekt se financira iz sredstev Ministr-
stva za delo, družino in socialne zadeve, 
proračunska postavka 4072 – Eksperimen-
talni in razvojni programi socialnega varstva 
ter sofinanciranje programov nevladnega 
sektorja.

V primeru zmanjšanja proračunskih 
sredstev, si ministrstvo pridružuje pravico, 
da glede na razpoložljiva proračunska sred-
stva prijaviteljem predlaga prilagoditev dina-
mike sofinanciranja.

IV. Obdobje, v katerem morajo biti sred-
stva porabljena

Celoten projekt mora trajati od podpisa 
pogodbe do 31. 12. 2013, sredstva pa mo-
rajo biti porabljena namensko za izvajanje 
projekta v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna Republike Slovenije. 
Sredstva dodeljena za leto 2012, morajo 
biti porabljena do 31. 12. 2012, sredstva 
dodeljena za leto 2013 pa do 31. 12. 2013.

V. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fi-

zične osebe, ki so registrirane za opravljanje 
dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali 
drugem pristojnem organu v RS in izpolnju-
jejo sledeče pogoje:

1. Prijavljajo projekt, ki je predmet raz-
pisa, kar je razvidno iz razpisne dokumen-
tacije.

2. Projekt se pretežno izvaja v Repu-
bliki Sloveniji. Krizne namestitve se izva-
jajo predvsem v Republiki Sloveniji, stroški 
povezani z izvajanjem projekta, pa lahko 
nastanejo tudi izven ozemlja Republike Slo-
venije, če so upravičeni.

3. Projekt se izvaja po načelu neprido-
bitnosti.

4. So registrirani za opravljanje dejavno-
sti socialnega varstva, in sicer za dejavnost 
SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, 
SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve 
po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziro-
ma imajo status humanitarne organizacije 

ali status društva v javnem interesu na po-
dročju socialnega varstva ali status društva 
v javnem interesu na področju družinske 
politike oziroma imajo opravljanje socialno 
varstvene dejavnosti opredeljeno v statu-
tu oziroma temeljnem ustanovitvenem aktu 
organizacije.

5. Imajo zagotovljene prostorske možno-
sti za krizne namestitve, (dokazilo – predlo-
žen opis in velikost objekta, kjer se bo iz-
vajala krizna namestitev ali izpolnjena raz-
pisna dokumentacija, če se namešča na 
drugačen način).

6. Program izvajajo v skladu s kodeksom 
etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo – 
izpolnjena razpisna dokumentacija).

7. Imajo izdelano finančno konstrukcijo, 
iz katere so razvidni prihodki in odhodki iz-
vajanja projekta iz vseh virov (dokazilo – iz-
polnjena razpisna dokumentacija).

8. Uporabnicam ali uporabnikom projek-
ta (t.i. žrtvam trgovine z ljudmi) zagotavljajo 
24 urno dosegljivost po telefonu. 24 urna 
dosegljivost uporabnicam in uporabnikom, 
se lahko zagotavlja tudi v okviru drugih pro-
gramov istega izvajalca (dokazilo – izpolnje-
na razpisna dokumentacija).

9. Predložijo letne računovodske izkaze 
za leto 2011 (izkaz uspeha in bilanco stanja, 
ki je bil predložen AJPES-u). V primeru, da 
bilanca stanja izkazuje presežek odhodkov, 
je potrebno predložiti program pokritja pre-
sežka odhodkov, ki ga je sprejel pristojni 
organ izvajalca.

10. Proti prijavitelju projekta ni uveden 
postopek prisilne poravnave, stečajni po-
stopek ali postopek likvidacije, oziroma da 
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali 
druge prisilne odločbe (dokazilo – originalno 
potrdilo sodišča).

11. Prvi strokovni delavec mora imeti 
izobrazbo po Zakonu o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – 
ZUPJS; v nadaljevanju: ZSV), smeri socialni 
delavec/socialna delavka, psiholog/psiholo-
ginja, pedagog/pedagoginja – smer social-
na pedagoginja/socialni pedagog, z najmanj 
2 letoma delovnih izkušenj kot strokovni de-
lavec po ZSV na področju socialnega var-
stva. V primeru povečanega obsega dela, 
je dolžan izvajalec na zahtevo naročnika 
zagotoviti tudi drugega delavca (drugi stro-
kovni delavec), ki pa bo plačan glede na de-
jansko število opravljenih ur na projektu, po 
bruto urni postavki iz finančne konstrukcije 
programa. Zanj je zahtevana izobrazba po 
69. členu ZSV (dokazilo – fotokopija doka-
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zila o izobrazbi in fotokopija delovne knjižice 
oziroma drugega ustreznega dokazila o de-
lovni dobi za prvega in drugega strokovnega 
delavca).

12. Prvi strokovni delavec mora biti za-
poslen na projektu Oskrba žrtev trgovine 
z ljudmi v letih 2012/2013. S prvim strokov-
nim delavcem je potrebno skleniti pogodbo 
o zaposlitvi za delo na projektu Oskrba žrtev 
trgovine z ljudmi v letih 2012/2013. Drugi 
delavec je lahko zaposlen preko podjemne 
pogodbe.

13. Strokovna delavca iz točke 11. nista 
bila pravnomočno obsojena zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in nista bila obsojena na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
6 mesecev (dokazilo – izjava zaposlenega 
oziroma potrdilo o nekaznovanosti).

14. Zoper strokovna delavca iz točke 11. 
tega razpisa ni vložena pravnomočna obto-
žnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo 
– izjava zaposlenega oziroma potrdilo, da ni 
bila vložena pravnomočna obtožnica).

15. Zagotavljajo sodelovanje z organi 
odkrivanja oziroma kazenskega pregona 
Republike Slovenije v predkazenskih in ka-
zenskih postopkih ter sodelovanje z državni-
mi organi pri urejanju statusa žrtev trgovine 
z ljudmi – tujih državljanov (dokazilo – pod-
pisana izjava v razpisni dokumentaciji).

16. Zagotavljajo sodelovanje z drugimi 
NVO pri urejanju statusa krizno namešče-
nim žrtvam trgovine z ljudmi v Republiki 
Sloveniji, kot tudi prevzemanje in namesti-
tev žrtev trgovine z ljudmi, ki se odločijo za 
sodelovanje z organi odkrivanja in pregona 
v predkazenskem in kazenskem postopku 
(dokazilo – podpisana izjava v razpisni do-
kumentaciji).

17. Zagotavljajo strokovno usposabljanje 
izvajalca oskrbe z ostalimi sodelujočimi sub-
jekti v procesu pomoči žrtvam in pregona 
storilcev (dokazilo – podpisana izjava v raz-
pisni dokumentaciji).

18. Prvi strokovni delavec ne sme biti 
zaposlen na projektu Oskrba žrtev trgovine 
z ljudmi v letih 2012/2013, ki je financiran 
s strani Ministrstva za notranje zadeve.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje ka-
terega od zgoraj navedenih pogojev, se vlo-
ga zavrne.

VI. Merila za izbor projekta
Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve bo vloge, ki bodo izpolnjevale raz-
pisne pogoje, ocenilo glede na postavljena 
merila in odločilo o izbiri izvajalca in višini 
sredstev.

1. Usposobljenost izvajalca:
Ocenjuje se izkušnje izvajalca pri izvaja-

nju aktivnosti s področja dela z žrtvami trgo-
vine z ljudmi ali s področja dela z ženskami 
žrtvami nasilja. V primeru, da ima izvajalec 
dve leti ali več neprekinjenih izkušenj pri 
delu na zgoraj navedenih področjih prejme 
4 točke, v primeru, da ima eno leto izkušenj 
prejme 2 točki, v primeru, da nima izkušenj 
pa 0 točk.

2. Delovne izkušnje:
Ocenjuje se število let delovnih izkušenj 

oziroma delovne dobe. Ocenjuje se drugi 
strokovni delavec, in sicer v primeru, da 
ima drugi strokovni delavec 3 leta ali več 
delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko, 
v primeru, da ima manj kot 3 leta delovnih 
izkušenj pa prejme 0 točk, pri čemer dru-
gi strokovni delavec ne sme imeti statusa 
pripravnika.

3. Usposobljenost kadra:
Ocenjujejo se druga znanja ali specia-

lizacije, s področja psiho-socialnega sve-
tovanja. Prvi in drugi strokovni delavec se 
ocenjujeta posebej, pri čemer lahko vloga 
za prvega strokovnega delavca prejme ma-
ksimalno 6 točk, za drugega strokovnega 
delavca lahko prejme maksimalno 2 točki.

a) Za prvega strokovnega delavca v pri-
meru udeležbe na izobraževanjih in semi-
narjih s področja psiho-socialnega svetova-
nja predvsem s področja dela z žrtvami trgo-
vine z ljudmi ali s področja dela z ženskami 
žrtvami nasilja v obsegu do 10 ur prejme 
vloga 0 točk, nad 10 do 20 ur 1 točko, nad 
20 ur do 40 ur 2 točki in nad 40 ur maksi-
malno 3 točke. V primeru, da izvajalec ne 
bo priložil dokazila, iz katerega bo razvidno 
število ur izobraževanja, bo tako dokazilo 
štelo kot 2 urno izobraževanje.

b) Za prvega strokovnega delavca v pri-
meru dodatnega kontinuiranega izobraževa-
nja s področja psiho-socialnega svetovanja 
v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 3 
točke. V primeru, da izvajalec ne bo priložil 
dokazila, iz katerega bo razvidno število ur 
izobraževanja, bo tako dokazilo štelo kot 
2-urno izobraževanje.

c) Za drugega strokovnega delavca v pri-
meru udeležbe na izobraževanjih in semi-
narjih s področja psiho-socialnega sveto-
vanja predvsem s področja dela z žrtvami 
trgovine z ljudmi ali s področja dela z žen-
skami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur 
prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 
ur pa prejme vloga 0,5 dodatne točke, pri 
čemer lahko vloga prejme maksimalno 1 
točko. V primeru, da izvajalec ne bo priložil 
dokazila, iz katerega bo razvidno število ur 
izobraževanja, bo tako dokazilo štelo kot 2 
urno izobraževanje.

d) Za drugega strokovnega delavca v pri-
meru dodatnega kontinuiranega izobraževa-
nja s področja psiho-socialnega svetovanja 
v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 1 
točko. V primeru, da izvajalec ne bo priložil 
dokazila, iz katerega bo razvidno število ur 
izobraževanja, bo tako dokazilo štelo kot 2 
urno izobraževanje.

Iz dokazil o izobraževanju mora biti raz-
vidno število ur izobraževanja.

4. Višina odhodkov za stroške plače in 
druge stroške dela za prvega strokovnega 
delavca v letu 2013:

Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 
6 točk. Ocenjuje se letna višina odhodkov 
za stroške plače in druge stroške dela za 
prvega strokovnega delavca, ki jih vlagatelj 
navede v vlogi, in sicer prejme vloga z naj-
nižjimi odhodki za stroške plače in druge 
stroške dela 6 točk, ostale vloge pa soraz-
merno manj, glede na odstopanje od naj-
nižjih odhodkov za stroške plače in druge 
stroške dela, pri čemer vloga ne more prejeti 
manj kot 0 točk.

Vlagatelj naj v razpisni dokumentaciji 
navede izhodiščni plačni razred za prvega 
strokovnega delavca.

5. Višina materialnih stroškov za izvaja-
nje programa v letu 2013:

Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 
4 točke. Ocenjuje se višina materialnih stro-
škov za izvajanje programa, ki jih vlagatelj 
navede v svoji vlogi, in sicer prejme vlo-
ga z najnižjimi materialnimi stroški 4 točke, 
ostale vloge pa sorazmerno manj, glede na 
odstopanje od najnižjih materialnih stroškov 
za izvajanje programa, pri čemer vloga ne 
more prejeti manj kot 0 točk.

Višina materialnih stroškov ne sme 
presegati 20 % višine postavljene cene 
stroškov dela za prvega strokovnega de-
lavca, pri čemer materialni stroški za iz-
vajanje programa ne smejo biti nižji od 
2.100,00 EUR. V primeru, da so materialni 
stroški nižji od 2.100,00 EUR oziroma v pri-
meru, da višina materialnih stroškov prese-
ga 20 % višine postavljene cene stroškov 
dela za prvega strokovnega delavca, vloga 
prejme 0 točk.

6. Cena oskrbnega dne v primeru krizne 
namestitve:

Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 
6 točk. Ocenjuje se cena oskrbnega dne 
v primeru oskrbe krizne namestitve, ki jo 
vlagatelj navede v svoji vlogi, in sicer vloga 
z najnižjo ceno krizne namestitve prejme 6 
točk, ostale vloge pa sorazmerno manj, točk 
glede na odstopanje od najnižje cene oskrb-
nega dne, pri čemer vloga ne more prejeti 
manj kot 0 točk.

Cena oskrbnega dne za krizno namesti-
tev ne sme biti nižja od 40,00 EUR, sicer se 
vloga točkuje z 0 točk.

7. Sofinanciranje programa v letu 2012:
Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 

2 točki. Ocenjuje se višina sofinanciranja 
programa iz drugih virov. Vloga z najvišjim 
virom sofinanciranja projekta prejme 2 toč-
ki, ostale vloge pa sorazmerno manj točk. 
Vloga, ki nima sofinanciranja prejme 0 točk.

Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel naj-
višje število točk. V primeru, da bosta dva 
projekta dosegla enako število točk, bo iz-
bran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina od-
hodkov za stroške dela prvega strokovnega 
delavca) dosegel višje število točk.

Poleg navedenih meril mora izvajalec 
projekta v prijavi obvezno navesti:

– način in možnost pravnega svetovanja 
žrtvam trgovine z ljudmi,

– način telefonskega svetovanja in dose-
gljivost za žrtve,

– svetovanje in nudenje informacij, zlasti 
v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga 
razumejo,

– opis načina varovanja, v primeru krizne 
namestitve, kadar bi bilo to potrebno,

– finančno konstrukcijo projekta.
Izvajalec mora tudi obvezno navesti, na 

kakšen način bo zagotavljal krizno namesti-
tev, in izpolniti finančno konstrukcijo projekta 
z vsemi zahtevanimi podatki, sicer bo vloga 
izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.

VII. Način sofinanciranja projekta:
1. Stroški dela
V projektu se praviloma zagotavljajo 

sredstva za financiranje stroškov dela za 
enega zaposlenega delavca (prvi strokovni 
delavec) v višini celotne plače s pripada-
jočimi dodatki, do višine letne bruto plače 
navedene v razpisni dokumentaciji, vključ-
no s stroški prehrane na delu in prevoznimi 
stroški na delo in iz dela.

Izvajalec z izjavo izjavlja, da bo zaposlil 
na projektu prvega strokovnega delavca.

Izvajalec lahko v projektu 24 urno tele-
fonsko dosegljivost zagotavlja tudi s stalno 
pripravljenostjo prvo zaposlenega delavca.

Za drugega delavca (drugi strokovni de-
lavec) se bodo zagotovila sredstva samo za 
dejansko opravljene ure na projektu. Izvaja-
lec mora zagotavljati plačilo za delo v skladu 
s kolektivno pogodbo.

2. Materialni stroški povezani z izvaja-
njem projekta

Krizne namestitve bodo financirane le 
v obsegu realiziranih namestitev po ceni 
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oskrbnega dne navedenega v razpisni do-
kumentaciji.

Cena oskrbnega dne zajema naslednje 
stroške: namestitev, prehrano, prevajalske 
storitve in tolmačenje, svetovanje in infor-
miranje, zlasti v zvezi z njihovimi zakonitimi 
pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč 
pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega 
varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdra-
vstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

Financirane bodo samo tiste prevajalske 
storitve, ki so dogovorjene z naročnikom, 
prevajalske storitve nastale v zvezi z ure-
janjem dokumentov in ostalih zadev pred 
uradnimi organi RS ali pristojnimi organi ma-
tične države od koder izhaja žrtev in sicer na 
podlagi izstavljenih fotokopij računov, ki so 
priloga zahtevka za izplačilo.

Ostali utemeljeni materialni stroški, bodo 
financirani na podlagi specifikacije materi-
alnih stroškov v predloženem zahtevku mi-
nistrstvu.

Izdelava in distribucija zloženke bo sofi-
nancirana na podlagi specifikacije material-
nih stroškov v predloženem zahtevku mini-
strstvu. V ta namen bo izvajalec programa 
zadolžen za produkcijo in distribucijo ustre-
znih gradiv, namenjenih osveščanju teh cilj-
nih populacij. Kolikor je izbrani izvajalec za-
vezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju in bo za izdelavo informativnega 
gradiva izbral zunanjega izvajalca, mora iz-
vesti javno naročilo v skladu z zakonodajo 
s področja javnega naročanja.

Cena informativnega gradiva v načrtova-
ni nakladi 15 000 izvodov ne sme presegati 
zneska 2.000,00 EUR. Stroški izdelave zlo-
ženke se ne upoštevajo v materialnih stro-
ških iz drugega odstavka 5. točke, poglavje 
VI, vendar morajo biti ti stroški všteti v fi-
nančni konstrukciji.

Za izvedbo delavnic ministrstvo krije 
potne stroške prvemu oziroma drugemu 
strokovnemu delavcu. Stroški ne smejo 
presegati 1.000,00 EUR. V primeru, da je 
oskrbnih dni več kot 60, se število delavnic 
premosorazmerno zmanjša. Stroški se ne 
upoštevajo v materialnih stroških iz druge-
ga odstavka 5. točke, poglavje VI, vendar 
morajo biti ti stroški všteti v finančni kon-
strukciji.

VIII. Oblika in obvezna vsebina vloge
1. Ponudniki morajo vlogo oddati 

na predpisanem obrazcu Oskrba žrtev tr-
govine z ljudmi – krizna namestitev v letu 
2012 in v letu 2013, sicer bo vloga izločena 
iz nadaljnjega postopka. Obrazca ni dovo-
ljeno spreminjati.

2. Popolna vloga vsebuje naslednje ele-
mente:

A) izpolnjena prijava na razpis Oskrba 
žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev 
v letu 2012 in v letu 2013, z vsemi zahte-
vanimi podatki na predpisanem obrazcu in 
s prilogami;

B) pisni izjavi o tem, da zaposlena iz toč-
ke V/11 tega razpisa, nista bila pravnomoč-
no obsojena zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da nista bila obsojena na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot 6 mesecev;

C) pisni izjavi o tem, da proti zaposleni-
ma iz točke V/11 tega razpisa, ni vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti;

D) fotokopija dokazila o izobrazbi za pr-
vega in drugega strokovnega delavca v pro-
jektu;

E) fotokopija delovne knjižice za prvega 
in drugega strokovnega delavca v projektu;

F) fotokopije dokazil o dodatni strokovni 
usposobljenosti za prvega in drugega stro-
kovnega delavca v projektu;

G) fotokopije dokazil o izkušnjah izvajal-
ca s področja dela z žrtvami trgovine z lju-
dmi ali s področja dela z ženskami žrtvami 
nasilja;

H) v primeru, da izvajalec nima šifre od-
delka 87 ali 88 po Uredbi priloži prvo stran 
temeljnega akta in izvleček temeljnega akta, 
iz katerega je razvidna njegova dejavnost 
oziroma naloge.

IX. Naročnik bo pridobil po uradni dol-
žnosti naslednje dokumente oziroma potr-
dila:

– potrdilo o vpisu v Poslovni register 
Slovenije; izpisek o registraciji iz sodnega 
registra, potrdilo Urada Vlade RS za ver-
ske skupnosti o prijavi ustanovitve verske 
skupnosti, odločba upravne enote o regi-
straciji;

– obvestilo o identifikaciji izvajalca s stra-
ni AJPESA iz 4. točke V. splošnega pogoja;

– računovodske izkaze za leto 2011 (iz-
kaz uspeha in bilanca stanja);

– dokazilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu s področja socialnega varstva za stro-
kovne delavce;

– dokazilo, da proti prijavitelju ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni 
postopek ali postopek likvidacije, in tudi ni 
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

X. Rok, do katerega morajo biti oddane 
vloge

1. Pisne vloge z zahtevanimi podatki je 
potrebno poslati v zaprtih kuvertah na na-
slov: Ministrstvo za delo, družini in socialne 
zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem 
kotu jasno označene z oznako: »Ne odpiraj 
– Vloga!« »Javni razpis za projekt oskrbe 
žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev 
v letu 2012 in v letu 2013«.

Pod oznako razpisa morata biti navede-
na naziv prijavitelja in njegov naslov.

2. Rok za oddajo vlog je 10. 5. 2012.
Šteje se, da je vloga prispela pravoča-

sno, če je zadnji dan roka za oddajo do 
14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve, Ko-
tnikova 28, 1000 Ljub ljana ali če je zadnji 
dan roka oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka.

3. Nepravočasne in nepravilno označene 
vloge bodo vrnjene ponudnikom neodprte, 
zato mora biti na vsaki pošiljki označen poši-
ljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja 
bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane 
na predpisanem obrazcu.

XI. Rok, v katerem bodo prijavitelji pro-
jektov obveščeni o izidu javnega razpisa

1. Prijavitelji bodo o izboru projekta ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja 
odločitve o dodelitvi sredstev.

2. Zoper sklep oziroma obvestilo bo po-
nudnik lahko vložil pritožbo na Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve v roku 8 dni 
od prejema sklepa oziroma obvestila o izbiri.

XII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na spletni 

strani Ministrstva za delo, družino in social-
ne zadeve, http://www.mddsz.gov.si/si/jav-
na_narocila/javni_razpisi/, pod rubriko Jav-
na naročila/javni razpisi.

Vlagatelji lahko v pisni obliki zahtevajo 
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, 

ki jih mora naročnik prejeti najkasneje do 
4. 5. 2012.

XII. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih vlog, prispelih na 

naslov iz točke X., bo dne 14. 5. 2012 ob 
13. uri, v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28, 
Ljub ljana

Pri odpiranju vlog smejo biti navzoči pri-
javitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če 
imajo pisno pooblastilo prijavitelja oziroma 
njegovega zakonitega zastopnika. V prime-
ru, če bo prispelo več kot 10 vlog, odpiranje 
ne bo javno. Ponudniki bodo o tem obve-
ščeni na spletni strani MDDSZ, rubrika »no-
vice«, dne 11. 5. 2012.

Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po 
pošti na naslov Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 
Ljub ljana ali po elektronski pošti do 4. 5. 
2012, na naslov: gp.mddsz@gov.si, s pri-
pisom: »Dodatne informacije – javni razpis 
Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna na-
mestitev v letu 2012 in v letu 2013«.

Kontaktni osebi v zvezi s predmetom jav-
nega razpisa sta: Maja Pintar in mag. Borut 
Grabrijan, v ponedeljek in petek od 9. do 
10. ure.

Ministrstvo za delo družino  
in socialne zadeve

 Ob-2312/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66. 
b člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadalje-
vanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih (Uradni 
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: 
uredba) in z dne 26. 1. 2012 potrjenega Pro-
grama za doseganje prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih (št. 3600-11/2011-7) ter 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07 in 61/08), Elektro energija d.o.o., 
Ljub ljana (v nadaljevanju: sofinancer), ob-
javlja

javni razpis UREZRKO
nepovratne finančne spodbude  

za ukrepe za povečanje energijske 
učinkovitosti v industriji, storitvenem  

in javnem sektorju
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodelju-

je nepovratne finančne spodbude v skladu 
z uredbo: Elektro energija, d.o.o., Slovenska 
c. 58, 1516 Ljub ljana.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega 
razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energet-
skega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 70/08,22/10 
in 37/11 – Odl. US; v nadaljevanju: EZ), 
Uredba o zagotavljanju prihrankov energi-
je pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, 
št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: ured-
ba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nada-
ljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševa-
nje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju 
učinkovite rabe energije in rabe obnovlji-
vih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 
in 25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in 
OVE), Shema državne pomoči »Spodbuja-
nje učinkovite rabe energije in rabe obnovlji-
vih virov energije – regionalna pomoč« (št. 
X435/2009) in Program za doseganje pri-
hrankov energije pri končnih odjemalcih, po-



Stran 776 / Št. 29 / 20. 4. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

trjen s strani Eko sklada, Slovenskega okolj-
skega javnega sklada št. 3600-11/2011-7 
z dne 26. 1. 2012.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev ne-

povratnih sredstev za sofinanciranje projek-
tov oziroma naložb za povečanje učinkovi-
tosti rabe električne energije, s ciljem zmanj-
šanja rabe električne energije in energije pri 
končnih odjemalcih. Finančne spodbude so 
namenjene investitorjem v gospodarstvu za 
naložbe v vgradnjo novih učinkovitih elek-
tričnih naprav na področju razsvetljave, iz-
rabe odpadne toplote, frekvenčnih pretvor-
nikov za črpalke in ventilatorje, regulacijskih 
sistemov in sistemov upravljanja z energijo 
ter elektromotornih pogonov.

Predmet financiranja so nove naložbe, 
kar pomeni naložbe, za katere je izvajalec 
naložbe investitorju, ki financira naložbo (v 
nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen pred-
račun za dobavo in izvedbo enega ali več 
navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po od-
daji vloge za pridobitev nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem razpisu.

V okviru tega razpisa se lahko sofinan-
cira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pra-
vilnika o spodbujanju URE in OVE. V skladu 
s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se 
sofinanciranje v okviru javnega razpisa izva-
ja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, 
ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 9. člena.

4. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne 

finančne spodbude za ukrepe, ki so pred-
met javnega razpisa in vključujejo tudi pred-
videne stroške izvajanja programa, znaša 
1.241.400,00 EUR. Brez predvidenih stro-
škov izvajanja programa znaša višina nepo-
vratnih sredstev, ki je na razpolago za sofi-
nanciranje operacij po tem javnem razpisu, 
1.154.502,00 EUR.

Financiranje se izvaja na podlagi sheme 
državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite 
rabe energije in rabe obnovljivih virov ener-
gije – regionalna pomoč (št. X435/2009)«.

5. Upravičeni ukrepi
Namen sofinanciranja je vgradnja ener-

getsko učinkovite razsvetljave, vgradnje sis-
temov izrabe odpadne toplote, frekvenčnih 
pretvornikov za črpalke in ventilatorje, re-
gulacijskih sistemov in sistemov upravljanja 
z energijo, vgradnja naprednih števcev ele-
ktrične energije ter energetsko učinkovitih 
elektromotornih pogonov.

Cilj razpisa je povečana električna učin-
kovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo 
sodobnemu stanju tehnike, in posledično 
manjša poraba električne energije v primer-
javi s splošno vgrajeno opremo.

Program sofinanciranja UREZRKO v in-
dustriji, storitvenem in javnem sektorju je 
sestavljen iz ukrepov, navedenih v točki 3 
tega razpisa.

6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški za dobavo 

in vgradnjo energetsko učinkovite opreme 
in naprav oziroma energetskih storitev, ki so 
kot ukrepi določeni v 3. točki tega javnega 
razpisa. Za vsak posamezni ukrep se defi-
nirajo deleži priznanih stroškov, s katerimi 
se določi višina nepovratne finančne spod-
bude. Višina spodbude se določi v skladu 
s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni 
le v okviru upravičenega namena. Predmet 
operacije mora biti nabavljen od tretjih oseb 
pod tržnimi pogoji. Za tretje osebe se ne mo-

rejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško 
ali kapitalsko povezane s prijaviteljem.

Neupravičeni stroški:
1 – dokumentirani upravičeni stroški, 

ki so višji od podanih omejitev upravičenih 
stroškov,

2 – izdelava projektne in investicijske 
dokumentacije (ID),

3 – stroški nadzora izvedbe projek-
ta, ki presegajo delež priznanih upravičenih 
stroškov,

4 – stroški demontaže opreme in od-
stranjevanja starih naprav,

5 – postavitev nove ali gradnja nado-
mestne pomožne opreme (drogovi, konzole, 
nove instalacije pri razsvetljavi),

6 – izboljšave, ki so predmet rednega 
vzdrževanja (npr. odprava puščanja zraka 
sistemov za pripravo komprimiranega zra-
ka),

7 – DDV, davek na promet nepremič-
nin in drugi davki,

8 – naprave ali deli naprav, ki so finan-
cirane na lizing,

9 – stroški najemanja kreditov, za-
varovanj in upravnega postopka, priprave 
vloge itd.

Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih 
sredstev ne bo odobreno za nakup rablje-
ne opreme, pilotnih naprav in prototipnih 
naprav.

7. Upravičenci za kandidiranje na javnem 
razpisu

Upravičenci za dodelitev državnih pomo-
či po tem razpisu so lahko podjetja in javne 
institucije, ki imajo sedež v RS in name-
ravajo izvesti začetno investicijo v projek-
te vgradnje in izboljšav izbrane opreme, ki 
omogoča učinkovito rabo električne energi-
je, v skladu z določbami tega razpisa.

Podjetje je lahko samostojni podjetnik 
posameznik, pravna oseba ne glede na 
pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki 
se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Prido-
bitna dejavnost je dejavnost, ki se opra-
vlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali 
če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec 
konkurira na trgu z drugimi osebami, zave-
zanci po Zakonu o davku od dohodkov prav-
nih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 
56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 
59/11).

Sredstev na tem javnem razpisu ne more 
pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve 
pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma 
projekta, prepovedano sodelovanje na raz-
pisih sofinancerja. Vloga, ki bi jo vložil tak 
prijavitelj, bo zavržena. Ostalo je razvidno 
iz razpisne dokumentacije.

8. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu: splošni in posebni pogoji so razvidni iz 
razpisne dokumentacije.

9. Merila za izbiro investicij
Merila za izbiro so razvidna iz razpisne 

dokumentacije.
10. Sofinanciranja
Sofinanciranje operacije predstavlja dr-

žavno pomoč v skladu s Pravilnikom o spod-
bujanju učinkovite rabe energije in obnovlji-
vih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 
in 25/09). Izvedba projekta, t.j. pričetek gra-
dnje oziroma obvezno naročanje opreme, 
se ne sme pričeti pred oddajo vloge na raz-
pis Elektro energije, d.o.o., Ljub ljana, saj 
v nasprotnem primeru celoten projekt ne bo 
upravičem do sofinanciranja.

Podrobneje so ostale zahteve opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo 
neposredno po vložitvi vloge ter pred izdajo 
sklepa in podpisom pogodbe o sofinancira-
nju. Kolikor se v katerikoli fazi ugotovi, da vsi 
pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanci-
ranju ne bo podpisana.

Prijavitelj mora upoštevati načelo za-
gotavljanja konkurence med ponudni-
ki ter skrbnega gospodarstvenika, zato 
mora pred oddajo vloge pridobiti najmanj 
3 ponudbe oziroma predračune. Ponudbe 
oziroma predračuni predstavljajo del doku-
mentacije o operaciji. V primeru, da prijavi-
telj iz objektivnih razlogov ne more pridobiti 
več kot ene ponudbe, je dolžan vlogi s tem 
v zvezi priložiti pisno obrazložitev, ki jo ko-
misija obravnava in jo lahko, kolikor ugo-
tovi, da razlogi niso utemeljeni, zavrne kot 
neupravičeno.

Prijavitelji, ki so zavezanci po Zakonu 
o javnem naročanju, morajo naročila odda-
ti skladno z veljavnim Zakonom o javnem 
naročanju.

Nepovratna finančna spodbuda se upra-
vičencu izplača na osnovi zahtevka za sofi-
nanciranje, s priloženimi originalnimi računi 
oziroma drugimi verodostojnimi knjigovod-
skimi listinami, ki izkazujejo nastanek celo-
tne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij 
računov mora biti jasno razvidna izpolnitev 
zahtev za skladnost z upravičenimi ukrepi iz 
3. točke javnega razpisa. Zahtevku morajo 
biti priložena dokazila o plačilu vseh obve-
znosti do dobaviteljev ter poročilo o izvedeni 
investiciji, ki podaja bistvene podatke o in-
vesticiji. Višina sofinanciranja je določena 
z višino v zahtevku izkazanih upravičenih 
stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odo-
brenem deležu sofinanciranja.

Sofinancer in upravičenec bosta sklenila 
pogodbo o sofinanciranju investicije na pod-
lagi sklepa o odobritvi sofinanciranja.

Ostalo je razvidno iz razpisne dokumen-
tacije.

11. Obdobje upravičenosti stroškov: rok 
za zaključek investicije je 31. 12. 2012, iz-
plačila za zahtevke, posredovane po tem 
datumu niso več mogoča in bodo zavrnjena.

12. Postopek obravnave vlog
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
V primeru nepopolne vloge bo prijavitelj 

pozvan na dopolnitev, in sicer v roku 8 dni 
od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelj bo 
moral vlogo v celoti dopolniti v roku 15 dni 
od prejema poziva za dopolnitev vloge. Do-
polnjevanje vlog je namenjeno zagotovi-
tvi morebitnih manjkajočih dokumentov in 
obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje 
pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na 
razpis. Dopolnitev formalno nepopolne vlo-
ge je mogoča le enkrat. Prijavitelj vloge ne 
more dopolnjevati z dokumenti, ki so bili 
izdani po poteku roka za oddajo vloge za 
konkretno odpiranje. V primeru, da prijavitelj 
vloge ne bo pravočasno dopolnil v skladu 
s pozivom za dopolnitev vloge, bo njegova 
vloga zavržena.

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obve-
ščeni v roku 30 dni od skrajnega roka za do-
polnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli 
sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo 
morali v roku 8 dni od prejema poziva pri-
stopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, 
da so umaknili vlogo za dodelitev sredstev.

a) Vloga bo vrnjena pošiljatelju:
– če zaprta ovojnica ne bo izpolnjena 

v skladu z navodili javnega razpisa in razpi-
sne dokumentacije.
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b) Vloga bo zavržena:
– če bo prispela za predviden termin od-

piranja, pred katerim bo Elektro energija, 
d.o.o. objavila, da so sredstva razpisa po-
rabljena,

– če ne bo pravočasno dopolnjena,
– če tudi po dopolnitvi ne bo popolna 

oziroma če v dopolnitvi dostavljeni doku-
menti ne bodo ustrezni glede na poziv za 
dopolnitev.

c) Vloga bo zavrnjena:
– če ne bo izpolnjevala pogojev javnega 

razpisa,
– če vsebina vloge ne bo skladna z do-

ločili javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije razpisa.

Zoper odločitev o vlogi za dodelitev so-
financiranja ni dopustna pritožba, pač pa 
je dopustno sprožiti upravni spor. Upravni 
spor se sproži s tožbo, ki jo je potrebno vlo-
žiti v roku 30 dni od dneva vročitve odločbe 
oziroma sklepa Elektro energije d.o.o., Ljub-
ljana. Tožba se vloži neposredno na Uprav-
no sodišče Republike Slovenije, in sicer se 
jo v pisni obliki lahko predloži na vložišču 
v času uradnih ur ali pa odda priporočeno po 
pošti. Tožbo je potrebno vložiti v dveh izvo-
dih in s priloženima dvema izvodoma izpod-
bijanega upravnega akta v prepisu ali kopiji.

13. Rok in način prijave
Vloge za prvo odpiranje morajo biti od-

dane, s priporočeno pošiljko po pošti naj-
kasneje do 6. 6. 2012, sicer bodo odprte 
ob naslednjem odpiranju vlog ali s sklepom 
zavržene, kolikor naslednjega odpiranja ne 
bo zaradi porabe sredstev na predhodnem 
odpiranju.

Rok za oddajo vlog za naslednje odpi-
ranje je 1. 8. 2012. Elektro energije d.o.o., 
Ljub ljana bo v primeru porabe razpoložljivih 
sredstev objavila posebno obvestilo o porabi 
sredstev v Uradnem listu ter na svoji sple-
tni strani. Vloge prejete po objavi obvestila 
o porabi sredstev bodo s sklepom vrnjene 
prijavitelju.

Razpis je odprt do porabe sredstev ozi-
roma najkasneje do 31. 12. 2012.

Vloga, izdelana v skladu z določili in na-
vodili iz razpisne dokumentacije, mora biti 
dostavljena na naslov: Elektro energija, 
d.o.o. Slovenska c. 58, 1516 Ljub ljana.

Vloga mora biti oddana priporočeno po 
pošti v zaprti ovojnici, ki je na sprednji stra-
ni opremljena z naslovom Elektro energi-
je, d.o.o. (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! 
– Vloga UREZRKO« ter polnim naslovom 
prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. 
Razpisni dokumentaciji mora biti priložen 
obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo 
na javni razpis, ki ga prijavitelj lahko (izpol-
njenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice.

V primeru obsežnejše dokumentacije je 
potrebno mape oziroma fascikle z vlogo od-
dati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več ovoj-
nicah, pri čemer je potrebno vsako enako 
opremljeno ovojnico dodatno označiti s šte-
vilko ovojnice in skupnim številom ovojnic.

Posamezna vloga lahko vsebuje naj-
več eno operacijo oziroma projekt. Kadar 
prijavitelj na razpis prijavlja več delov pro-
jekta oziroma operacij na več lokacijah, ki 
so lahko zaključena celota in se nanašajo 
po tem razpisu na istega upravičenca (npr. 
smiselna količinska razširitev ukrepov), le-te 
lahko združi v združeno operacijo in pripravi 
skupno vlogo. V nasprotnem primeru morajo 
prijavitelji pripraviti vlogo za vsako posame-
zno operacijo, in vsako vlogo poslati v svoji 
ovojnici.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvr-
ščene vse pravilno označene in zapečatene 
vloge, ki bodo oddane pravočasno.

14. Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije

Brezplačno razpisno dokumentacijo 
lahko prosilci dobijo na spletnih straneh 
»http://www.elektro-energija.si/« v rubriki 
Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko na-
ročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu 
01/320-64-01 ali po elektronski pošti na na-
slovih: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si, 
do objave o porabi sredstev.

Kontaktni osebi za dodatne informacije 
v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Uršu-
la Krisper in Borut Kurmanšek. Morebitna 
vprašanja je mogoče posredovati kontak-
tnima osebama po elektronski pošti: ursu-
la.krisper@elektro-ljubljana.si in borut.kur-
mansek@elektro-energija.si.

Elektro energija, d.o.o.

 Ob-2311/12
Direktor Javnega stanovanjskega skla-

da Mestne občine Koper objavlja na pod-
lagi 22. člena Odloka o ustanovitvi in or-
ganiziranosti Javnega stanovanjskega skla-
da Mestne občine Koper (Uradni list RS, 
št. 61/09) in na osnovi sklepa direktorja 
št. 2520-2/2012 z dne 10. 4. 2012,

razpis
za izbiro izvajalca za »Dobavo  
in montažo opreme za kuhinje, 
kopalnice in skupne prostore  

v novozgrajenem objektu  
s 30 oskrbovanimi stanovanji  

za starejše na lokaciji Olmo, Koper«
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad 

Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 
Koper; telefon: +386(5)66-46-421, faks: 
+386(5)66-46-420; kontaktna oseba: Ber-
narda Kosmina, e-pošta: bernarda.ko-
smina@koper.si.

Na podlagi c) točke prvega od-
stavka 13. člena Zakona o javnem naroča-
nju (Uradni list RS, št. 128/66 in spremembe 
– ZJN-2) se postopek oddaje predmetnega 
naročila ne izvaja po ZJN-2. Oddaja naročila 
se izvede po določbah definiranih v raz-
pisni dokumentaciji. Nepremičninski sklad 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljub ljana je kot 
večinski soinvestitor (60 %) pooblastil Javni 
stanovanjski sklad Mestne občine Koper za 
vodenje postopka oddaje naročila.

2. Kraj izvajanja del: Olmo, Koper.
3. Dela, ki jih je treba izvesti: dobaviti in 

zmontirati opremo za 30 kuhinj in 30 kopal-
nic ter opremo za skupne prostore v obsegu 
in kvaliteti, kot je zahtevana v razpisni doku-
mentaciji in priloženi projektni dokumentaci-
ji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Trajanje izvajanja del: 45 dni od uvedbe 
v delo na objektu.

4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpi-
sno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani ponudniki pridobijo na pisno zahtevo, 
poslano na elektronski naslov:: bernarda.ko-
smina@koper.si. Razpisna dokumentacija 
se bo ponudnikom posredovala po elektron-
ski pošti in je brezplačna.

Vse stroške v zvezi s pripravo in predlo-
žitvijo ponudbe nosi ponudnik.

5. Datum, do katerega je možno zah-
tevati razpisno dokumentacijo: do vključno 
11. 5. 2012, do 12. ure.

6. Rok za predložitev ponudb: 16. 5. 
2012 do 12. ure, na naslov naročnika.

7. Datum in kraj odpiranja ponudb: 17. 5. 
2012 ob 13. uri, v prostorih Javnega sta-
novanjskega sklada Mestne občine Koper, 
Nazorjev trg 5 v Kopru. Odpiranje bo javno. 
O rezultatih razpisa bodo ponudniki obve-
ščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja 
ponudb. V primeru neustreznih ponudb ali 
drugih razlogov naročnik ni dolžan spreje-
ti ponudbe, lahko pa izvede pogajanja ali 
razpis ponovi.

8. Sposobnost za izvedbo naročila bo 
priznana vsakemu ponudniku, ki bo izpolnje-
val pogoje iz razpisne dokumentacije.

9. Finančna zavarovanja, ki jih je/bo po-
nudnik dolžan zagotoviti in predložiti

Ponudnik je/bo dolžan za zavarovanje 
svojih obveznosti predložiti naročniku na-
slednje bančne garancije:

– Garancija za odpravo napak v garan-
cijskem roku: v višini 10 % od končne po-
godbene vrednosti z DDV z veljavnostjo še 
najmanj 5 let po prevzemu del. Kolikor se 
garancijski rok podaljša, se mora hkrati po-
daljšati za enak čas tudi rok trajanja garan-
cije. Skupaj s ponudbo je treba predložiti 
izjavo banke, da bo ponudniku v primeru 
izbora izdala garancijo za odpravo napak 
v garancijskem roku.

– Zavarovalna polica za zavarovanje 
izvajalčeve odgovornosti za neposredno 
škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in 
tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegovega 
dela in pogodbenih obveznosti: v višini naj-
manj 10 % od končne pogodbene vrednosti 
z DDV.

10. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno 
v roku 30 dni od podpisanega primopredaj-
nega zapisnika o prevzemu del.

11. Merilo za ocenjevanje ponudb: naj-
nižja ponudbena cena.

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper

Št. 441-2/2012-1404 Ob-2257/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS 0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), 
Pravilnika o sofinanciranje programov za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/09, 
109/09), Statuta Občine Kočevje (Uradni 
list RS, št. 23/99, 53/99-popravek, 73/02, 
117/02, 43/03 in 44/05) in Odloka o prora-
čunu Občine Kočevje za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 24/2012), Občina Kočevje (v na-
daljevanju: občina) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Kočevje za leto 2012

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje programov za ohranjanja in razvoja kme-
tijstva in podeželja v občini Kočevje v letu 
2012 (v nadaljevanju državne pomoči).

Sredstva se bodo dodeljevala za 
ukrepe skladno z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1857/2006.

Zagotavljanje tehnične podpore v kme-
tijstvu

Prvi sklop aktivnosti: 5.400,00€
1.1. Izobraževanje in vzpodbujanje lo-

kalne pridelave sadja in zelenjave v Občini 
Kočevje.
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1.2. Izobraževanje in vzpodbujanje do-
brih praks na ekoloških kmetijah.

Drugi sklop aktivnosti: 7.000,00 €.
Usposabljanje in izobraževanje kmetov 

v okviru društvene dejavnosti.
2.1. Povezovanje podeželja z mestom 

Kočevje – Izobraževanje na področju tra-
dicionalne pridelave hrane in vzpodbujanje 
direktne prodaje ter osveščanje kupcev.

2.2. Usposabljanje in izobraževanje 
kmetov, lastnikov gozdov na temo sonarav-
nega gospodarjenja z gozdom ter novosti 
na področju načina sečnje in spravila lesa 
s poudarkom na varno delo.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
nem razpisu

Na javni razpis se lahko prijavijo upravi-
čenci, ki za ukrep »Zagotavljanje tehnične 
podpore v kmetijstvu« izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– organizacije, ki so registrirane za iz-
vajanje tehnične pomoči na področju kme-
tijstva in gozdarstva na območju občine ali 
regije,

– registrirana stanovska in interesna 
združenja in zveze, ki delujejo na področju 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na ob-
močju občine ali regije.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na 
javnem razpisu

Upravičenci morajo izpolnjevati tudi raz-
pisne pogoje, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije za vsak posamezen namen.

Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične 

podpore štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov 

v okviru društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in infor-

miranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičenci do sredstev (izvajalci tehnič-

ne podpore) so:
– registrirana stanovska in interesna 

združenja in zveze, ki delujejo na področju 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na ob-
močju občine ali regije,

– organizacije, ki so registrirane za izva-
janje tehnične pomoči na področju kmetij-
stva na območju občine ali regije.

Upravičeni stroški:
– Na področju izobraževanja in usposa-

bljanja kmetov in delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu:

– stroški organiziranja programov 
usposabljanja.

– Na področju svetovalnih storitev, ki jih 
opravijo tretje strani:

– honorarji za storitve, ki ne spadajo 
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso 
v zvezi z običajnimi operativnimi stroški pod-
jetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, 
redne pravne storitve ali oglaševanje.

– Na področju organizacije forumov za 
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmo-
vanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na 
njih:

– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simboličnih nagrad, podeljenih na 

tekmovanjih do vrednosti 250 € na nagrado 
in zmagovalca.

– Na področju širjenja znanstvenih do-
gnanj (prikazi in demonstracijski poskusi, 
delavnice, forumi in predavanja za širšo 
javnost) pod pogojem, da posamezna pod-
jetja, znamke ali poreklo niso imenovani, 
z izjemo pro izvodov iz Uredbe Sveta (ES) 

št. 510/2006, kjer so posamezna podjetja, 
znamke in poreklo imenovani.

– Stroški publikacij, katalogov ali sple-
tišč, ki predstavljajo dejanske podatke o pro-
izvajalcih iz dane regije ali pro izvajalcih da-
nega pro izvoda, če so informacije in pred-
stavitve nevtralne in imajo zadevni pro-
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni 
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska 
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve inter-
netne strani).

Pomoč mora biti dostopna vsem upra-
vičencem na ustreznem območju in to na 
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če 
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro-
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije 
za vzajemno pomoč, članstvo v takih sku-
pinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za 
dostop do storitev.

Pomoč se dodeli do 100 % upravičenih 
stroškov v obliki subvencioniranih storitev 
in ne sme vključevati neposrednih plačil 
v denarju pro izvajalcem. Izvajalci ne smejo 
pričeti izvajati tehnične podpore pred preje-
mom sklepa o dodelitvi pomoči.

Občina z izvajalci sklene pogodbo, v ka-
teri opredeli posamezne naloge, časovne 
roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe 
plačil.

Teme tehničnih podpor:
1.1. Izobraževanje in vzpodbujanje lo-

kalne pridelave sadja in zelenjave v Občini 
Kočevje:

– Tehnologije pridelave sadja in zelenja-
ve z izvedbo prikaza rezi, vzgoje in oskrbe 
sadnega drevja.

– Izobraževanje na temo prepoznavanje 
in učinkoviti načini zatiranja alergene rastli-
ne – ambrozije.

– Predstavitev priprave in izvedbe trže-
nja kmetijskih pridelkov – tržnih dni.

– Izobraževanje na temo vrtnarjenje za 
širše množice ljudi.

1.2. Izobraževanje in vzpodbujanje do-
brih praks na ekoloških kmetijah:

– Novosti na področju gnojenja v ekolo-
ški pridelavi.

– Individualno svetovanje na ekoloških 
kmetijah (tehnologija pridelave, razvoj in iz-
boljšave dejavnosti).

2.1. Povezovanje podeželja z mestom 
Kočevje – Izobraževanje na področju tra-
dicionalne pridelave hrane in vzpodbujanje 
direktne prodaje ter osveščanje kupcev:

– Izobraževanje na temo tradicionalna 
pridelava zelišč in zelenjave.

– Strokovna ekskurzija – ogled sadjar-
skih, vrtnarskih in živinorejskih kmetij.

– Vzpodbujanje direktne prodaje lokalno 
pridelane zelenjave in sadja.

– Jesenska razstava in promocija lokal-
nih kmetijskih pridelkov.

2.2. Usposabljanje in izobraževanje 
kmetov, lastnikov gozdov na temo sonarav-
nega gospodarjenja z gozdom ter novosti 
na področju načina sečnje in spravila lesa 
s poudarkom na varno delo.

– Strokovna predstavitev prednosti so-
naravnega načina gospodarjenja z gozdom 
in praktična uporaba le tega pri gospodarje-
nju v zasebnih gozdovih.

– Predstavitev tipične kmetije, primer so-
naravnega načina gospodarjenja z gozdom 
ter pomen gozda za ekonomiko kmetije in 
ohranjanje življenja na podeželju.

IV. Merila za izbor programov
Merila za dodelitev državnih pomoči za 

zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 
po posameznih temah so:

– primernost predloženih vsebin glede 
na cilje strategije,

– večletne izkušnje pri delu s podežel-
skim prebivalstvo iz razpisanih tem,

– dosedanja vključenost v programe ra-
zvoja podeželja.

Obravnavajo se vloge, ki dosežejo mini-
malno 60 točk.

Ponudba mora biti podana za komple-
ksno izvedbo posameznega sklopa aktiv-
nosti.

V. Višina razpisanih sredstev
Občina Kočevje razpisuje nepovratna 

sredstva v višini 12.400,00 € iz proračunske 
postavke št. 5211004: Programi s področja 
kmetijstva.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki 
so namenjena za izvedbo programov pode-
želja je po posameznih namenih sledeča:

Prvi sklop aktivnosti: 5.400,00 €
1.1. Izobraževanje in vzpodbujanje lo-

kalne pridelave sadja in zelenjave v Občini 
Kočevje 3.400,00 €.

1.2. Izobraževanje in vzpodbujanje do-
brih praks na ekoloških kmetijah 2.000,00 €.

Drugi sklop aktivnosti: 7.000,00 €
Usposabljanje in izobraževanje kmetov 

v okviru društvene dejavnosti.
2.1. Povezovanje podeželja z mestom 

Kočevje – Izobraževanje na področju tra-
dicionalne pridelave hrane in vzpodbuja-
nje direktne prodaje ter osveščanje kupcev 
5.000,00 €.

2.2. Usposabljanje in izobraževanje 
kmetov, lastnikov gozdov na temo sonarav-
nega gospodarjenja z gozdom ter novosti 
na področju načina sečnje in spravila lesa 
s poudarkom na varno delo 2.000,00 €.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: do-
deljena nepovratna sredstva za leto 2012 
morajo biti porabljena do 31. 10. 2012.

VII. Rok za predložitev vlog in na-
čin predložitve

Vlagatelji morajo vloge oddati na pred-
pisanem obrazcu razpisne dokumentacije 
izključno po pošti kot priporočeno pošilj-
ko na naslov Občina Kočevje, Ljub ljanska 
cesta 26, 1330 Kočevje, in sicer vključno do 
6. maja 2012 (datum žiga pošte).

Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, 
ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna 
dokumentacija in so navedeni na obrazcu 
vloga.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici 
z obvezno navedbo na prednji strani ovojni-
ce »Ne odpiraj – razpis razvoj kmetijstva in 
podeželja «.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den naslov vlagatelja.

VIII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog 
9. maja 2012 bo vodila strokovna komisija, 
ki jo je za ta namen imenoval župan Občina 
Kočevje. Odpiranje vlog ne bo javno.

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

Na odpiranju bo komisija ugotavljala po-
polnost vlog glede na to, če so bili predlo-
ženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru 
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo 
dokumentacijo, bo komisija v roku 3 dni od 
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo 
v roku 3 dni od prejema obvestila dopolnijo. 
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku niso 
dopolnjene, se zavrže. Vloge, ki ne bodo 
ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot ne-
utemeljene zavrnjene.

Občina Kočevje bo vse vlagatelje vlog 
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po 
zaključku odpiranja vlog.
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X. Sklenitev pogodbe: medsebojne ob-
veznosti med Občino Kočevje in prejemni-
kom sredstev se uredijo s pogodbo.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresira-
ni dvignejo razpisno dokumentacijo: razpi-
sna dokumentacija je vlagateljem na voljo, 
od dneva objave, pa do zaključka javnega 
razpisa, na spletni strani Občine Kočevje: 
http://www.kocevje.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko prevzamejo v sprejemni 
pisarni Občine Kočevje, vsak delovni dan 
med 8. in 12. uro.

XII. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak 
delovni dan od 9. do 12. ure pri Alojzu Vese-
lu (tel. 01/893-82-10).

Občina Kočevje

Št. 410-01/2012 Ob-2258/12
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne 

občine Koper za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 108/11) in 40. člena Pravilnika o ustvarja-
nju podpornega okolja za podjetništvo v Me-
stni občini Koper (Uradni list RS, št. 66/05; 
v nadaljevanju: pravilnik), Mestna občina 
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje 

podpornega okolja za podjetništvo v 
Mestni občini Koper za leto 2012

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev 

proračunskih sredstev za sofinanciranje 
ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja 
za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se 
realizirajo po principu sofinanciranja upravi-
čenih stroškov razvojnih projektov in naložb 
podjetij, in sicer:

A. sofinanciranje začetnih investicij, inve-
sticij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih 
produktov in storitev:

– za nakup nove opreme in celovite ob-
nove obstoječe pro izvodnje,

– za nakup, urejanje in opremljanje ze-
mljišč, pridobivanje projektne dokumentacije 
za gradnjo poslovnih prostorov,

– za nakup, gradnjo ali preureditev po-
slovnih prostorov,

– za nakup nematerialnih investicij (stro-
ški nakupa patentov, licenc, know-howa in 
nepatentiranega tehničnega znanja ter pro-
gramske opreme).

B. sofinanciranje stroškov promocije ma-
lih in srednjih podjetij:

– za najem, postavitev in delovanje stoj-
nice pri udeležbi na določenem sejmu ali 
razstavi doma ali v tujini.

C. sofinanciranje odpiranja novih delov-
nih mest in samozaposlovanja:

– za stroške realizacije samozaposlitve 
osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje 
– območna služba Koper (v nadaljevanju: 
ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,

– za stroške dela plače zaposlitve ose-
be, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezpo-
selna oseba in spada v ciljno skupino oseb 
v skladu z Katalogom aktivne politike zapo-
slovanja, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja,

– za stroške dela plače zaposlitve ose-
be, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik 
z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo 
in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna 
oseba,

– za stroške realizacije samozaposlitve 
ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgu-
bljanja zaposlitve.

D. spodbujanje prijav podjetij na medna-
rodne javne razpise:

– stroške za pripravo projektov, ki 
so predmet mednarodnega javnega razpi-
sa, in ki so dejansko nastali, so vezani na 
prijavo, ter za katere ima prijavitelj ustrezna 
dokazila.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

1. Splošni pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki imajo sedež v Mestni obči-

ni Koper ali investirajo na območju Mestne 
občine Koper,

– fizične osebe, kadar gre za sofinanci-
ranje stroškov samozaposlitve in

– drugi sub jekti, v skladu s pravilnikom.
Za podjetja po tem pravilniku se štejejo:
– mikro, majhne in srednje velike gospo-

darske družbe, ki ustrezajo merilom po za-
konu, ki ureja gospodarske družbe in

– samostojni podjetniki.
Do sredstev de minimis pomoči niso 

upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in ribogojstva,
– premogovništva,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro-

izvodov iz seznama v Prilogi 1 k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delu-
jejo na področju predelave in trženja kme-
tijskih pro izvodov iz seznama v Prilogi 1 
k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči 
določen na podlagi cene ali količine zadev-
nih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo 
na trg in če je pomoč pogojena s tem, da 
se delno ali v celoti prenese na primarne 
pro izvajalce,

– podjetja v težavah (podjetja v postop-
ku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji).

Podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju ne bodo upravičena do pomoči za 
nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

Dodelitev pomoči ne bo pogojena s pred-
nostjo rabe domačega blaga pred rabo uvo-
ženega. Ravno tako pomoč ne bo namenje-
na izvozu oziroma izvozom povezane dejav-
nosti v tretje države ali države členice, kot 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem dis-
tribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo.

2. Posebni pogoji:
Za ukrepe pod A.:
– da zagotovijo vsaj 25 % lastnih virov za 

kritje stroškov posamezne investicije. Inve-
sticija se mora ohraniti na območju občine 
vsaj pet let po prejemu sredstev.

Za ukrepe pod B.:
– da se udeležijo določenega sejma ali 

razstave doma ali v tujini.
Za ukrepe pod C.:
– da podjetja zagotovijo novo zaposlitev 

za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev 
pomeni povečanje skupnega števila zapo-
slenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh 
letih,

– da podjetja zaposlijo brezposelne ose-
be, ki so državljani Republike Slovenije, 
imajo stalno bivališče na območju Mestne 
občine Koper, spadajo v skladu z veljav-
nim Katalogom aktivne politike zaposlova-
nja v naslednje ciljne skupine: brezposelne 
osebe starejše od 50 let, dolgotrajno brez-
poselne osebe in invalidi ter so prijavljeni 
na ZRSZ najmanj en mesec pred dnevom 
zaposlitve,

– da brezposelne osebe v obdobju dolo-
čenim z razpisom uresničijo samozaposli-
tev. Dejavnost se mora opravljati na obmo-
čju Mestne občine Koper (poslovni prostori 
in sedež morata biti na območju Mestne 
občine Koper),

– da so osebe v postopku izgubljanja za-
poslitve, so državljani Republike Slovenije, 
imajo stalno prebivališče na območju Me-
stne občine Koper in v obdobju določenim 
z razpisom, uresničijo samozaposlitev.

Za ukrepe pod D.:
– da podjetja, ki prijavijo projekte na javni 

razpis iz mednarodnih virov, ki ustrezajo raz-
pisnim pogojem in so administrativno ustre-
zni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom ne-
posrednega mednarodnega uporabnika, ki 
je objavil javni razpis.

III. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki 

je na razpolago za izvedbo javnega razpisa 
je do 121.000,00 €

Okvirna višina sredstev za posamezne 
ukrepe je naslednja:

Za ukrepe pod A 70.700,00 €,
Za ukrepe pod B 20.300,00 €,
Za ukrepe pod C 20.000,00 €
Za ukrepe pod D 10.000,00 €.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot 

nepovratna sredstva skladno s pravili o do-
deljevanju državnih pomoči »de minimis« 
in ob upoštevanju proračunskih možnosti.

IV. Upravičeni stroški in višina sredstev
Skupna vrednost pomoči, dodeljena is-

temu upravičencu na podlagi pravila »de 
minimis«, ne sme preseči 200.000 EUR 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko ali namen pomoči. V prime-
ru upravičencev, ki delujejo v cestnopro-
metnem sektorju, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000 EUR.

V primeru, da je prejemnik pomoči za 
iste upravičene stroške že prejel ali namera-
va prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči do-
voljenih intenzivnosti državnih pomoči.

Prejemnika sredstev se pisno obvesti, 
da je bila pomoč dodeljena po pravilu »de 
minimis«.

Upravičenci morajo pred dodelitvijo sred-
stev podati izjavo:

– o že prejetih de minimis pomočeh, 
vključno z navedbo pri katerih dajalcih in 
v kakšnem znesku so v relevantnem obdo-
bju še kandidirali za de minimis pomoč in

– o drugih že prejetih (ali zaprošenih 
v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomoč 
za iste upravičene stroške;

– da za iste namene niso pridobili sred-
stev iz državnega proračuna ali iz medna-
rodnih virov.

Upravičeni stroški sofinanciranja so:
Za ukrepe pod A.:
– stroški nakupa naprav in nove strojne 

opreme ter celovite obnove obstoječe pro-
izvodnje,

– stroški nakupa, gradnje ali preureditve 
poslovnih prostorov,

– stroški nakupa, urejanja in opremljanja 
zemljišč, pridobivanje projektne dokumenta-
cije za gradnjo poslovnih prostorov,

– stroški nakupa patentov, licenc, know-
-howa in nepatentiranega tehničnega zna-
nja ter posebne programske opreme.

Višina dodeljenih sredstev:
– za investicije ne sme preseči 55 % 

upravičenih stroškov celotne vrednosti po-
samezne investicije za mala podjetja in 
47,5 % za srednja podjetja, in sicer ne glede 
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na to, iz katerih javnih virov (sredstva občin-
skega, državnega proračuna ali mednaro-
dnih virov) so sredstva dodeljena.

Najvišji možni odobreni znesek za so-
financiranje posamezne investicije je 
4.500,00 €.

Za ukrepe pod B.:
– stroški najema, postavitve in delovanja 

stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali 
razstavi doma ali v tujini.

Za ukrepe pod C.:
– za samozaposlitev do 5 minimalnih 

mesečnih plač ali do 7 minimalnih mesečnih 
plač, če se samozaposli oseba ciljnih skupin 
– invalid; sredstva se dodeli v enkratnem 
znesku, pod pogojem, da bo samozaposli-
tev trajala najmanj dve leti,

– za posamezno novo delovno mesto pod 
točko b) in d) 21. člena pravilnika, ki se zago-
tavlja vsaj še dve leti po prejemu, do 7 mini-
malnih mesečnih plač v enkratnem znesku,

– za posamezno novo delovno mesto 
pod točko c) 21. člena pravilnika, ki se zago-
tavlja vsaj še dve leti po prejemu sredstev, 
do 9 mesečnih plač pripravnika za določeno 
delovno mesto v enkratnem znesku.

Zgornja višina dodeljenih sredstev za iz-
vedbo tega ukrepa za posameznega upra-
vičenca ne sme preseči navedene višine, in 
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov 
(sredstva občinskega, državnega proraču-
na, sredstev ZRSZ ali mednarodnih virov) 
so sredstva dodeljena.

Upravičenci do sredstev za samozaposli-
tev morajo imeti sedež in poslovne prostore 
na območju Mestne občine Koper. Dejav-
nost se mora ohraniti vsaj še dve leti po 
realizaciji samozaposlitve.

Za ukrepe pod D.:
– stroške osebja v višini dejanske cene 

dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih 
plač z vsemi dodatki in dajatvami kot so 
opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali ko-
lektivni pogodbi,

– stroške zunanjih izvajalcev, ki morajo 
biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in 
z običajnim poslovanjem prijavitelja.

Najvišji možni odobreni znesek za posa-
mezno prijavo je 1.000,00 €

V. Merila za ocenitev vlog
Za ukrepe pod A.:
– finančna stabilnost in likvidnost pro-

silca,
– delež lastnih sredstev v investiciji,
– inovativnost investicije,
– pričakovani učinki tehnološke posodo-

bitve,
– pričakovani učinki investicije na razvoj 

delovnih mest.
Za ukrepe pod B.:
– finančna stabilnost in likvidnost pro-

silca,
– izvajanje promocijske aktivnosti na tu-

jih trgih,
– promocija izdelkov lastnega razvoja,
– panožne povezave promocijskih aktiv-

nosti.
Za ukrepe pod C.:
Merila za subvencioniranje novih delov-

nih mest in samozaposlovanja:
– uresničljiv poslovni načrt,
– pro izvodne dejavnosti ali poslovne sto-

ritve s področja socialnega skrbstva,
– storitvene dejavnosti,
– prejemniki denarnega nadomestila ali 

denarne socialne pomoči.
Merila za subvencioniranje dela plače 

zaposlitve ciljnih skupin v skladu s Katalo-
gom aktivne politike zaposlovanja:

– finančna stabilnost in likvidnost delo-
dajalca,

– je brezposelna oseba starejša od 
50 let,

– je dolgotrajno brezposelna oseba, kar 
pomeni, da je brezposelna 12 mesecev m in 
več,

– invalid, ki dokazuje invalidnost na pod-
lagi odločbe pristojnega organa,

– prejemniki denarnega nadomestila ali 
denarne socialne pomoči.

Merila za subvencioniranje dela plače 
osebe, ki išče prvo zaposlitev:

– finančna stabilnost in likvidnost delo-
dajalca,

– delež zaposlenih delavcev za nedolo-
čen čas pri delodajalcu,

– zaposlovanje na razvojno usmerjenih 
delovnih mestih in projektih,

– predložen program uvajanja.
Za ukrepe pod D.:
– finančna stabilnost in likvidnost pro-

silca,
– delež lastnih sredstev,
– velikost in vrednost projekta,
– panožne povezave – skupne prijave.
Prednostni kriteriji za razpisane ukrepe 

so sestavni del prijavnih obrazcev v razpi-
snih dokumentacijah.

Vse prispele vloge bo ocenila strokovna 
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne 
občine Koper. Na osnovi rezultatov ocenje-
vanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih 
sredstev s strani kandidata in višine prora-
čunskih sredstev za leto 2012 bo strokovna 
komisija določila višino sredstev za posa-
mezen ukrep.

VI. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena raz-

pisana proračunska sredstva je proračunsko 
leto 2012. Upoštevani bodo vsi izbrani rea-
lizirani ukrepi:

– pod A. v obdobju od 1. 10. 2011 do 
vključno 30. 9. 2012,

– ostali ukrepi pa od 16. 10. 2011 do 
vključno 15. 10. 2012.

VII. Razpisni rok in razpisna dokumen-
tacija

Javni razpis se zaključi 17. 5. ob 12. uri.
Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila za izdelavo vloge,
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezen ukrep,
– vzorec pogodbe za sofinanciranje po-

sameznega ukrepa.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati 

dvignejo v Sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v času 
uradnih ur oziroma si jo pridobijo na sple-
tnih straneh Mestne občine Koper: www.
koper.si., za člane Obrtne zbornice pa je 
razpisna dokumentacija dosegljiva tudi na 
Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper, 
Staničev trg 1, 6000 Koper in člane Primor-
ske gospodarske zbornice Koper v Kopru, 
Ferrarska 2, vsak delovni dan med 9. in 
12. uro.

VIII. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

prijavnih obrazcih za posamezen razpisan 
ukrep in mora vsebovati vse obvezne pri-
loge in podatke, določene v razpisnih do-
kumentacijah.

Popolna vloga mora biti do vključno 
17. 5. 2012 do 12. ure oddana osebno 
v Sprejemno pisarno Mestne občine Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po-
slana kot priporočena pošiljka do vključno 
dne 16. 5. 2012 (datum poštnega žiga) na 

naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 
6000 Koper, v zaprti ovojnici z oznako na 
sprednji strani: »Ne odpiraj – razpis pod-
jetništvo – 410-10/2012 – obvezna oznaka 
razpisanega ukrepa« (npr. ukrep pod A., B., 
C. ali D.) in s polnim naslovom pošiljatelja 
na zadnji strani.

Če kandidat prijavlja več ukrepov mora 
vlogo za vsak ukrep poslati v posebni 
ovojnici z ustreznimi oznakami in za vsak 
ukrep predložiti popolno razpisno dokumen-
tacijo, sicer se vloga obravnava kot nepo-
polna.

Vloge, ki ne bodo poslane na zahtevan 
način ali ne bodo prispele pravočasno se 
bodo štele za nepopolne in v nadaljnjem 
postopku ne bodo obravnavane.

IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu 
razpisa

Strokovna komisija bo z odpiranjem vlog 
začela 18. 5. 2012 in v roku 30 dni od za-
ključka razpisa vse kandidate s sklepom 
obvestila o rezultatih razpisa.

Strokovna komisija bo po odpiranju vlog 
iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo 
kandidata, ki:

– je ni vložila upravičena oseba,
– ni pravočasna,
– ni popolna.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti, ki 

ne izpolnjuje pogojev določenih v razpisu in 
razpisni dokumentaciji.

Za nepravočasno se šteje vloga, ki ne 
prispe na Mestno občino Koper do 17. 5. 
2012 do 12. ure.

Za nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo poslana na način, kot je nave-

deno v VIII. točki tega razpisa,
– ki ne bo podana na ustreznih obrazcih,
– ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih 

sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisne 
dokumentacije.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: zainteresirane osebe lahko dobijo do-
datne informacije v zvezi z razpisom vsak 
delovni dan med 9. in 12. uro na Uradu 
za družbene dejavnosti in razvoj Mestne 
občine Koper, na tel. 05/66-46-246 (Mar-
ko Gorišek), člani Obrtne zbornice tudi 
na Območni obrtno-podjetniški zbornici 
Koper, na tel. 05/61-39-012 in člani Pri-
morske gospodarske zbornice Koper, na 
tel. 05/66-25-830.

Mestna občina Koper

Št. 191-1/2012-2 Ob-2259/12
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu 

(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – 
popr. in 41/07 – popr.) ter 7. člena Pravilnika 
o vrednotenju programov organizacij in dru-
štev na področju socialnega in zdravstvene-
ga varstva v Občini Veržej (Uradni list RS, 
št. 28/11) objavlja župan Občine Veržej

javni razpis
za sofinanciranje programov organizacij 

in društev na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva v Občini Veržej 

za leto 2012
1. Predmet razpisa so finančna sredstva 

iz proračuna Občine Veržej, namenjena sofi-
nanciranju programov organizacij in društev 
na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva v Občini Veržej.

2. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so prijavitelji organizacije in dru-
štva, ki delujejo kot prostovoljne in neprofi-
tne, v njihovih programih so elementi skrbi 
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za invalide, reševanje socialne stiske pre-
bivalcev ali članov, dobrodelnost in samo-
pomoč,

– da imajo med člani društva oziroma 
organizacije tudi člane iz Občine Veržej.

3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno raz-
pisno dokumentacijo in zahtevane priloge. 
Obrazci razpisne dokumentacije so obja-
vljeni od dneva objave javnega razpisa do 
izteka roka za oddajo prijav na spletni strani, 
www.verzej.si.

4. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene z višino odobrenih točk po točkovnem 
sistemu na podlagi Pravilnika o vrednote-
nju programov organizacij in društev na po-
dročju socialnega in zdravstvenega varstva 
v Občini Veržej po naslednjih merilih:

I. Sedež izvajalca:
– sedež v Občini Veržej – 20 točk,
– podružnica v Občini Veržej – 15 točk,
– sedež v drugi občini (člani iz Občine 

Veržej) – 10 točk.
II. Število članov iz Občine Veržej:
1–20 – 5 točk,
21–40 – 10 točk,
nad 40 članov – 15 točk
* pogoj je izpisek iz evidence o članstvu 

(ime, priimek in naslov).
III. Vsebina programa
III.1 Predavanje, delavnica ali druga obli-

ka izobraževanja za člane ali širšo okolico:
– vsaka posamezna aktivnost se ovre-

dnoti s 5 točkami – največje možno število 
točk je 15.

III.2 Organiziranje dobrodelnih in drugih 
prireditev na območju Občine Veržej:

– vsaka prireditev 10 točk, največje mo-
žno število točk je 20.

III.3 Izdajanje glasila, biltena ali druge 
oblike promocije dejavnosti:

– vsaka posamezna aktivnost se ovre-
dnoti z 2 točkama – največje možno število 
točk je 10.

III.4. Organizacija izletov, športnih in kul-
turnih aktivnosti za člane:

– vsaka posamezna aktivnost se ovre-
dnoti s 5 točkami – največje možno število 
točk je 10.

III.5. Preprečevanje, lajšanje ali zmanj-
ševanje socialnih stisk posameznikov ali 
skupin občanov Občine Veržej, ima posta-
vljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov 
oziroma drugih uporabnikov – do 15 točk.

III.6. Aktivnosti za lažje komuniciranje 
z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali 
invalidnost onemogoča posamezniku, da bi 
se samostojno in enakovredno vključeval 
v okolje) – do 20 točk.

III.7. Skrb za zasvojene, preprečevanje 
okužb pri uporabnikih drog na terenu in pre-
ventivno delovanje v okolju – do 15 točk.

IV. Stalnost izvajanja programa na ob-
močju Občine Veržej:

– neprekinjeno vsakodnevno izvajanje 
programa – 20 točk,

– tedensko izvajanje programa – 15 točk,
– mesečno izvajanje programa – 10 točk,
– občasno – 5 točk.
5. Kot pravočasno vložene štejejo vse 

prijave, ki bodo poslane ali vložene do 
15. maja 2012, do 12. ure. Prijavitelji mora-
jo prijavo poslati po pošti na naslov: Občina 
Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 
Veržej ali jo do roka oddati v vložišču na is-
tem naslovu v času uradnih ur. Prijava mora 
biti oddana v zaprti kuverti z »Ne odpiraj – 
Javni razpis za sofinanciranje programov or-
ganizacij in društev na področju socialnega 
in zdravstvenega varstva v Občini Veržej za 

leto 2012«. Na hrbtni strani kuverte mora biti 
napisan popoln naslov prijavitelja. Veljavne 
bodo prijave, ki bodo pravilno označene in 
pravočasno oddane. Nepravočasne in ne-
pravilno označene prijave bodo vrnjene pri-
javiteljem.

6. Skupna višina razpisanih sredstev za 
sofinanciranje programov turističnih dru-
štev v Občini Veržej za leto 2012 znaša 
2.410,00 €.

7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najkasneje v 10 dneh po izteku 
roka za oddajo prijave. Z izbranimi izva-
jalci programov bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način 
koriščenje proračunskih sredstev.

8. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo zainteresirani na Občini Veržej, 
tel. 02/58-44-484 (Bojan Ferenc).

Občina Veržej

Št. 192-1/2012-1 Ob-2260/12
Na podlagi 5. člena Pravilnika o vredno-

tenju letnih programov in dejavnosti intere-
snih združenj, ki se ne sofinancirajo po dru-
gih javnih razpisih Občine Veržej (Uradni list 
RS, št. 28/11) objavlja župan Občine Veržej

javni razpis
za sofinanciranje letnih programov in 

dejavnosti interesnih združenj, ki se ne 
sofinancirajo po drugih javnih razpisih 

Občine Veržej za leto 2012
1. Predmet razpisa so finančna sredstva 

iz proračuna Občine Veržej, namenjena so-
financiranju letnih programov in dejavnosti 
interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo 
po drugih javnih razpisih Občine Veržej za 
leto 2012.

2. Na razpis se lahko prijavijo interesna 
združenja oziroma organizacije, ki delujejo 
kot prostovoljne in neprofitne in izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da imajo člane iz območja Občine Ver-
žej,

– da so vlogi priložili letni program de-
javnosti,

– da so vlogi priložili vsa potrebna do-
kazila, na podlagi katerih bo mogoče ugo-
tavljati izpolnjevanje meril, ki so določena 
v razpisni dokumentaciji.

3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno raz-
pisno dokumentacijo in zahtevane priloge. 
Obrazci razpisne dokumentacije so obja-
vljeni od dneva objave javnega razpisa do 
izteka roka za oddajo prijav na spletni strani, 
www.verzej.si.

4. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene z višino odobrenih točk po točkovnem 
sistemu na podlagi Pravilnika o vrednotenju 
letnih programov in dejavnosti interesnih 
združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih 
javnih razpisih Občine Veržej po naslednjih 
merilih:

I. Število članov iz Občine Veržej:
– 1 do 5 – 5 točk,
– 6 do 10 – 10 točk,
– 11 do 15 – 20 točk,
– nad 15 – 50 točk,
* pogoj je izpisek iz evidence o članstvu 

(ime, priimek in naslov).
II. Število delujočih sekcij oziroma sku-

pin:
– ena sekcija – 5 točk,
– 1–3 sekcije – 10 točk,
– več kot 3 sekcije – 20 točk.
III. Sodelovanje – izvajalci redno sode-

lujejo pri aktivnostih na območju Občine 
Veržej:

– da (2 krat in več) – 20 točk,
– da (1 krat) – 10 točk,
– ne sodelujejo – 0 točk.
5. Kot pravočasno vložene štejejo vse 

prijave, ki bodo poslane ali vložene do 
15. maja 2012, do 12. ure. Prijavitelji mora-
jo prijavo poslati po pošti na naslov Občina 
Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 
Veržej ali jo do roka oddati v vložišču na is-
tem naslovu v času uradnih ur. Prijava mora 
biti oddana v zaprti kuverti z »Ne odpiraj 
– Javni razpis za sofinanciranje letnih pro-
gramov in dejavnosti interesnih združenj, ki 
se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih 
Občine Veržej za leto 2012«. Na hrbtni stra-
ni kuverte mora biti napisan popoln naslov 
prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo 
pravilno označene in pravočasno oddane. 
Nepravočasne in nepravilno označene pri-
jave bodo vrnjene prijaviteljem.

6. Skupna višina razpisanih sredstev za 
sofinanciranje programov interesnega zdru-
ževanja družbenih skupin na podlagi javne-
ga razpisa za leto 2012 znaša 2.650,00 €.

7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najkasneje v 10 dneh po izteku 
roka za oddajo prijave. Z izbranimi izva-
jalci programov bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način 
koriščenje proračunskih sredstev.

8. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo zainteresirani na Občini Veržej, 
tel. 02/58-44-484 (Bojan Ferenc).

Občina Veržej

Št. 671-0001/2012-1 Ob-2261/12
Na podlagi 10. člena Zakona o športu 

(Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilni-
ka o sofinanciranju letnega programa športa 
v Občini Hodoš (Glasilo Őrség, letnik VIII, 
številka 21, april 2007) v nadaljevanju pravil-
nik ter Odloka o proračunu Občine Hodoš za 
leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/12), objavlja 
občinska uprava Občine Hodoš

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Hodoš za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa: predmet jav-

nega razpisa je zbiranje predlogov za sofi-
nanciranje letnega programa športa v Občini 
Hodoš za leto 2012, ki jih upravičencem 
zagotavlja Občina Hodoš na podlagi letnega 
programa športa za leto 2012 ter Proračuna 
Občine Hodoš za leto 2012.

II. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo iz-

vajalci programa športa, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Hodoš,
– da imajo zagotovljene materialne, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresni-
čitev načrtovanih športnih aktivnostih,

– da imajo organizirano redno dejavnost 
in vadbo in so se registrirala vsaj v prete-
klem letu,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu 
in plačani članarini, kolikor so organizirani 
v skladu z zakonom o društvih,

– občini redno dostavljajo poročila o re-
alizaciji programov ter druge zahtevane po-
datke.

III. Vsebine letnega programa športa za 
leto 2012 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja 
Občina Hodoš iz proračuna za leto 2012: za 
izvajanje letnega programa športa se izva-
jalcem v Proračunu Občine Hodoš za leto 
2012 ter v skladu z Pravilnikom o sofinanci-
ranju letnih programov športa v Občini Ho-
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doš zagotavljajo sredstva po postavki 18048 
pod kontom 41200012, v višini 6500 €.

IV. Obdobje, v katerem morajo biti pora-
bljena dobljena sredstva: dodeljena sred-
stva za sofinanciranje letnega programa 
športa v letu 2012 morajo njihovi prejemniki 
porabiti najkasneje do 31. 12. 2012.

V. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko za-
interesirani izvajalci dvignejo razpisno do-
kumentacijo in dobijo dodatne informacije

Zainteresirani vlagatelji vlog oziroma iz-
vajalci športa lahko razpisno dokumentacijo 
dvignejo osebno v tajništvu župana Obči-
ne Hodoš, Hodoš 52 ali po predhodnem 
pisnem naročilu prejmejo po pošti, vendar 
najkasneje 15 dni po objavi.

Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo do-
datne informacije osebno na Občini Hodoš 
oziroma po tel. 02/559-80-21.

VI. Zahtevana dokumentacija za popol-
nost vlog

Popolna vloga mora vsebovati naslednje 
podatke in dokumentacijo:

– podatke o izvajalcu,
– dokazilo, da ima izvajalec sedež na 

območju Občine Hodoš,
– dokazilo, da je izvajalec registriran 

v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje 
dejavnosti športa in ima plačano članarino,

– izpolnjene obrazce in priložene zahte-
vane priloge.

VII. Rok za predložitev vlog
Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo 

vlogo osebno na Občino Hodoš ali jo pošlje-
jo po pošti na naslov: Občina Hodoš, Hodoš 
52, 9205 Hodoš – Hodos, najkasneje do 
21. maja 2012, do 10. ure.

Vloga mora biti v zaprti kuverti z ozna-
kami:

– na prednji desni strani spodaj: Občina 
Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos,

– na prednji levi strani spodaj: Javni 
razpis za sofinanciranje letnega programa 
športa za leto 2012 – Ne odpiraj in

– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji ob-

veščeni o izidu javnega razpisa: o izidu jav-
nega razpisa bodo vlagatelji obveščeni pi-
sno najkasneje v 15 dneh po preteku roka 
za predajo vlog.

IX. Rok za pritožbe: vlagatelj, ki meni 
da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega 
razpisa ter razpisne dokumentacije in mu 
razpisana sredstva neopravičeno niso bila 
dodeljena, lahko vloži zahtevek za preve-
ritev utemeljenosti sklepa o izboru oziroma 
pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.

Občina Hodoš

Št. 330-07/2012 Ob-2264/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju dr-

žavnih pomoči na področju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Občini Cankova (Uradni 
list RS, št. 124/07) ter Odloka o proračunu 
Občine Cankova za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 14/12) objavlja Občina Cankova, 
Cankova 25, 9261 Cankova

razpis
za dodelitev državnih pomoči – 

skupinske izjeme na področju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini 

Cankova za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa: predmet 

javnega razpisa je dodelitev nepovratnih fi-
nančnih sredstev – državnih pomoči za ure-
sničevanje ciljev občine na področju razvoja 
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu 

Občine Cankova za leto 2012 v okvirni viši-
ni 27.250,00 EUR na proračunski postavki 
410217 »Kompleksne subvencije v kmetij-
stvu«.

Glede na to, da so sredstva omejena, bo 
dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil 
posamezni upravičenec, odvisna od števila 
prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje 
tega razpisa.

III. Ukrepi in upravičenci: upravičenec 
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene 
v obdobju od objave razpisa in do 30. 6. 
2012. Vsa dokazila/plačani računi za izve-
dene aktivnosti se morajo oddati najkasneje 
do 30. 11. 2012. Za vse razpisane ukrepe 
velja, da gre za državne pomoči, ki se ne 
morejo dodeljevati za že izvedene aktivno-
sti.

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno pro izvodnjo

Najvišji znesek dodeljenih pomoči po-
sameznemu kmetijskemu gospodarstvu za 
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v ka-
terem koli obdobju treh proračunskih let ali 
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo 
na območju z omejenimi možnostmi, in si-
cer ne glede na to, iz katerih javnih virov so 
sredstva dodeljena.

Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so 

vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo kmetijska zemljišča na območju 
občine.

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb 

na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb 

na drugih območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za po-

samezno naložbo na kmetijskem gospodar-
stvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetij-
sko gospodarstvo.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospo-
darstva za primarno pro izvodnjo se lahko 
dodeli za:

1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živi-

norejsko in rastlinsko pro izvodnjo na kmetij-
skih gospodarstvih s sedežem na območju 
občine.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumenta-

cije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetiji,

– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo 
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih 
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev 
izpustov,

– stroški obnove fasad na kmetijskih go-
spodarstvih primarne pro izvodnje (hlevi, go-
spodarska poslopja, skladišča oziroma ne 
stanovanjski objekti),

– stroški nakupa nove kmetijske meha-
nizacije (v lasti mora imeti vsaj pet let po 
nakupu, v nasprotnem primeru, se sredstva 
morajo vrniti),

– stroški opreme, vključno z računalni-
škimi programi (mlekovodi, itd…),

– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter 
opreme v rastlinjaku,

– stroški nakupa in postavitve mrež proti 
toči,

– stroški nakupa zemljišč, razen zemljišč 
za gradnjo, v vrednosti do 10 % upravičenih 
stroškov naložbe,

– stroški ureditve trajnega nasada: stro-
ški priprave izvedbenega načrta za zasadi-
tev novega nasada (sadovnjak), stroški pri-
prave zemljišča, nakup opore, nakup mreže 
za ograjo in nakup večletnega sadilnega 
materiala,

– stroški obresti za kredite za naložbe na 
kmetijskem gospodarstvu.

Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna doku-

mentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun in obvezno dokazilo 

o plačilu stroškov za katere se uveljavlja 
pomoč,

– kreditna pogodba, izračun obresti, po-
trdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,

– dovoljenje lastnika zemljišča za izved-
bo naložbe v primeru zakupa zemljišča,

– drugi splošni pogoji povezani z opra-
vljanjem kmetijske dejavnosti.

1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen uredi-

tve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne doku-

mentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in 

pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev na-

pajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun in dokazila o plačilu 

stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izved-

bo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opra-

vljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen ureja-

nja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investi-

cijskega programa in izvedbe agromelio-
racijskih del (odstranjevanje skal, zarasti, 
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne sto-
ritve ipd.).

Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo 

naložbe,
– predračun, račun in dokazila o plačilu 

stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izved-

bo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opra-

vljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so 

vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo kmetijske površine na območju ob-
čine.

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih 

in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov 

pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kme-
tijskih zemljišč.

Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
3. Zagotavljanje tehnične podpore 

v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore 

v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo dr-
žavne pomoči:
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3.1 na področju izobraževanja in uspo-
sabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu,

3.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih 
opravijo tretje osebe,

3.3 na področju organizacije forumov, 
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelova-
nja na njih,

3.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so 

vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo sedež na območju občine ter njiho-
vi člani, so upravičeni do storitev tehnične 
podpore iz tega člena,

– izvajalci tehnične podpore po tem pra-
vilniku in upravičenci do sredstev za izva-
janje so fizične in pravne osebe, ki izva-
jajo dejavnosti tehnične podpore in so za 
to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da 
je pomoč dostopna vsem kmetijskim go-
spodarstvom na območju občine na podla-
gi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor 
opravljajo te storitve skupine pro izvajalcev 
ali druge kmetijske organizacije za vzaje-
mno pomoč, članstvo v takih skupinah ali 
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do 
storitev. Vsak prispevek nečlanov se ome-
ji na sorazmerne stroške za zagotavljanje 
storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo, 
v kateri se opredeli izvedba ukrepa.

Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100 % stroškov 

v obliki subvencioniranih storitev in ne sme 
vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem.

Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in 

usposabljanja kmetov in delavcev na kme-
tijskem gospodarstvu za organiziranje in iz-
vedbo programov za usposabljanje,

– stroški na področju svetovalnih stori-
tev, ki ne spadajo med trajne ali občasne 
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi ope-
rativnimi stroški kmetijskega gospodarstva 
in jih opravijo tretje osebe,

– stroški na področju organizacije fo-
rumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter 
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev 
kmetijskih gospodarstev in njihovih družin-
skih članov, potne stroške za organiziran 
prevoz, stroške strokovnih publikacij razde-
ljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, 
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska 
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, 
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 
250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima 
stalno bivališče v občini,

– stroški na področju publikacij, katalo-
gov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh. 
Sofinancirajo se publikacije, kot so kata-
logi in spletišča, ki predstavljajo dejanske 
podatke o pro izvajalcih iz dane regije ali 
pro izvajalcih danega pro izvoda, če so in-
formacije in predstavitev nevtralne in ima-
jo zadevni pro izvajalci enake možnosti, da 
so predstavljeni v publikaciji.

Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe teh-

nične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev 

opravlja komisija, pred izplačilom sredstev, 
ki jo imenuje župan. Prav tako lahko komi-
sija opravi nadzor v obdobju petih let, od 
izplačila sredstev.

V primeru nenamenske porabe sredstev, 
pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik 

sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi za-
konskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi 
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem 
razpisu za naslednji dve leti.

V. Rok in način prijave
Razpis je odprt od objave v Uradnem 

listu RS do 30. 6. 2012.
Razpisna dokumentacija je na voljo na 

sedežu občinske uprave Občine Cankova, 
objavljena pa tudi na spletni strani Občine 
Cankova: www.cankova.si. Vloga se vloži 
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: 
razpis kmetijstvo – skupinske izjeme« nepo-
sredno v sprejemni pisarni Občine Cankova 
ali pa se pošlje na naslov: Občina Canko-
va, Cankova 25, 9261 Cankova. Pravoča-
sno prispela vloga je tista, ki bo prispela do 
30. 6. 2012, oziroma vloga, poslana pripo-
ročeno po pošti s poštnim žigom do vključno 
30. 6. 2012. Na hrbtni strani kuverte morata 
biti polni naziv in naslov prijavitelja.

VI. Obravnava vloge
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo ime-

nuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisi-
ja bo po vrstnem redu oddaje vlog opravila 
pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi po-
gojev in meril iz javnega razpisa ter pripra-
vila predlog prejemnikov sredstev. Na pod-
lagi predloga komisije bo občinska uprava 
izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev 
lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu 
v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev 
župana je dokončna.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija 
v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozo-
ve, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki 
jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, 
neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki 
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neu-
strezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 
30. 6. 2012 se kot prepozne zavržejo.

VII. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev 

ali navajanja neresničnih podatkov, mora 
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki 
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofi-
nanciranja do dneva vračila sredstev.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
se dobijo na Občini Cankova, Cankova 25, 
9261 Cankova ali na tel. 02/540-93-74, kon-
taktna oseba Andrej Šinko.

Občina Cankova

Št. 330-08/2012 Ob-2265/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju dr-

žavnih pomoči na področju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Občini Cankova (Uradni 
list RS, št. 124/07) ter Odloka o proračunu 
Občine Cankova za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 14/12) objavlja Občina Cankova, 
Cankova 25, 9261 Cankova

razpis
za dodelitev državnih pomoči  

de minimis za ohranjanje  
in razvoj podeželja v Občini Cankova  

za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa in višina 

sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev 

nepovratnih finančnih sredstev za razvoj 
kmetijstva in podeželja na območju Občine 
Cankova, ki se dodeljujejo po pravilih o do-
deljevanju pomoči »de minimis«.

Sredstva so zagotovljena v proračunu za 
leto 2012 v okvirni višini 1.200,00 EUR na 
proračunski postavki 410217 »Kompleksne 
subvencije v kmetijstvu«.

Glede na to, da so sredstva omejena, 
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pri-
dobil posamezni upravičenec, odvisna od 
števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse 
pogoje tega razpisa. Bruto intenzivnost po-
moči je za vsak ukrep do 100 % upravičenih 
stroškov.

II. Upravičenci: upravičenci do dodeli-
tve državne pomoči po pravilu de minimis 
so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi 
družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno 
dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetij-
skih pro izvodov ter z nekmetijsko dejavno-
stjo na kmetijskem gospodarstvu in so vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev ter 
imajo sedež na območju občine.

III. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetij-

skih pro izvodov, dopolnilno in nekmetijsko 
dejavnost

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumenta-

cije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske 
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih 
pro izvodov,

– stroški nakupa opreme in naprav za 
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, prede-
lavo in trženje kmetijskih pro izvodov,

– stroški materiala za gradnjo ali obnovo 
objekta za dopolnilne in nekmetijske dejav-
nosti, predelavo in trženje kmetijskih pro-
izvodov,

– stroški obresti kreditov za naložbe v do-
polnilne in nekmetijske dejavnosti, predela-
vo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziro-

ma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku 
registracije,

– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun in obvezno dokazilo 

o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč, z datumom opravljene storitve od 
1. 1. 2012 in do 30. 6. 2012; dokazilo o pla-
čilu računa je plačana položnica, dokazilo 
o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški 
prejemek,

– kreditna pogodba, izračun obresti, po-
trdilo o plačilu obresti.

2. Promocija in trženje pro izvodov in sto-
ritev

Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, ka-

talogi, zloženke, razstave, raziskave, sveto-
valne storitve …).

Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziro-

ma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku 
registracije,

– predračun, račun in dokazila o plači-
lu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč 
z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2012 
do 30. 6. 2012; dokazilo o plačilu računa je 
plačana položnica, dokazilo o bančnem na-
kazilu ali potrjen blagajniški prejemek.

3. Izobraževanje in usposabljanje na po-
dročju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti 
ter predelave in trženja

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, 

seminarje, predavanja in strokovne ekskur-
zije povezane z dopolnilnimi in nekmetijski-
mi dejavnostmi ter predelavo in trženjem 
kmetijskih pro izvodov,

– stroški prevoza in stroški vstopnin za 
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi 
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo 
in trženjem kmetijskih pro izvodov,
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– stroški strokovnih gradiv, pomembnih 
za izobraževanje in usposabljanje poveza-
no z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejav-
nostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih 
pro izvodov,

– stroški udeležbe na sejmih, povezanih 
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnost-
mi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro-
izvodov.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziro-

ma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku 
registracije,

– program izobraževanja oziroma uspo-
sabljanja povezanega z dopolnilnimi, nek-
metijskimi dejavnostmi, predelavo ali trže-
njem kmetijskih pro izvodov,

– račun in dokazilo o plačilu stroškov, 
za katere se uveljavlja pomoč z datumom 
opravljene storitve od 1. 1. 2012 do 30. 6. 
2012; dokazilo o plačilu računa je plačana 
položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali 
potrjen blagajniški prejemek.

IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev 

opravlja komisija, pred izplačilom sredstev, 
ki jo imenuje župan. Prav tako lahko komi-
sija opravi nadzor v obdobju petih let, od 
izplačila sredstev.

V primeru nenamenske porabe sredstev, 
pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik 
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi za-
konskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi 
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem 
razpisu za naslednji dve leti.

V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 6. 2012.
Razpisna dokumentacija je na voljo na 

sedežu uprave Občine Cankova, objavljena 
pa tudi na spletni strani Občine Cankova; 
www.cankova.si. Vloga se vloži v zaprti ku-
verti s pripisom »Ne odpiraj – Vloga: Raz-
pis kmetijstvo – de minimis« neposredno 
v sprejemni pisarni Občine Cankova ali pa 
se pošlje na naslov Občine Cankova, Can-
kova 25, 9261 Cankova. Pravočasno pri-
spela vloga je tista, ki bo prispela do 30. 6. 
2012, oziroma vloga, poslana priporočeno 
po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 6. 
2012. Na hrbtni strani kuverte morata biti 
polni naziv in naslov prijavitelja.

VI. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo ime-

nuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisi-
ja bo po vrstnem redu oddaje vlog opravila 
pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi po-
gojev in meril iz javnega razpisa ter pripra-
vila predlog prejemnikov sredstev. Na pod-
lagi predloga komisije bo občinska uprava 
izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev 
lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu 
v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev 
župana je dokončna.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija 
v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozo-
ve, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki 
jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, 
neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki 
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neu-
strezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 
30. 6. 2012 se kot prepozne zavržejo.

VII. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev 

ali navajanja neresničnih podatkov, mora 
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki 
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofi-
nanciranja do dneva vračila sredstev.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
se dobijo na Občini Cankova, Cankova 25, 
9261 Cankova, ali na tel. 02/540-93-74, 
kontaktna oseba Andrej Šinko.

Občina Cankova

 Ob-2276/12
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Can-

kova (Uradni list RS, št. 32/07) in Pravilni-
ka o sofinanciranju programov na področju 
turizma v Občini Cankova (Uradni list RS, 
št. 33/03) Občina Cankova objavlja

javni razpis
o sofinanciranju programov  

na področju turizma v Občini Cankova  
v letu 2012

Predmet razpisa je dodelitev finančnih 
sredstev za sofinanciranje programov na 
področju turizma v Občini Cankova za leto 
2012. Predvidena višina sredstev za ta na-
men je 5.000,00 EUR.

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji iz-
vajalci programov na področju turizma; to 
so društva, vaške skupnosti, šole, fizične in 
pravne osebe s sedežem v Občini Canko-
va, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, 
promocijo in izobraževanjem na področju 
razvoja turizma. Prijavitelji programa morajo 
biti registrirani najmanj eno leto – društva, 
imeti morajo zagotovljene materialne, pro-
storske in organizacijske pogoje za reali-
zacijo predloženih programov. Sredstva se 
lahko dodelijo le za ukrepe, ki se izvajajo na 
območju Občine Cankova.

V letu 2012 bo Občina Cankova sofi-
nancirala:

– dejavnost turističnih društev, zvez, 
skupin, posameznikov v skupni višini 
1.500,00 EUR,

– turistične prireditve in akcije v skupni 
višini 3.500,00. EUR.

Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa 

ali projekta,
– število evidentiranih članov društva, 

kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali 

kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje progra-

ma,
– kratko predstavitev programa, projekta 

s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri 

sredstev.
Prijavi je potrebno predložiti potrdilo, da 

ima prijavitelj na javni razpis poravnane vse 
davke ter druge obvezne zakonske ter po-
slovne obveznosti.

Za zahtevane podatke bodo pripravljeni 
določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti 
na sedežu Občine Cankova, Cankova 25, 
9261 Cankova.

Namensko porabo proračunskih sred-
stev za sofinanciranje programov na podro-
čju turizma v Občini Cankova spremlja in 
preverja občinska strokovna služba, pristoj-
na za področje turizma, lahko pa tudi druga 
oseba pooblaščena s strani župana.

Rok za predložitev vloge in vseh zahte-
vanih dokumentov je 20. 5. 2012. Vloge za 
prijavo na javni razpis pošljite na naslov: 
Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Can-
kova, s pripisom »Javni razpis – turizem«.

Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega 
razpisa župan na predlog komisije za odpi-
ranje ponudb za področje turizma. Izbrani 

ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obve-
ščeni najpozneje v tridesetih dneh po kon-
čanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci 
sklene pogodbe o sofinanciranju programov 
župan Občine Cankova.

Ta razpis začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina Cankova

 Ob-2277/12
Na podlagi 3. člena Zakona o uresniče-

vanju javnega interesa na področju kulture 
(Uradni list RS, št. 75/94), 7. člena Statuta 
Občina Cankova (Uradni list RS, 32/07) in 
Pravilnika o financiranju kulturnih progra-
mov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 21/03), 
Občina Cankova objavlja

javni razpis
o sofinanciranje kulturnih programov in 
redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v 

Občini Cankova v letu 2012
Predmet razpisa je dodelitev finančnih 

sredstev za sofinanciranje kulturnih pro-
gramov in redne ljubiteljske kulturne de-
javnosti v Občini Cankova za leto 2012. 
Predvidena višina sredstev za ta namen je 
3.000,00 EUR.

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji iz-
vajalci kulturnih programov in redne ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti na področju Občine 
Cankova. To so kulturna društva in druga 
društva, ki imajo v okviru svojih dejavno-
sti registrirano kulturno dejavnost, kulturne 
zveze, javni zavodi, ustanove in posamezni 
kulturni ustvarjalci in imajo sedež na ob-
močju Občine Cankova; so registrirani za 
opravljanje programov na področju kulture 
oziroma , da s svojim dosedanjim delom iz-
kazujejo pričakovano kakovost; imajo zago-
tovljene materialne, prostorske, kadrovske 
in organizacijske možnosti za uresničitev 
načrtovanih kulturnih dejavnosti; imajo ure-
jeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom 
o društvih; ter redno letno dostavljajo obči-
ni podatke o članstvu, poročilo o realizaciji 
programov, načrt aktivnosti in poročilo o do-
seženih uspehih – rezultatih.

V letu 2012 bo Občina Cankova sofi-
nancirala:

– dejavnost kulturnih društev, zvez, sku-
pin in posameznikov,

– prostočasne kulturne aktivnosti izven 
šolskega, vzgojno-izobraževalnega progra-
ma,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vo-
denje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije ter dejav-
nosti na področju varovanja kulturne de-
diščine,

– druge programe, ki dokažejo vsebin-
sko upravičenost.

Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa 

ali projekta,
– število evidentiranih članov društva, 

kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali 

kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje progra-

ma,
– kratko predstavitev programa, projekta 

s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri 

sredstev.
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Za zahtevane podatke bodo pripravljeni 
določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti 
na sedežu Občine Cankova, Cankova 25, 
9261 Cankova.

Namensko porabo proračunskih sred-
stev za sofinanciranje programov na podro-
čju kulturnih programov in redne ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Cankova spre-
mlja in preverja občinska strokovna služba, 
pristojna za področje kulture, lahko pa tudi 
druga oseba pooblaščena s strani župana.

Rok za predložitev vloge in vseh zahte-
vanih dokumentov je 20. 5. 2012. Vloge za 
prijavo na javni razpis pošljite na naslov: 
Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Can-
kova, s pripisom »Javni razpis – kultura«.

Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega 
razpisa župan na predlog komisije za odpi-
ranje ponudb za področju kulture. Izbrani 
ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obve-
ščeni najpozneje v tridesetih dneh po kon-
čanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci 
sklene pogodbe o sofinanciranju programov 
župan Občine Cankova.

Ta razpis začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu RS.

Občina Cankova

Št. 122-0012/2012-1 Ob-2285/12
Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravil-

nika za vrednotenje programov organizacij 
in društev na področju socialno-humanitar-
nih dejavnosti in Odloka o proračunu Občine 
Vojnik za leto 2012 (Uradno glasilo sloven-
skih občin, št. 34/11) objavlja za leto 2012

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov organizacij in društev 
na področju socialno-humanitarnih 
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik 

sofinancirala iz občinskega proračuna 
za leto 2012

1. Predmet javnega razpisa: predmet 
razpisa je sofinanciranje programov organi-
zacij in društev na področju socialno-huma-
nitarne dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje 

finančnih sredstev za izvajanje neprofitne 
in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na po-
dročju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki 
ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo 
in zagotavljajo pa specifične socialne potre-
be občanom, društvom interesnih in stano-
vskih dejavnosti občanov, njihovih združenj 
in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev).

Predmet javnega razpisa je delitev fi-
nančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih 
programskih nalog izvajalcem zagotavlja 
Občina Vojnik iz sredstev proračuna.

Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so 
namenjena za sofinanciranje:

– programov, ki jih posamezni izvajalci 
izvajajo kot redne programe (zakonska ali 
pogodbena obveznost),

– investicij v prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vojnik ali iz-

vajajo dejavnost na območju Občine Vojnik 
oziroma ne glede na sedež, če je program 
dela zastavljen tako, da aktivno vključuje 
občane Občine Vojnik;

– da imajo zagotovljene kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za uresničevanje načr-
tovanih dejavnosti;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da vsako leto Odboru za družbene 

dejavnosti Občine Vojnik redno dostavljajo 
poročila o realizaciji programov in plan ak-
tivnosti za prihodnje leto.

4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna 
vrednost razpisa je 6.000,00 €.

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in 
programov ter za dodelitev sredstev

Osnovni kriterij za sofinanciranje pro-
gramov je natančen opis programa, poro-
čilo o porabljenih sredstvih za leto 2011 in 
število občanov Občine Vojnik, vključenih 
v programe. Poleg tega bo komisija pri izbo-
ru programov in projektov za sofinanciranje 
upoštevala naslednje kriterije:

– program je usmerjen v preprečevanje, 
lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk po-
sameznikov ali skupin občanov, ima posta-
vljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov 
oziroma drugih uporabnikov, izvajanje pro-
grama pa je v interesu Občine Vojnik;

– program omogoča udeležencem laž-
je komuniciranje z okoljem (za primere, ko 
telesna okvara ali invalidnost onemogoča 
posamezniku, da bi se samostojno in ena-
kovredno vključeval v vsakdanje življenje);

– reference izvajalca – program se iz-
vaja že daljše časovno obdobje oziroma iz-
vajalec predlaganega programa že več let 
uspešno deluje na območju Občine Vojnik;

– realnost programa – metode dela, stro-
kovna ravnanja in druge aktivnosti v progra-
mu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja;

– program je namenjen pomoči družinam 
in posameznikom izven organizacije;

– program vsebuje organizacije preda-
vanj, delavnic in druga izobraževanja za čla-
ne ali širšo okolico;

– program dopolnjuje dejavnosti javnih 
zavodov oziroma vsebuje elemente javnih 
služb s področja socialnega varstva;

– sodelovanje prostovoljcev v izvajanju 
programa (možnost vključevanja prostovolj-
cev in njihovega usposabljanja).

Za izpolnjevanje posameznega pogoja 
se dodeli programu do 10 točk.

Posebej se dodelijo točke glede na šte-
vilo članov oziroma predvideno udeležbo:

a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, 

ki so občani Občine Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je 

v posebnem interesu občine, se lahko doda-
tno točkuje v višini do 80 % doseženih točk.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva za 
programe morajo biti porabljena v letu 2012.

7. Razpisni rok: rok za oddajo prijav je 
do vključno 30. 5. 2012. Predlagatelji mo-
rajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali 
jih oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je pri-
java prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana 
v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po 

objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu 
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali 
na spletni: strani www.vojnik.si,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so 
navedeni v tem razpisu,

– natančen opis programov,
– poročilo porabe sredstev za leto 2011 in
– plan dela za leto 2012.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti 
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis social-
no-humanitarne dejavnosti 2012«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpi-

ranjem prijav začel v roku osmih dni po roku 
za oddajo prijav, v prostorih Občine Vojnik. 
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila 
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, 
se nadaljuje naslednji dan.

Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor 
za družbene dejavnosti ne bo obravnaval.

O izidu javnega razpisa bodo predla-
gatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po 
končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo 
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o so-
financiranju programov socialno-humanitar-
nih dejavnosti po potrditvi predloga na seji 
Odbora za družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblašče-
na za dajanje informacij v zvezi z razpisom: 
zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne 
informacije v zvezi z razpisom v času ura-
dnih ur, pri svetovalki za družbene dejavno-
sti, Urški Mužar, tel. 78-00-623 in 78-00-620, 
e-mail: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.

Občina Vojnik

Št. 007-0018/2012-1 Ob-2286/12
Na podlagi Pravilnika o postopku za 

izvajanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07) in Pravilnika o dodeljevanju po-
moči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Tišina (Uradni list RS, 
št. 93/07) in Odloka o proračunu Občine Ti-
šina za leto 2012 (Uradni list RS, št. 15/12) 
objavlja Občina Tišina

javni razpis
za pridobitev sredstev iz sprejetega 

programa ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Tišina  

v letu 2012
1. člen 

(predmet javnega razpisa)
Predmet javnega razpisa je dodelitev ne-

povratnih finančnih sredstev (državne po-
moči in druge pomoči) za ohranjanje in ra-
zvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina, 
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju 
državnih pomoči.

2. člen 
(višina sredstev)

Za ukrepe v kmetijstvu so v proračunu 
Občine Tišina za leto 2012 (401105 Kom-
pletne subvencije v kmetijstvu, 401111 Izo-
braževanje v kmetijstvu in 401103 Podpora 
društvom in zvezam) predvidena skupna 
sredstva v višini 9.000,00 EUR. Okvirna vi-
šina sredstev po ukrepih:

– pomoč za zaokrožitev zemljišč v okvir-
ni višini 4.500,00 EUR,

– zagotavljanje tehnične podpo-
re v kmetijskem sektorju v okvirni višini 
2.000,00 EUR,

– delovanje društev in njihovih zdru-
ženj, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, 
podeželja in gozdarstva v okvirni višini 
2.500,00 EUR.

Sredstva v proračunu so omejena. Ko-
likor sredstva po posameznem ukrepu ne 
bodo uporabljena, se ne morajo prerazpo-
rediti na ostale ukrepe.

3. člen 
(ukrepi kmetijskih spodbud)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina 
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se finančna sredstva usmerjajo preko nasle-
dnjih ukrepov:

1. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (aron-
dacije).

2. Zagotavljanje tehnične podpore 
v kmetijskem sektorju (izobraževanje).

3. Delovanje društev in njihovih združenj, 
ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, pode-
želja in gozdarstva.

Za prvi in drugi razpisani ukrep velja, da 
gre za državne pomoči. Tretji ukrep ni dr-
žavna pomoč. Upravičenci lahko uveljavljajo 
pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od 
odobritve sredstev s strani Občine Tišina in 
do 1. 12. 2012. Dokazila, plačani računi za 
izvedene aktivnosti morajo biti z datumom 
iz tega obdobja.

4. člen 
(osnovni pogoji)

1. Kmetijska gospodarstva, pravne in 
fizične osebe morajo ustrezati pogojem 
SME podjetjem, ki so opredeljena v Prilogi 
I Uredbe št. 70/2001, morajo se ukvarjati 
s kmetijsko dejavnostjo, morajo imeti stalno 
bivališče oziroma sedež v Občini Tišina, so 
vpisani v register kmetijskih gospodarstev in 
imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska ze-
mljišča, ki ležijo na območju Občine Tišina.

2. Registrirana stanovska in interesna 
združenja in zveze morajo delovati na po-
dročju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
na območju Občine Tišina.

5. člen 
(pomoč za zaokrožitev zemljišč)

Okvirna višina sredstev: 4.500,00 EUR.
Višina regresiranja: do 100 % upraviče-

nih stroškov pravnih in upravnih postopkov 
pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki izvajajo 

medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč 
med kmetijskimi gospodarstvi v Občini Ti-
šina, imajo stalno bivališče oziroma sedež 
v Občini Tišina, so vpisani v register kme-
tijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma 
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na 
Območju občine Tišina.

Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov 

pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kme-
tijskih zemljišč.

Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o upravičenosti arondacije,
– dokazilo o izvedbi arondacije,
– dokazilo o plačilu stroškov.

6. člen 
(zagotavljanje tehnične podpore  

v kmetijskem sektorju)
V okviru zagotavljanja tehnične podpore 

v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo dr-
žavne pomoči:

5.1 na področju izobraževanja in uspo-
sabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu,

5.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih 
opravijo tretje osebe,

5.3 na področju organizacije forumov, 
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelova-
nja na njih,

5.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Okvirna višina sredstev: 2.000,00 EUR.
Višina regresiranja:
– pomoč se dodeli do 100 % stroškov 

v obliki subvencioniranih storitev in ne sme 
vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem.

Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so 

vpisani v register kmetijskih gospodarstev 

in imajo sedež na območju občine ter njiho-
vi člani, so upravičeni do storitev tehnične 
podpore iz tega člena,

– izvajalci tehnične podpore po tem pra-
vilniku in upravičenci do sredstev za izva-
janje so fizične in pravne osebe, ki izva-
jajo dejavnosti tehnične podpore in so za 
to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da 
je pomoč dostopna vsem kmetijskim go-
spodarstvom na območju občine na podla-
gi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor 
opravljajo te storitve skupine pro izvajalcev 
ali druge kmetijske organizacije za vzaje-
mno pomoč, članstvo v takih skupinah ali 
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do 
storitev. Vsak prispevek nečlanov se ome-
ji na sorazmerne stroške za zagotavljanje 
storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo, 
v kateri se opredeli izvedba ukrepa.

Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in 

usposabljanja kmetov in delavcev na kme-
tijskem gospodarstvu za organiziranje in iz-
vedbo programov za usposabljanje,

– stroški na področju svetovalnih stori-
tev, ki ne spadajo med trajne ali občasne 
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi ope-
rativnimi stroški kmetijskega gospodarstva 
in jih opravijo tretje osebe,

– stroški na področju organizacije fo-
rumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter 
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev 
kmetijskih gospodarstev in njihovih družin-
skih članov, potne stroške za organiziran 
prevoz, stroške strokovnih publikacij razde-
ljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, 
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska 
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, 
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 
250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima 
stalno bivališče v občini,

– stroški na področju publikacij, katalo-
gov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh. 
Sofinancirajo se publikacije, kot so kata-
logi in spletišča, ki predstavljajo dejanske 
podatke o pro izvajalcih iz dane regije ali 
pro izvajalcih danega pro izvoda, če so in-
formacije in predstavitev nevtralne in ima-
jo zadevni pro izvajalci enake možnosti, da 
so predstavljeni v publikaciji.

Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe teh-

nične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.

7. člen
(delovanje društev in njihovih združenj, 

ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, po-
deželja in gozdarstva)

Okvirna višina sredstev: 2.500,00 EUR.
Višina regresiranja: do 100 % upraviče-

nih stroškov.
Upravičenci
Društva in njihova združenja, ki se ukvar-

jajo z razvojem kmetijstva in podeželja in so 
registrirana za delovanje na območju Ob-
čine Tišina ali delujejo na območju občine 
Tišina.

Upravičeni stroški:
– stroških za delovanje pisarne,
– materialni stroški.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o stroških delovanja pisarne,
– dokazila o materialnih stroških.

8. člen 
(roki in način prijave)

Rok za oddajo vlog je 1. 12. 2012.
Vloge, ki so na voljo na sedežu uprave 

Občine Tišina, se lahko vložijo neposredno 
v sprejemni pisarni Občine Tišina ali se 

pošlje na naslov Občina Tišina, Tišina 4, 
9251 Tišina.

9. člen 
(obravnava vloge)

Zbrane vloge bo obravnavala strokovna 
komisija, ki jo predlaga župan.

Komisija po vrstnem redu oddaje popol-
nih vlog opravi strokovni pregled vlog. Ko-
misija oceni vloge in pripravi predlog preje-
mnikov sredstev, ki ga predloži županu. Na 
podlagi predloga komisije izda direktorica 
občinske uprave sklepe o izboru prejemni-
kov sredstev, ki v obrazložitvi utemelji svojo 
odločitev.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v nave-
denem roku ne dopolni ali ne odpravi po-
manjkljivosti, se zavržejo.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 
15 dni od vročitve. Pritožbo je potrebno po-
slati priporočeno po pošti na Občino Tišina.

10. člen 
(nenamenska poraba sredstev)

Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da 
je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil 
nenamensko, mora občini vrniti vsa prido-
bljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi.

Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som se dobijo na Občini Tišina, Tišina 4, 
9251 Tišina, ali na tel. 02/539-17-15, kon-
taktna oseba Drago Jureš.

Občina Tišina

Št. 122-29/2012/2 Ob-2289/12
Na podlagi Odloka o proračunu Obči-

ne Radeče za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 13/11) in Pravilnika o kriterijih in merilih 
za sofinanciranje programov na področju 
socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini 
Radeče (Uradni list RS, št. 52/06) objavlja 
Občina Radeče

razpis
za sofinanciranje programov  

na področju socialnih in humanitarnih 
dejavnosti v Občini Radeče

Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih 

programov in projektov organizacij na po-
dročju socialnih in humanitarnih dejavnosti 
s strani občine.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega 
razpisa, niso namenjena za sofinanciranje:

– programov, ki jih posamezni izvajalci 
izvajajo kot redne programe (zakonska ali 
pogodbena obveznost), za katere imajo za-
gotovljena sredstva iz drugih virov,

– investicij v prostore in nakup opreme 
izvajalcev programa.

Izvajalci programov in projektov so lahko 
organizacije, društva, združenja in zveze, 
ki so registrirane za izvajanje socialnih in 
humanitarnih dejavnosti in na tem področju 
tudi delujejo.

Višina razpisanih sredstev: orientacijska 
vrednost razpisanih proračunskih sredstev 
za leto 2012 je 5.000,00 EUR.

Razpisni pogoji
Izvajalci programov morajo izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radeče ozi-

roma delujejo na njenem območju ali delu-
jejo izven območja Občine Radeče in imajo 
program sestavljen tako, da vključuje tudi 
občane Občine Radeče;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu 
in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom 
o društvih (za društva);
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– da so registrirani in najmanj eno leto 
aktivno delujejo na socialnem in humanitar-
nem področju;

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske možno-
sti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;

– da imajo izdelano finančno konstrukci-
jo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki 
izvajanja programa, delež lastnih sredstev, 
delež javnih sredstev, delež sredstev upo-
rabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

Osnovna merila za izbor
– ocena kvalitete in realnosti predlaga-

nega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovolj-

cev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Razpisna dokumentacija
Javni razpis se objavi v Uradnem listu 

RS, na oglasnih deskah in na spletni strani 
Občine Radeče.

Od dneva objave javnega razpisa do 
odločitve o izboru predlogov izvajalcev, se 
pogoji in merila tega razpisa ne smejo spre-
minjati.

Obrazci za prijavo na razpis so v času 
razpisa na voljo v vložišču Občine Radeče 
ter na spletni strani, www.radece.si.

Izvajalci morajo dati ponudbo svojih pro-
jektov in programov na predpisanih obrazcih 
in jim predložiti vsa dokazila oziroma prilo-
ge, ki jih zahteva javni razpis.

Razpisni roki in način dostave vlog
Prijavitelji morajo prijavo oddati najka-

sneje do 11. 5. 2012, do 12.30, v vložišču 
Občine Radeče ali tega dne s priporočeno 
pošto.

Posamezna prijava na javni razpis mora 
biti izdelana izključno na razpisnem obraz-
cu, ki je priloga tega razpisa, in sicer za vsak 
program na svojem obrazcu.

Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska 

komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog 
ne bo javno. Pristojna strokovna služba ob-
činske uprave lahko pozove posameznega 
vlagatelja k dopolnitvi vloge v osmih dneh 
po odpiranju vlog.

Komisija iz prvega odstavka vloge ovre-
dnoti v skladu z merili in kriteriji in pripra-
vi predlog sofinanciranja, na podlagi kate-
rega pristojna strokovna služba občinske 
uprave izda sklep o izboru.

Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo 
županu občine v roku osmih dni od prejema 
sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh 
od prejema pritožbe. Županova odločitev je 
dokončna.

Župan z izbranimi izvajalci programov 
sklene letno pogodbo o sofinanciranju pro-
gramov.

Občina Radeče

Št. 430-0024/2012-1(170) Ob-2294/12
Mestna občina Murska Sobota objavlja 

na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ura-
dni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 
– ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), Odloka 
o proračunu Mestne občine Murska Sobota 
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11), Sta-
tuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 23/07 – UPB in 49/2010), Pra-
vilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Mestni občini Murska Sobota (Ura-
dni list RS, št. 22/09) in Letnega programa 
športa v Mestni občini Murska Sobota za 
leto 2012

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa 

športa v Mestni občini Murska Sobota 
za leto 2012

I. Javni razpis: sofinancira se letni pro-
gram športa v Mestni občini Murska Sobota 
za leto 2012.

II. Naročnik javnega razpisa: naročnik 
javnega razpisa je Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

III. Predmet, pogoji in merila javnega 
razpisa

Predmet javnega razpisa je zbira-
nje predlogov za sofinanciranje naslednjih 
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:

– interesna športna vzgoja otrok, mladi-
ne in študentov,

– športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

– športna vzgoja otrok in mladine s po-
sebnimi potrebami in študentska dejavnost,

– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov,
– delovanje športnih društev in Športne 

zveze,
– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju špor-

ta,
– priznanja športnikom in športnim de-

lavcem.
Pogoji sofinanciranja:
Pravico do pridobivanja sredstev za 

sofinanciranje izvajanja letnega programa 
imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– imajo sedež v Mestni občini in izva-
jajo svojo dejavnost večinoma na njenem 
območju,

– so registrirani kot pravni sub jekti za 
opravljanje dejavnosti v športu,

– imajo zagotovljene materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
realizacijo programov, prijavljenih na javni 
razpis,

– če so izvajalci športna društva, morajo 
imeti urejeno evidenco članstva in evidenco 
udeležencev programa,

– izvajalci kolektivnih športov igrajo do-
mače tekme na območju Mestne občine 
Murska Sobota,

– izpolnjujejo druge pogoje, določene 
s Pravilnikom o sofinanciranju letnega pro-
grama športa v Mestni občini Murska So-
bota,

– vloga mora biti v skladu z Zakonom 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 45/10).

Izvajalci programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo 

športna društva s sedežem v Mestni občini 
Murska Sobota,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki 
in druge organizacije, ki so na podlagi za-
konskih predpisov registrirane za opravlja-
nje dejavnosti na področju športa,

– vrtci in šole.
Športna društva in njihova združenja 

imajo pod enakimi pogoji prednost pri prido-
bivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa.

Merila za sofinanciranje programov:
Izbrani programi bodo sofinancirani iz 

proračunskih sredstev za šport za leto 2012 

na osnovi Pravilnika o sofinanciranju progra-
ma športa v Mestni občini Murska Sobota. 
Merila so sestavni del pravilnika.

IV. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je: 

251.000,00 €.
1. Letni program športa
Sofinancirajo se naslednje vsebine pro-

gramov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladi-

ne in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s po-

sebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– delovanje športnih društev, klubov in 

zvez,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
Sofinancirajo se naslednje razvojne in 

strokovne naloge:
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov,
– delovanje športnih društev na področju 

športne rekreacije,
– športne prireditve,
– informacijski sistem na področju špor-

ta,
– priznanja športnikom in športnim de-

lavcem.
Sredstva za ta namen so predvidena 

v proračunu Mestne občine Murska Sobota 
na postavki: 18051013 Letni program Špor-
ta v višini 251.000,00 €.

Dodeljena sredstva za izvajanje letne-
ga programa športa morajo biti porabljena 
v letu 2012.

V. Vsebina vloge in dodatne informacije: 
vloga za sofinanciranje letnega programa 
športa v Mestni občini Murska Sobota mora 
biti izdelana izključno preko spletne apli-
kacije, www.lps-ms.si. Kopijo podpisane in 
ožigosane vloge skupaj z vzorcem pogod-
be predlagatelji oddajo v skladu z navodili 
iz VI. poglavja: Rok in način prijave. Kontak-
tna oseba za dodatne informacije je Goran 
Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska 3, 
9000 Murska Sobota, GSM: 031/792-969; 
e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si.

VI. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo kopijo vloge pod-

pisane in ožigosane, s spletne aplikacije 
skupaj z vzorcem pogodbe oddati na vloži-
šču mestne uprave Mestne občine Murska 
Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno 
pošiljko najpozneje do 18. 5. 2012 na na-
slov: Mestna občina Murska Sobota, Kardo-
ševa 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je 
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču 
Mestne občine Murska Sobota.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošilja-

telja),
– naslov prejemnika (Mestna občina 

Murska Sobota), pripis »Javni razpis za le-
tni program športa v Mestni občini Murska 
Sobota za leto 2012 – Ne odpiraj!«.

VII. Postopek obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo od dne 

21. 5. 2012 odpirala pravočasno prispele 
vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne 
pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, 
ki bodo prispele po razpisnem roku za prija-
vo, bodo zavržene.
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Prijavitelji, ki bodo vložili nepopolne vlo-
ge bodo v 8 dneh pozvani, da vloge dopolni-
jo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopol-
ne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili 
v predpisanem roku, bo komisija izločila.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po spre-
jeti odločitvi obveščeni o izidu javnega raz-
pisa. Z izbranimi izvajalci projektov oziroma 
programov bo župan sklenil pogodbe o so-
financiranju.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 8/12 Ob-2296/12
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Ve-

lenje, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi 
22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10) in Sklepa o spre-
membah in dopolnitvah sklepa o načrtu pri-
dobivanja in razpolaganja s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Velenje za leto 2012 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/11)

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim 

zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Ti-

tov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje je nepremičnina, 

garsonjera Kraigherjeva 6, Celje, št. 53, 
v 11. etaži, stavba št. 1382, parc. št. 2103, 
k.o. 1074 Spodnja Hudinja, v kvadraturi 
30,59 m2, cena 28.730,00 EUR.

Stanovanje je predmet prodaje s pripa-
dajočim zemljiščem, brez davka na promet 
nepremičnin in stroškov zemljiško knjižnega 
urejanja prenosa lastninske pravice.

III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj 

izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stro-

ške overitve pogodbe pri notarju ter stroške 
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača 
kupec.

3. Nepremičnina se prodaja po sistemu 
»videno – kupljeno«.

4. Kupec mora skleniti pogodbo 
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejše-
ga ponudnika. Kolikor izbrani ponudnik ne 
podpiše prodajne pogodbe v tem roku, za-
pade vplačana varščina v korist prodajalca.

5. Kupec mora plačati kupnino v roku 
8 dni od datuma izstavitve računa. Plačilo 
kupnine v navedenem roku je bistvena se-
stavina prodajne pogodbe.

6. Nepremičnina ni obremenjena z na-
jemnim razmerjem za nedoločen čas in je 
prazna.

7. Kolikor bo med prejetimi ponudbami 
več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija 
za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje 
stvarnega premoženja Mestne občine Ve-
lenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe.

IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne 

in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju 

Republike Slovenije ali druge države Evrop-
ske unije in fizične osebe, ki so državljani 
Republike Slovenije ali druge države člani-
ce Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu 
fizične osebe si, po pooblastilu ponudnika, 
pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem 
organu. Sedež pravne osebe se izkazuje 
z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi pro-
dajalec,

– kolikor je ponudba podana po poobla-
ščencu, je potrebno predložiti pisno poobla-
stilo, overjeno pri notarju.

2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino 
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10 % 
od izhodiščne vrednosti nepremičnine na 
podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 
SI56013330100018411, z obveznim sklicem 
na št. 28 76333-7141998-100-22012, koda 
namena OTHR, in sicer do roka za oddajo 
ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina 
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se 
varščina vrne v roku 30 dni po izboru naju-
godnejšega ponudnika. Znesek varščine se 
v nobenem primeru ne obrestuje.

V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslo-

vom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponu-

dnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: pooblastilo ponudnika 

prodajalcu, da le-ta pridobi dokazilo o dr-
žavljanstvu;

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v pri-
meru, da se ponudba poda po pooblaščen-
cu;

– navedbo nepremičnine, ki je predmet 
ponudbe;

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

– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % 
od izhodiščne vrednosti nepremičnine;

– lastnoročno podpisano pisno izjavo 
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji raz-
pisa;

– lastnoročno podpisano izjavi ponudni-
ka, da ponudba velja še 90 dni od dneva 
odpiranja ponudb;

– številko transakcijskega oziroma oseb-
nega računa ponudnika za morebitno vračilo 
vplačane varščine in naziv banke ponud-
nika.

VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire 
najugodnejšega ponudnika:

1. Ponudba se bo štela za pravočasno, 
če bo prispela najpozneje do 11. 5. 2012 do 
12. ure, na naslov Mestna občina Velenje, 
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne 
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo 
nepremičnine – stanovanje Kraigherjeva 6, 
Celje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 
Ponudbe lahko ponudniki oddajo v spreje-
mni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) 
ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj nave-
deni naslov.

2. Nepravočasne ponudbe ali pravoča-
sne, vendar nepopolne ponudbe, bo Ko-
misija za razpolaganje, upravljanje in pri-
dobivanje stvarnega premoženja Mestne 
občine Velenje izločila in o tem obvestila 
ponudnika. Ponudnik, ki je oddal ponudbo, 
ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa 
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo 
dopolni do odpiranja ponudb.

3. Odpiranje ponudb je javno in bo po-
tekalo v sejni sobi št. II/Urada za razvoj in 
investicije Mestne občine Velenje, dne 11. 5. 
2012, ob 12.30. Predstavniki ponudnikov se 
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati z osebnim dokumentom in 
pooblastilom ponudnika.

4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo 
opravila Komisija za razpolaganje, upravlja-
nje in pridobivanje stvarnega premoženja 
Mestne občine Velenje. Komisija bo vse po-
nudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po 
odpiranju ponudb.

5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran 
tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.

6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja 
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe 
o prodaji nepremičnine z najugodnejšim 
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek 
do sklenitve pogodbe ustavi.

VII. Informacije: vse informacije in poja-
snila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-
mičnine v času razpisa lahko zainteresirani 
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje 
pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka, 
med 9. in 12. uro, na tel. 03/89-61-674.

Mestna občina Velenje

Št. 478-57/2012-48/03 Ob-2303/12
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 

4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvar-
nem 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), na podlagi 18. in 44. člena 
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 33/07), Pravilnika o oddaji poslovnih pro-
storov v najem (Uradni list RS, št. 54/03) ter 
Načrtom oddaje nepremičnega premoženja 
v najem, z dne 26. 1. 2012, objavlja

javni razpis
za oddajo nepremičnine v najem

I. Predmet oddaje je: poslovni prostor, ki 
stoji na zemljišču parcelna številka 385/1, 
k.o. Kranj. Poslovni prostor se nahaja v pri-
tličju, ima izmero 42,30 m2 in se oddaja za 
izklicno mesečno najemnino 232,65 EUR.

Glede na Zazidalni načrt v starem me-
stnem jedru se poslovni prostor nahaja v ob-
močju, ki je namenjeno trgovini, gostinstvu 
in poslovni dejavnosti. Dostop je možen iz 
Savske ceste, parkirišče se nahaja na ulici 
Sejmišče.

Do pred kratkim je prostore zasedala Lo-
kalna energetska agencija Gorenjske.

Najemnik je poleg mesečne najemnine 
mesečno dolžan plačevati tudi obratovalne 
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stro-
ške uporabe stavbnega zemljišča, stroške 
zavarovanj, in druge stroške za katere se 
stranki dogovorita s pogodbo.

Najemna pogodba se sklepa za določen 
čas petih let. Najemno razmerje se lahko po 
poteku petih let izjemoma podaljša, če za to 
obstajajo utemeljeni razlogi. Vsaka pogod-
bena stranka ima pravico do razdora naje-
mne pogodbe. Odpovedni rok znaša 30 dni.

II. Nepremičnina opredeljena v I. toč-
ki javnega razpisa bo oddana v najem na 
javni dražbi, ki bo v Kranju, v torek, dne 
8. 5. 2012, ob 10. uri, v sobi številka 14, 
na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski 
trg 1, Kranj.

III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe s sedežem na obmo-

čju Republike Slovenije in fizične osebe, 
ki so državljani Republike Slovenije, poo-
blaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo 
na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, 
fizična oseba pa se izkaže z osebnim do-
kumentom,

– pravne in fizične osebe, ki so na Urad 
za okolje in prostor pri Mestni občini Kranj, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka, 
7. 5. 2012, do 12. ure, dostavile naslednje 
dokumente:

– pravne osebe dostavijo overjeno do-
kazilo o sedežu v Republiki Sloveniji oziro-
ma izpisek iz AJPES-a, ki vključuje matično 
številko in ime odgovorne osebe, ki ni sta-
rejše od 30 dni,
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– fizične osebe dostavijo potrdilo o dr-
žavljanstvu, fotokopijo in navedbo EMŠO, 
oziroma priglasitveni list DURS-a za samo-
stojnega podjetnika,

– dokazilo od sodišča, da pravna ose-
ba ali samostojni podjetnik ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu 
postopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo davčnega organa, da ima 
pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
ravnane davke, prispevke in druge obvezne 
dajatve v skladu s predpisi,

– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima 
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma 
fizična oseba poravnane vse obveznosti do 
občine (za katerega zaprosi najkasneje do 
srede 3. 5. 2012 na Uradu za finance Me-
stne občine Kranj),

– davčno številko in številko računa 
pravne osebe, samostojnega podjetnika 
oziroma fizične osebe z navedbo imena in 
naslova banke ali druge finančne ustanove,

– izjavo, da pravna oseba, samostoj-
ni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti 
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom 
pogodbe,

– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 3 
izklicnih mesečnih najemnin na podračun 
enotnega zakladniškega računa Mestne 
občine Kranj, številka 01252-0100006472, 
sklic na številko odobritve 18 
75515-2010003-43060008 Mestne občine 
Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno 
dražbo«,

– seznam dokumentov oziroma potrdil 
iz te točke razpisa.

IV. Pogodba oddaji v najem se sklene 
najkasneje v 15 dneh po zaključku dražbe. 
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navede-
nem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe 
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži nje-
govo varščino.

V. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi predsednik komisije ob 

navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za 

nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj 
iz III. točke tega razpisa,

3. pooblaščenec dražitelja mora predlo-
žiti veljavno pooblastilo,

4. dražitelji za nepremičnino, ki se oddaja 
v najem lahko dvigajo najemnino za večkra-
tnik zneska 20,00 EUR,

5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, 
dokler ni podana višja ponudba,

6. na draži uspe dražitelj, ki ponudi naj-
višjo ceno oziroma najemnino,

7. dražba je končana, ko voditelj dražbe 
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo,

8. ugovore proti dražbenemu postopku je 
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik 
o poteku dražbe,

9. morebitne ugovore reši takoj voditelj 
dražbe.

VI. Postopek oddaje v najem se lahko 
ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in 
sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

VII. Ogled nepremičnine je možen 
na podlagi predhodnega dogovora, na 
tel. 04/237-31-63 vendar najkasneje do dne 
4. 5. 2012.

VIII. Natančnejši podatki glede javnega 
razpisa so na voljo na naslovu: Mestna ob-

čina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za 
okolje in prostor, na tel. 237-31-58 in bodo 
objavljeni na internetni strani, www.kranj.si.

IX. Razpisno dokumentacijo, ki vključu-
je Načrt oddaje nepremičnega premoženja 
v najem in osnutek pogodbe lahko pravne 
in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni 
dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina 
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje 
in prostor, soba 146, v času uradnih ur.

Mestna občina Kranj

Št. 430-0009/2012 Ob-2313/12
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 stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 
ter sprejetim Letnim načrtom pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Obči-
ne Mežica za leto 2012, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim 

zbiranjem ponudb ter javno dražbo
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobo-

de 1, 2392 Mežica.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in 

izhodiščna cena:
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je 

stanovanjski prostor, na naslovu Partizan-
ska cesta 1, Mežica. Stanovanje je vpisano 
pod št. 889-418-10, v velikosti 118,92 m2 
(v izmero so všteti kletni prostori), leži na 
parceli št. 220, k.o. Mežica, v ocenjeni vre-
dnosti 50.000,00 €.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb je 
enosobno stanovanje (prazno), na naslo-
vu Leška cesta 5, Mežica, št. stanovanja: 
11, v 7. etaži, v izmeri 45,80 m2 (v izme-
ro so všteti kletni prostori), stoji na parc. 
št. 193/3, k.o. Mežica, stanovanje je vpisano 
pod 11.E-1222/11-889, v ocenjeni vrednosti 
33.000,00 €.

III. Predmet javne dražbe
1. Predmet javne dražbe je zemljišče 

parc. št. 634/4, k.o. Mežica, v velikosti 
480 m2. Izhodiščna cena za zemljišče je 
14.400,00 € (30,00 €/m2).

Navedene cene ne vključujejo davka na 
promet nepremičnin.

Izhodiščne cene so določene v skladu 
s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in 
izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom. 
Občinski svet je s sklepi na 8. redni seji 
ter 12. redni seji potrdil prodajo predmetnih 
nepremičnin.

IV. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, pro-

dajalec 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:
– (stanovanje na Partizanski ce-

sti 1, Mežica) ponudniki morajo varšči-
no poravnati na račun Občine Mežica, 
št. 01274-0100010050, sklic 00 430-0009-1, 
najkasneje do 7. 5. 2012 in znaša 10 % od 
izklicne cene v točki II/1. Varščina bo uspe-
lemu ponudniku vračunana v kupnino ali 
zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neu-
spelim pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti, 
po končani izbiri.

– (stanovanje na Leški cesti 5, Mežica) 
ponudniki morajo varščino poravnati na ra-
čun Občine Mežica, št. 01274-0100010050, 

sklic 00 430-0009-2, najkasneje do 7. 5. 
2012 in znaša 10 % od izklicne cene v točki 
II/2. Varščina bo uspelemu ponudniku vra-
čunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe 
ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 
8 dni, brez obresti, po končani izbiri.

– (zemljišče parc. št. 634/4, k.o. Mežica) 
ponudniki morajo varščino poravnati na ra-
čun Občine Mežica, št. 01274-0100010050, 
sklic 00 430-0009-3, najkasneje do 7. 5. 
2012 in znaša 10 % od izklicne cene v toč-
ki III/1. Varščina bo uspelemu ponudniku 
vračunana v kupnino ali zadržana, če po-
godbe ne bo sklenil, neuspelim dražiteljem 
pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti, po 
končani izbiri.

4. Izbrani ponudnik bo moral s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo naj-
kasneje v 15 dneh od sprejema sklepa 
o izbiri najugodnejšega ponudnika in plača-
ti kupnino v enkratnem znesku najkasneje 
v 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne 
pogodbe, v nasprotnem primeru lahko pro-
dajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe 
pozove naslednjega najugodnejšega ponu-
dnika in zadrži varščino ponudnika, ki od-
stopi od namere za sklenitev kupoprodajne 
pogodbe s prodajalcem.

5. Izbrani ponudnik plača vse stroške 
v zvezi s cenitvijo nepremičnine za stano-
vanje pod št. II/1 v znesku 348,00 EUR, za 
stanovanje pod št. II/2 v znesku 210,00 EUR 
in nepremičnino pod III/1 v znesku 170,00 € 
ter sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (notar-
sko overitev ter sodne takse). Ti stroški niso 
zajeti v izklicni ceni nepremičnine.

6. Upoštevane bodo le pravočasne in 
popolne ponudbe, v katerih bo ponujena 
cena enaka ali višja od izhodiščne prodaj-
ne cene.

7. V primeru, da se v razpisnem roku za 
prodajo posameznega stanovanja oziroma 
nepremičnine ne prijavi nihče od ponudni-
kov se šteje, da se rok za predložitev po-
nudb podaljša najkasneje do 30. 9. 2012. 
Naročnik bo v podaljšanem roku upošteval 
in ocenil ponudbe po vrstnem redu kot bodo 
prispele na naslov naročnika. S prvo ponud-
bo, ki bo formalno in finančno ustrezna, bo 
sklenjena kupoprodajna pogodba.

8. Po sklenitvi kupoprodajnih pogodb za 
prodajo nepremičnin iz točke II/1, II/2 in III/1 
se razpis zaključi.

9. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in 
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne 
ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pra-
vilna mora vsebovati:

– prijavni obrazec (OBR-1 javno zbiranje 
ponudb) ali (OBR-1/1 javna dražba);

– izjava ponudnika, da sprejema vse po-
goje javnega razpisa (OBR-2/1, OBR-2/2 
ali OBR-2/3);

– podpisan vzorec kupoprodajne pogod-
be za predmetno nepremičnino;

– fotokopija veljavnega osebnega doku-
menta, bančne kartice in davčno številko za 
fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz 
sodnega registra za pravno osebo, samo-
stojni podjetnik predloži fotokopijo registra-
cije (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 datu-
ma predložitve ponudbe (velja le za pravno 
osebo in s.p.);

– dokazilo o vplačilu varščine za resnost 
ponudbe v višini 10 % izhodiščne cene.
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10. Nakup stanovanja – izbran bo ponu-
dnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje 
in ponudil najvišjo ceno. V primeru manjših 
ponudbenih razlik, za isto nepremičnino (do 
1.000 €) ali enakih ponudb se bodo s ponu-
dniki izvedla dodatna pogajanja.

11. Nakup nepremičnine, parc. št. 634/4, 
k.o. Mežica – s plačniki varščine za nepre-
mičnino parc. št. 634/4, k.o. Mežica se bo 
izvedla javna dražba dne 9. 5. 2012, ob 
10. uri, v prostorih Občine Mežica. Izklicna 
cena nepremičnine je 14.400,00 €, najnižji 
znesek višanja pa je 100,00 €.

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, 
ali mateja.mesnjak@mezica.si.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

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

1. Pisne ponudbe z zahtevanimi priloga-
mi naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici 
do 7. 5. 2012, do 10. ure, na naslov Ob-
čina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica 
z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni 
razpis za prodajo nepremičnin za prodaja 
stanovanja na Partizanski cesti 1 «, »Ne 
odpiraj! Ponudba na javni razpis za prodajo 
nepremičnin za prodaja stanovanja na Le-
ška cesta 5« ali »Ne odpiraj! Ponudba na 
javni razpis za prodajo nepremičnin zemlji-
šče parc. št. 634/4, k.o. Mežica«.

2. Nepravočasne in nepravilno označe-
ne 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 po-
jasnila 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

Št. 331-1/2012 Ob-2326/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07), Pravilnika o dodeljevanju držav-
nih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva ter podeželja v Mestni občini Koper 
(Uradni list RS, št. 70/07) ter sklepa župana 
št. 331-1/2012, objavlja Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 10, Koper

javni razpis
za dodelitev sredstev državnih pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 

podeželja v Mestni občini Koper  
za leto 2012

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev 

nepovratnih finančnih sredstev – državnih 
pomoči za uresničevanje ciljev občine na 
področju ohranjanja in razvoja kmetijstva ter 
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o do-
deljevanju državnih pomoči in sicer:

A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
B. Pomoči po uredbi „de minimis”
A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
I. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov »skupin-

ske izjeme« za leto 2012 so zagotovljena 
v okvirni višini do 71.500,00 EUR, od tega 
na proračunski postavki:

– 2323 Urejanje kmetijskih zemljišč: 
v okvirni višini 22.000,00 EUR,

– 2322 Projekti povezani z razvojem po-
deželja: v okvirni višini 10.000,00 EUR,

– 2320 Kompleksne subvencije v kmetij-
stvu: v okvirni višini 19.700,00 EUR,

– 2334 Ukrepi za tehnično pomoč: 
v okvirni višini 19.800,00 EUR.

Sredstva v proračunu so omejena in se 
dodeljujejo kot nepovratna sredstva, skla-
dno s pravili državnih pomoči in ob upošte-
vanju proračunskih možnosti. Kolikor sred-
stva na posamezni proračunski postavki ne 
bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na 
ostale proračunske postavke. Pri določitvi 
višine upravičenih stroškov se ne upošteva 
DDV.

II. Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki vla-

gajo zahtevke za to gospodarstvo in sicer 
kmetje-fizične osebe, mikropodjetja z manj 
kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR 
letnega prometa, majhna podjetja z manj kot 
50 zaposlenimi in manj kot 43 milijona EUR 
letnega prometa ter srednja podjetja z manj 
kot 250 zaposlenimi ter letnim obsegom 
prometa,ki ne presega 50 milijona EUR 
prometa. Prednost pri dodeljevanju sred-
stev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev, 
in sicer kmetje – fizične osebe.

Za vse razpisane ukrepe po uredbi za 
skupinske izjeme velja, da gre za državne 
pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že 
izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uve-
ljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju 
od odobritve sredstev s strani Mestne obči-
ne Koper, in sicer:

– do 15. 7. 2012 za ukrepe pod zapore-
dno številko 1, 3, 4,

– do 30. 7. 2012 za ukrep pod zaporedno 
številko 2,

– do 30. 10. 2012 za ukrep pod zapore-
dno številko 5. Dokazila – računi za izvede-
ne aktivnosti morajo biti z datumom iz tega 
obdobja.

III. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo upravičencu 

za površine, objekte in ukrepe izvedene na 
območju Mestne občine Koper in za strokov-
no in tehnično podporo, ki jo koristijo kme-
tijski pro izvajalci iz Mestne občine Koper. 
Prosilci morajo predložiti:

a) Podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec 
„vloga za prijavo na javni razpis” za vsak 
ukrep posebej.

b) Realno, strokovno oceno upravičenih 
stroškov ali predračun izdan v tekočem letu.

c) Izjava o kumulaciji sredstev (izjava 
o dodeljenih sredstvih iz državnega prora-
čuna in drugih morebitnih prejetih sredstvih.

č) Kolikor prijavitelj izvede ukrep na po-
dročju več občin se upošteva sorazmerni 
delež, ki odpade na Mestno občino Koper.

d) Izjava o resničnosti podatkov.
e) Mnenje Kmetijsko svetovalne službe 

Koper o ustreznosti naložbe.
Posebni pogoji in merila za dodelitev 

sredstev in obvezne priloge k vlogi so opre-
deljene pri posameznih ukrepih tega razpisa 
oziroma v razpisni dokumentaciji.

IV. Merila za izbor
Merila za dodelitev državnih pomoči po 

Uredbi za skupinske izjeme in uredbi „de 
minimis” so:

a) Prejeta javna sredstva za naložbe 
v kmetijska gospodarstva od leta 2007:

– upravičenec še ni prejel podpore iz jav-
nih sredstev: 30 točk,

– upravičenec enkrat prejel podporo iz 
javnih sredstev: 20 točk,

– upravičenec dvakrat prejel podporo iz 
javnih sredstev:10 točk,

– upravičenec trikrat prejel podporo iz 
javnih sredstev: 5 točk.

b) Starost upravičenca:
– do 40 let: 20 točk,
– nad 40 let: 15 točk.
c) Status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost 

(pokojninsko in invalidsko zavarovan): 20 
točk,

– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost: 
10 točk.

d) Območje kjer leži kmetijsko gospo-
darstvo:

– območje z omejenimi možnostmi: 10 
točk,

– ostala območja: 5 točk.
e) Ostalo:
– upravičenci po seznamu potrjenem na 

občinski komisiji za oceno škode po burji in 
zmrzali v februarju 2012: 20 točk.

V okviru ukrepov tehnične podpore 
v kmetijstvu ima prednost upravičenec, ki 
ponuja najnižjo ceno in se vsaj dvakrat le-
tno udeleži kmetijskih prireditev in ostalih 
promocijskih prireditev, katere organizira 
Mestna občina Koper oziroma samostojno 
organizira prireditve na področju kmetijstva.

V. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno pro izvodnjo-omejitev sredstev
Najvišji znesek dodeljenih pomoči po-

sameznemu kmetijskemu gospodarstvu za 
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v ka-
terem koli obdobju treh proračunskih let ali 
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo 
na območju z omejenimi možnostmi, in si-
cer ne glede na to, iz katerih javnih virov so 
sredstva dodeljena.

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb 

na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb 

na drugih območjih,
– do 50 % upravičenih stroškov naložb 

na drugih območjih, če naložbe izvajajo mla-
di kmetje v petih letih od vzpostavitve kme-
tijskega gospodarstva in je naložba oprede-
ljena v poslovnem načrtu,

– najvišji znesek pomoči za posamezno 
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko 
znaša do 10.000 EUR na kmetijsko gospo-
darstvo, razen za nakup specialne meha-
nizacije priključkov in opreme za primarno 
kmetijsko pro izvodnjo, kjer znaša najvišji 
znesek pomoči 5.000 EUR,

– upravičenec, ki po prejemu sklepa 
o odobritvi pomoči, ukrepa ne realizira ozi-
roma ne sklene pogodbe z občino in mu 
zaradi tega sredstva v letu 2012 ne bodo 
izplačana, ni upravičen do pomoči v na-
slednjem proračunskem letu za isti namen.

Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe v skladu s (toč-

ko III), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo in so vpisane v register kmetijskih 
gospodarstev (KMG-MID) ter imajo v lasti 
oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki 
ležijo na območju občine,

– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za 
potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na 
območju občine.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospo-
darstva za primarno pro izvodnjo se lahko 
dodeli za:

1.1 posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev

1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč in do-

stopov.
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1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v ži-
vinorejsko in rastlinsko pro izvodnjo na kme-
tijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumenta-

cije za naložbe v kmetijska gospodarstva,
– stroški nakupa specialne kmetijske 

mehanizacije, priključkov in opreme za pri-
marno pridelavo (razen traktorjev),

– stroški nakupa računalniških progra-
mov za potrebe kmetijske dejavnosti,

– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter 
opreme v rastlinjaku,

– stroški nakupa in postavitve mrež proti 
toči,

– stroški ureditve trajnega nasada: stro-
ški agromelioracije in sadik za zasaditev 
novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad 
špargljev, razen vinograda).

Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje (projektna doku-

mentacija za izvedbo naložbe, lokacijska 
informacija v primeru lastnega zemljišča 
oziroma soglasje najemodajalca),

– predračun ob prijavi, račun oziroma do-
kazila o plačilu stroškov za katere se uvelja-
vlja pomoč,

– dokazilo o lastništvu oziroma dovolje-
nje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
v primeru zakupa zemljišča,

– drugi splošni pogoji povezani z opra-
vljanjem kmetijske dejavnosti,

– pozitivno mnenje Kmetijsko svetoval-
ne službe Koper, razen za nakup kmetijske 
mehanizacije,

– obnova nad 0,2 ha trajnega nasada.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen uredi-

tve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta (projektne do-

kumentacije za ureditev pašnika),
– stroški nakupa opreme za ograditev in 

pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev na-

pajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun ob prijavi, račun oziroma 

dokazila o plačilu stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč,

– dokazilo o lastništvu oziroma dovolje-
nje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
v primeru zakupa zemljišča,

– lokacijska informacija,
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne 

službe Koper.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen ureja-

nja kmetijskih zemljišč in obnovo namakal-
nih sistemov, pod pogojem, da taka naložba 
vodi k zmanjševanju prejšnje uporabe vode 
za najmanj 25 % (nakup in zamenjava na-
makalne opreme)

Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investi-

cijskega programa in izvedbe agromeliora-
cijskih del (kolikor je za ureditev zemljišča 
potrebna tudi analiza tal so stroški teh sto-
ritev vključeni),

– stroški nakupa namakalne opreme.
Pogoji za pridobitev:
– program agromelioracije,
– predračun, račun oziroma dokazila 

o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč,

– dokazilo o lastništvu oziroma dovolje-
nje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
v primeru zakupa zemljišča,

– lokacijska informacija,
– dokazilo o manjši porabi vode (potrdilo 

Kmetijsko svetovalne službe oziroma pri-
stojne inštitucije),

– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne 
službe Koper.

2. Varstvo tradicionalne krajine, dedišči-
ne in stavb

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60 % oziroma 75 % upravičenih 

stroškov na območjih z omejenimi možnost-
mi pri naložbah za ohranjanje kulturne de-
diščine na pro izvodnih sredstvih (kmetijska 
poslopja),

– do 100 % upravičenih stroškov za 
naložbe namenjene za ohranjanje nepro-
izvodne dediščine in se nahajajo na kme-
tijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodo-
vinske znamenitosti),

– do 100 % dodatne pomoči za pokri-
tje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi 
uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je 
potreben za ohranitev značilnosti kulturne 
dediščine na stavbah.

Najmanjši znesek pomoči je 500 EUR, 
najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo letno.

Upravičenci do pomoči:
– lastniki pro izvodnih in nepro izvodnih 

sredstev ter objektov na območju občine, ki 
so vpisani v register kulturne dediščine, ter 
imajo status kulturnega spomenika v skladu 
z odlokom (Uradni objave PN št. 1/93),

– organizacije in društva, ki skrbijo za 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine na 
območju Mestne občine Koper,

– imajo registrirano kmetijsko gospodar-
stvo.

Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo ob-

nove oziroma naložbe na področju naravne 
in kulturne dediščine,

– predračun ob prijavi, račun oziroma 
dokazila o plačilu stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč,

– dokazilo o vpisu pro izvodnih sredstev 
ali objekta (tradicionalne stavbe) v register 
kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministr-
stvo pristojno za področje kulture,

– lokacijska informacija ali gradbeno do-
voljenje,

– dokazilo o vpisu v register društev.
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov 

pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč, 
vključno s stroški pregleda.

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih 

in upravnih postopkov, vključno s stroški 
pregleda.

Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo 

s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v regi-
ster kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti 
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju 
Mestne občine Koper.

Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi zaokrožitve zemljišč,
– dokazila o plačilu stroškov.
4. Pomoč za spodbujanje kakovostnih 

kmetijskih pro izvodov

Upravičeni stroški:
– stroški zasnove in oblikovanja pro-

izvoda, vključno s pomočjo za pripravo 
vlog za priznanje geografskih označb in 
označb porekla ali potrdil o posebni naravi 
pro izvoda skladno z ustreznimi uredbami 
Skupnosti,

– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja 
kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za 
zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih 
normativov ali programov presoje vplivov na 
okolje za primarno pro izvodnjo,

– stroški usposabljanja za uporabo pro-
gramov in sistemov iz prejšnje točke,

– stroški, ki jih zaračunavajo priznani 
certifikacijski organi za prvo potrditev sis-
temov zagotavljanja kakovosti in podobnih 
sistemov.

Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100 % stroškov 

v obliki subvencioniranih storitev in ne sme 
vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem.

Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo de-

javnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih 
pro izvodov in so za to ustrezno registrira-
ni ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna 
vsem kmetijskim gospodarstvom na ustre-
znem območju na podlagi objektivno opre-
deljenih pogojev. Kolikor opravljajo te stori-
tve skupine pro izvajalcev ali druge kmetijske 
organizacije, članstvo v takih skupinah ne 
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak 
prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne 
stroške za zagotavljanje storitve.

Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziro-

ma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo in so vpisani v register kmetij-
skih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma 
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na 
območju občine.

5. Zagotavljanje tehnične podpore 
v kmetijskem sektorju

V okviru zagotavljanja tehnične podpore 
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo dr-
žavne pomoči:

5.1. na področju izobraževanja in uspo-
sabljanja kmetov na kmetijskem gospodar-
stvu,

5.2. na področju svetovalnih storitev, ki 
jih opravijo tretje osebe,

5.3. na področju organizacije forumov, 
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelova-
nja na njih,

5.4. za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in 

usposabljanja kmetov na kmetijskem gospo-
darstvu za organiziranje in izvedbo progra-
mov za usposabljanje,

– stroški na področju svetovalnih stori-
tev, ki ne spadajo med trajne ali občasne 
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi ope-
rativnimi stroški kmetijskega gospodarstva 
in jih opravijo tretje osebe,

– stroški na področju organizacije fo-
rumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter 
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev 
kmetijskih gospodarstev in njihovih družin-
skih članov, potne stroške za organiziran 
prevoz, stroške strokovnih publikacij razde-
ljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, 
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska 
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, 
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 
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500 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima 
stalno bivališče v občini,

– stroški na področju publikacij, katalo-
gov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.

Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100 % stroškov 

v obliki subvencioniranih storitev in ne sme 
vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem.

Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo de-

javnosti tehnične podpore in so za to ustre-
zno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč 
dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom 
na območju občine na podlagi objektivno 
opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te 
storitve skupine pro izvajalcev ali druge kme-
tijske organizacije, članstvo v takih skupinah 
ne sme biti pogoj za dostop do storitev.

Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe teh-

nične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziro-

ma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo in so vpisane v register kmetij-
skih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma 
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na 
območju Mestne občine Koper.

B. Pomoči po uredbi de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev 

nepovratnih finančnih sredstev za razvoj 
kmetijstva in podeželja na območju Mestne 
občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih 
o dodeljevanju pomoči de minimis.

II. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov „de mini-

mis” za leto 2012 so zagotovljena v okvirni 
višini do 31.770,00 EUR, od tega na prora-
čunski postavki:

– 2836 Dopolnilne dejavnosti v okvirni 
višini 10.170,00 EUR,

– 2320 Kompleksne subvencije v okvirni 
višini 10.000,00 EUR,

– 2322 Projekti povezani z razvojem po-
deželja v okvirni višini 11.600,00 EUR.

Bruto intenzivnost pomoči je za vsak 
ukrep znaša do 50 % upravičenih stroškov, 
razen za ukrep Pokrivanje operativnih stro-
škov prevoza iz odročnih krajev, kjer je bruto 
intenzivnost pomoči do 100 %.

Glede na to, da so proračunska sredstva 
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih 
bo pridobil posamezni upravičenec, odvi-
sna od skupne višine zahtevkov prosilcev, 
ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. 
Zgornja višina dodeljenih sredstev za posa-
mezno naložbo pri ukrepu tehnične pomoči 
pri predelavi, naložbe v opravljanje dopol-
nilnih dejavnost ter naložbe v trženje kme-
tijskih pro izvodov s kmetij je do 5.000 EUR, 
pri ostalih ukrepih pa do višine 10.000 EUR.

III. Upravičenci
Za sredstva finančne pomoči po razpisu 

„de minimis” lahko zaprosijo kmetje – fizične 
osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi de-
javnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih 
pro izvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki 
so vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev ter imajo sedež in kmetijske površine 
na območju Mestne občine Koper. Upravi-
čenci so lahko tudi mikro podjetja ter prav-
ne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti 
z namenom razvoja podeželja. Prednost pri 
dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetij-
skih gospodarstev in sicer kmetje – fizične 
osebe.

IV. Ukrepi
1. Tehnična pomoč na področju predela-

ve kmetijskih pro izvodov
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih tehnologij oziro-

ma posodobitev v predelavi grozdja (kletar-
ska oprema – polnilne linije, etiketirka, filtri, 
vinifikatorji, mlini, preše in črpalke), razen 
posod za hrambo vina.

– stroški nakupa opreme za filtriranje in 
stekleničenja olja, etiketirke (razen posod za 
hrambo olja in opreme za predelavo oljk).

Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvar-

jajo s predelavo in trženjem kmetijskih pro-
izvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je 
vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
s sedežem v občini ter ostali upravičenci 
v skladu s točko III. tega razpisa.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– odločba o vpisu dejavnosti oziroma 

o vpisu v register pridelovalcev vina in oljk.
– račun oziroma dokazilo o plačilu stro-

škov, za katere se uveljavlja pomoč, z datu-
mom od 1. 1. 2012 do 30. 7. 2012.

2. Naložbe v opravljanje dopolnilnih de-
javnosti na kmetijah

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumen-

tacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti 
(predelava kmetijskih pro izvodov in turizem 
na kmetiji),

– stroški nakupa opreme za dopolnilne 
dejavnosti (turizem na kmetiji), razen naku-
pa avdio in video opreme,

– stroški nakupa opreme za predelavo 
kmetijskih pro izvodov,

– stroški obresti kreditov (realna obre-
stna mera) za naložbe v dopolnilne dejav-
nosti (predelava kmetijskih pro izvodov in 
turizem na kmetiji).

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo 

z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmeti-
ji in predelavo kmetijskih pro izvodov in so 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev 
s sedežem v občini ter ostali upravičenci 
v skladu s III. točko tega razpisa.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejav-

nosti,
– kolikor kandidira upravičenec, ki še 

nima registrirane dejavnosti, jo mora regi-
strirati v dveh letih od prejema pomoči,

– odločba o vpisu dejavnosti v davčni 
register,

– projektna dokumentacija naložbe,
– račun oziroma dokazila o plačilu stro-

škov, za katere se uveljavlja pomoč, z da-
tumom opravljene storitve od zaključka za-
dnjega razpisa do 1. 9. 2012,

– kreditna pogodba, izračun obresti, po-
trdilo o plačilu obresti,

– ustrezno upravno dovoljenje za izved-
bo naložbe (lokacijska informacija, gradbe-
no dovoljenje).

3. Naložbe v trženje izdelkov in storitev 
s kmetij

Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja izdelkov 

s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, 
zloženke, razstave, raziskave, svetovalne 
storitve …),

– oprema prostorov za neposredno pro-
dajo izdelkov na kmetiji,

– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, 
seminarje, predavanja in strokovne ekskur-
zije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi 
in predelavo.

Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo 

s kmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so 
vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
na območju občine ter ostali upravičenci 
v slkladu s III. točko tega razpisa,

– druge pravne osebe, ki izvedejo aktiv-
nost za namen promocije in trženja izdelkov 
s kmetij.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejav-

nosti,
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni 

register,
– predračun za izvedene aktivnosti,
– dokazila o plačilu stroškov, za katere 

se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene 
storitve od 1. 1. 2012 do 1. 9. 2012.

4. Pokrivanje operativnih stroškov tran-
sporta iz odročnih krajev

Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza 

oziroma osebnega prevoza/kilometer.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za 

opravljanje dejavnosti tovornega transporta,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vla-

gatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o opravljeni tovornih ali oseb-

nih transportov na odročnih krajih v obdobju 
od zaključka zadnjega razpisa do 1. 9. 2012,

– seznam lokalnih odročnih prog z na-
vedbo razdalj in število prevozov letno.

II. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo ustrezno označeno 

prijavo oddati po pošti kot priporočeno po-
šiljko najkasneje do 31. 5. 2012, na naslov 
Mestna občina Koper, Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Ko-
per ali jo do do tega dne oddati v sprejemni 
pisarni Mestne občine Koper, pritličje desno, 
in sicer v času uradnih ur.

Prijava na razpis mora biti vložena 
na predpisanem obrazcu z vsemi potreb-
nimi dokazili in prilogami, ki so navedene 
v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. 
Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce 
za posamezne ukrepe javnega razpisa in 
vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od 
dneva objave javnega razpisa v sprejemni 
pisarni Mestne občine Koper, na sedežu 
Kmetijsko svetovalne službe Koper ter na 
spletni strani Mestne občine Koper, www.
koper.si.

Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti 
z obvezno navedbo na prednji strani »Ne 
odpiraj – razpis skupinske izjeme oziroma 
de minimis«. V primeru, da prijavitelj pošilja 
več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka 
vloga v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte 
mora biti naveden naslov prijavitelja.

Interesenti prejmejo vse potrebne in-
formacije o razpisu pri občinski upravi 
Mestne občine Koper, Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj (Zvezdan Primožič, 
tel. 664-62-44) ali pri Kmetijsko svetovalni 
službi, Ulica 15. maja št. 17, Koper.

III. Način reševanja vlog
O dodelitvi pomoči odloči župan 

na predlog posebne Komisije za pregled in 
oceno vlog imenovane s sklepom Župana. 
Pri dodeljevanju državnih pomoči se bodo 
upoštevala merila in kriteriji določeni v Pra-
vilniku o dodeljevanju državnih pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja 
v Mestni občini Koper oziroma merila, ki so 
objavljena v javnem razpisu. Odpiranje vlog 
ni javno. Prepozno prispele oziroma ne-
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ustrezno opremljene vloge bodo zavržene, 
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja 
nepopolne vloge komisija pozove, da v roku 
8 dni od prejema obvestila vlogo dopolni. 
Vloge katere vlagatelji v predpisanem roku 
ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno 
dopolnili se zavrže.

Za dodeljena sredstva državnih pomo-
či bo obračunana akontacija dohodnine, 
v skladu z veljavno zakonodajo.

IV. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu 
razpisa bodo prijavitelji s sklepi obveščeni 
v roku 30 dni od dneva odločitve Komisije 
za pregled in oceno vlog. Sredstva bodo 
upravičenci koristili na podlagi sklenjenih 
pogodb.

Mestna občina Koper
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Št. 352-157/2011/134 Ob-2275/12
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal-
nih 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) Ministrstvo za pra-
vosodje in javno upravo razpisuje

javno dražbo

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za pravosodje in javno upravo, Žu-
pančičeva ulica 3, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javne dražbe
a) Oddaja v najem opremljenega poslov-

nega prostora na MMP Gruškovje:

Javne dražbe

Parc. št. na kateri stoji 
stavba Katastrska občina Oznaka poslovnega 

prostora
Velikost poslovnega 
prostora Prosto od

1592/1 Žetale Špedicija I, objekt 17 
(izstop) 16,88 m2 takoj

b) Oddaja v najem opremljenega poslov-
nega prostora na MMP Petišovci:

Parc. št. na kateri stoji 
stavba Katastrska občina Oznaka poslovnega 

prostora
Velikost poslovnega 
prostora Prosto od

2564/3, 4203/1 in 
2563/9 Petišovci

Špedicija I, in obsega 
poslovne prostore ŠO.2 
ter souporabo prostorov 
ŠO.1 in ŠO.4.

18,20 m2 takoj

Poslovna prostora sta namenjena opra-
vljanju dejavnosti špedicije.

3. Izklicna cena in najnižji znesek nje-
nega višanja:

a) Izklicna cena za poslovni prostor na 
MMP Gruškovje:

1. Špedicija I, ki se nahaja v objektu 
17 – 400,00 EUR

b) Izklicna cena za poslovni prostor na 
MMP Petišovci:

1. Špedicija I – 450,00 EUR
Najnižji znesek višanja izklicne cene za 

posamezen poslovni prostor je 20,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora 

biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni 
javni dražbi.

5. Čas trajanja pogodbe: najemna po-
godba bo z najugodnejšim dražiteljem skle-
njena za določen čas enega leta.

6. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore 

izstavljal mesečne račune za najemnino do 
8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnej-
ši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino 
v roku petnajstih dni od izdaje računa na 
podračun enotnega zakladniškega računa, 
št. 01100-1006214304. Položena varščina 
se šteje v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval 
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški 
obsegajo stroške ogrevanja, dnevnega či-
ščenja zunanjih površin, vodarine in kanal-
ščine, elektrike, odvoza smeti, upravljanja 
in vzdrževanja, košnje, zimske službe in 
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morebitne druge stroške, ki jih z uporabo 
povzroča najemnik.

7. Višina varščine
Pred javno dražbo morajo zainteresirani 

dražitelji za nepremičnino položiti varščino 
v višini:

a) MMP Gruškovje
1. Špedicija I, ki se nahaja v objektu 

17 – 400,00 EUR
na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 

31119-7103018-75600112, z navedbo na-
mena nakazila: JD MMP Gruškovje, Špe-
dicija I.

b) MMP Petišovci
1. Špedicija I – 450,00 EUR

na račun št. 01100-6300109972, sklic 
18 31119-7103018-75600212, z navedbo 
namena nakazila: JD MMP Petišovci, Špe-
dicija I.

Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, 
ki ne uspejo, varščina vrne v roku tridesetih 
dni brez obresti.

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

8. Ogled nepremičnin: ogled poslovne-
ga prostora Špedicija I na MMP Gruškovje 
(izstop) je možen dne 16. 5. 2012, poslov-
nega prostora Špedicija I na MMP Petišovci 
dne 17. 5. 2012, po predhodnem dogovoru 
z naročnikom.

9. Način, mesto in čas oddaje vseh zah-
tevanih dokumentov za predmetni nepre-
mičnini pod 2. točko

Zainteresirani dražitelji predložijo doku-
mente v zaprti kuverti, najkasneje do 9.30, 
dne 22. 5. 2012, na naslov: Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Direktorat za in-
vesticije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 
1000 Ljub ljana, priporočeno po pošti ali 
osebno na vložišče.

Na sprednji strani kuverte mora biti na-
vedeno: Javna dražba za najem poslovne-
ga prostora na MMP Gruškovje in MMP 
Petišovci

Šifra zadeve:  Številka: 352-157/2011 
(za MMP Gruškovje)

in/ali
Številka: 352-157/2011 (za MMP Peti-

šovci)
Oznaka: »Ne odpiraj – Javna dražba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti nave-

den naziv in naslov ponudnika.
10. Pogoji za pristop k javni dražbi
Zainteresirani dražitelji morajo ob pristo-

pu k javni dražbi priložiti v roku:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 

(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga iz-
dajo institucije v njegovi državi enakovredne 
institucijam, od katerih se zahteva potrdi-
lo 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),

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

– dokazilo, da so po standardni klasifika-
ciji dejavnosti:

a) za namen najema špedicije – registri-
rani za dejavnost: promet in skladiščenje – 
špedicija in druge spremljajoče dejavnosti,

– pooblastilo za sodelovanje na javni 
dražbi, če je oseba zastopnik.

Dražitelji, ki bodo pristopili k javni dražbi 
morajo imeti poravnane denarne obveznosti 
do Ministrstva za pravosodje in javno upra-
vo, kar morajo izkazati s pisno izjavo.

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

11. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba za poslovna prostora iz druge točke tega 
razpisa bo potekala dne 22. 5. 2012, v IV. 
nadstropju Ministrstva za pravosodje in jav-
no upravo, Direktoratu za investicije in ne-
premičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub-
ljana, ob 10. uri.

12. Dodatne informacije in vprašanja: do-
datne informacije lahko dobite na Ministr-
stvu za pravosodje in javno upravo, Direkto-
ratu za investicije in nepremičnine, Tržaška 
cesta 21, 1000 Ljub ljana, Urška Zagožen, 
tel. 01/478-18-36.

13. Ustavitev postopka: Vlada ali poo-
blaščena oseba s soglasjem predstojnika 
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla 
ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se 
dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih 
stroškov.

Ministrstvo za pravosodje 
 in javno upravo

Št. 478-7/2011 Ob-2266/12
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Je-

senice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 
ter Načrta ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem – Načrt razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem-zemljišča s stavba-
mi, v lasti Občine Jesenice, za leto 2012, 
št. 478-63/2011, sprejetega 24. 11. 2011, 
objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Občina Jesenice, Cesta železar-
jev 6, 4270 Jesenice.

II. Predmet prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 988/1, sta-

novanjska stavba, v izmeri 102 m2, in dvori-
šče, v izmeri 319 m2, k.o. 2175 – Jesenice, 
ki predstavlja:

– stanovanjsko stavbo na Cesti Tone-
ta Tomšiča 21j, Jesenice (stavba je prosta 
oseb), številka stavbe 1252, s pripadajočim 
zemljiščem, in

– pomožni objekt – lesena lopa, neto 
tlorisne površine 15,90 m2, številka stavbe 
1261,

2. Nepremičnina s parc. št. 988/2, ga-
raža, v izmeri 20 m2, sadovnjak, v izmeri 
271 m2 in njiva, v izmeri 72 m2, k.o. 2175 – 
Jesenice, ki predstavlja:

– pripadajoče zemljišče k stanovanjski 
stavbi na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jese-
nice in

– pomožni objekt – zidana garaža, neto 
tlorisne površine 15,20 m2, številka stavbe 
1257.

Nepremičnini se prodajata kot celota – 
izključno skupaj.

Preko severnega dela nepremičnine 
s parc. št. 988/2, k.o. 2175 – Jesenice pote-
ka javni komunalni vod – vodovod (v dolžini 
cca 9 m), za katerega si bo Občina Jeseni-
ce izgovorila služnost v javno korist in sicer 
brezplačno trajno služnostno pravico vzdr-
ževanja (dostop na nepremičnino s parc. 
št. 988/2, k.o. Jesenice v času vzdrževanja 
ter redno in izredno vzdrževanje vodovoda), 
ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno 
korist in na ime Občine Jesenice. V skladu 
z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jese-
nice ležita nepremičnini s parc. št. 988/1 
in 988/2, k.o. 2175 – Jesenice v območju 
J2/S12/1 –e, območje za stanovanja in 
spremljajoče dejavnosti. Podrobnejša na-
menska raba: e – enodružinska zazidava.

III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvar-
nega nepremičnega premoženja – Prodajna 
pogodba v pisni obliki.

IV. Izklicna cena in najnižji znesk njene-
ga višanja: izklicna cena za nepremičnini 
s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o. 2175 – Jese-
nice skupaj znaša 127.000,00 EUR.

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno naj-
manj za 50,00 EUR.

V. Način in rok plačila kupnine: naju-
godnejši dražitelj je dolžan plačati kupni-
no v 30 dneh od izstavitve računa s strani 
prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo 
prodajalec izstavil na podlagi prodajne po-
godbe, podpisane s strani obeh pogodbenih 
strank. Plačilo celotne kupnine v navede-
nem roku je bistvena sestavina prodajne 
pogodbe. Položena varščina se všteje v ku-
pnino. Po plačilu celotne kupnine, šteje se 
da je kupnina plačna ko v celoti prispe na 
račun prodajalca, bo prodajalec kupcu iz-
stavil zemljiško knjižno dovolilo.

VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: jav-
na dražba bo potekala dne 9. 5. 2012 ob 
15. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, 
Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo 

morajo dražitelji položiti varščino za ne-
premičnini s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o. 
2175 – Jesenice v višini 12.700,00 EUR 
(10 % izklicne cene) na podračun EZR 
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slove-
nije št. SI56 01241-0100007593, sklic 18 
75400-7221002-47872012, s pripisom »var-
ščina za javno dražbo – nepremičnini s parc. 
št. 988/1 in 988/2, k.o. 2175 – Jesenice«.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo 
uspeli se varščina brez obresti vrne v roku 
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov 
transakcijski račun.

VIII. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnini s parc. št. 988/1 in 

988/2, k.o. 2175 – Jesenice se prodajata 
kot celota – izključno skupaj, in po načelu vi-
deno-kupljeno. Davek na promet nepremič-
nin (2 % od pogodbene vrednosti), stroške 
sklenitve pravnega posla (notarska overitev 
podpisa prodajalca) in stroške zemljiško-
knjižne realizacije (stroški priprave in vlo-
žitve ZK predloga, preslikava listine, sodna 
taksa, i.d.) plača kupec.

2. Javna dražba se bo opravila ustno 
v slovenskem jeziku.

3. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba bo sklenjena 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 
varščino.
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4. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji:

Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije lahko pridobijo 
lastninsko pravico na nepremičninah na ob-
močju Republike Slovenije.

Dražitelji se morajo najpozneje 15 mi-
nut pred začetkom javne dražbe osebno 
zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti 
kopije naslednjih dokumentov in originale na 
vpogled ob prijavi:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo 
celotno številko TRR računa za primer vra-
čila varščine,

– potrdilo pristojnega organa (DURS) iz 
katerega je razvidno, da ima dražitelj plača-
ne davke in prispevke določene z zakonom, 
staro največ 15 dni, šteto od dneve objave 
razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizič-
ne osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga 
izda institucija v njegovi državi enakovredna 
instituciji, od katere se zahteva potrdilo za 
slovenske državljane, kolikor takega potrdila 
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno 
pri notarju, s katero pod kazensko in mate-
rialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane 
davke in prispevke),

– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni sta-
rejše od 15 dni, šteto od dneve objave raz-
pisa:

– da ponudnik ni v postopku prisilne 
poravnave, stečaja ali likvidacije, če je po-
nudnik pravna oseba ali s.p.;

– da ponudnik ni v postopku osebnega 
stečaja, če je ponudnik fizična oseba;

– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih 
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel 
blokiranega transakcijskega računa (samo 
za pravne osebe in s.p.),

– potrdilo o državljanstvu (državljani RS 
in državljani držav članic EU) oziroma do-
kazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti 
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične 
osebe,

– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša 
s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),

– morebitni pooblaščenci pravnih oseb 
morajo predložiti overjeno (upravna overi-
tev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo 
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep 
se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne 
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do 
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, 
ki vodi postopek, odloči takoj.

Ne glede na navedeno, kot dražitelj na 
javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki 
je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin 
in člani komisije za vodenje javne dražbe 
ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek 
32. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11)).

5. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opra-

vi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, 
ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po 
zaključku javne dražbe sporoči podatke 
o davčni številki oziroma ID številki za DDV, 
EMŠO oziroma matično številko in telefon-
sko številko, ki se vpišejo v zapisnik.

Če je dražitelj samo eden se javna draž-
ba kljub temu opravi, če sta dva ali več 
dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepre-
mičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena 

se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni doseže-
na, je javna dražba neuspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponud-
bo najmanj po izklicni ceni za predmetni 
nepremičnini. Ponudba veže dražitelja do 
zaključka dražbe in do tedaj ne more odsto-
piti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

6. Ustavitev postopka: pristojna komisija 
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, 
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve 
prodajne pogodbe.

7. Pravila javne dražbe: javna dražba 
se izvaja v skladu z določili Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
in določili Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11).

IX. Dodatne informacije o nepremični-
nah: za vse dodatne informacije v zvezi 
s prodajo nepremičnin in za ogled pred-
metnih nepremičnin lahko pokličete na 
tel. 04/586-92-80, in sicer v času uradnih ur 
od dneva objave javne dražbe do 8. 5. 2012.

Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz 
VIII. točke tega razpisa sta dražiteljem na 
voljo na spletni strani Občine Jesenice 
(http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-
-narocila-razpisi-objave).

Občina Jesenice

 Ob-2290/12
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 

1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in Načrta ravnanja s stvarnim pre-
moženjem Občine Ribnica za leto 2012, ki 
ga je na svoji 9. redni seji 15. februarja 2012 
sprejel Občinski svet Občine Ribnica

javno dražbo
za oddajo nepremičnin v najem

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem:
a) Profitno enosobno stanovanje št. 25 

v IV. nadstropju stanovanjskega bloka, z na-
slovom Prijateljev trg 4, Ribnica, neto tlori-
sna površina 46,61 m2.

b) Profitno dvosobno stanovanje št. 13 
v III. nadstropju stanovanjskega bloka, z na-
slovom Prijateljev trg 12, Ribnica, neto tlori-
sna površina 58,20 m2.

c) Profitno dvosobno stanovanje št. 12, 
v III. nadstropju stanovanjskega bloka, z na-
slovom Knafljev trg 8, Ribnica, neto tlorisna 
površina 61,81 m2.

Nepremičnina pod točko 2.a) je profitno 
enosobno stanovanje št. 25, v IV. nadstro-
pju stanovanjskega bloka na Prijateljevem 
trgu 4, Ribnica, ki stoji na parc. št. 43/2, k.o. 
1625 Ribnica, ID znak posameznega dela 
1625-296-25. Stanovanjska stavba, v kate-
ri se nahaja predmetno stanovanje, je bila 
zgrajena leta 1984, stanovanje leta 2009 
obnovljeno. Stanovanje sestavljajo naslednji 
prostori: soba, kuhinja, predsoba, balkon in 
klet. V najem se oddaja neopremljeno.

Nepremičnina pod točko 2.b) je profitno 
dvosobno stanovanje št. 13, v III. nadstropju 
stanovanjskega bloka na Prijateljevem trgu 
12, Ribnica, ki stoji na parc. št. 1916, k.o. 
1625 – Ribnica, ID znak posameznega dela 
1625-304-32. Stanovanjska stavba, v kate-
ri se nahaja predmetno stanovanje, je bila 
zgrajena leta 1963. Stanovanje sestavljajo 
naslednji prostori: dve sobi, kuhinja, kopal-

nica, predsoba, drvarnica, balkon in klet. 
V najem se oddaja neopremljeno.

Nepremičnina pod točko 2.c) je profitno 
dvosobno stanovanje št. 12, v III. nadstropju 
stanovanjskega bloka z naslovom Knafljev 
trg 8, Ribnica, ki stoji na parc. št. 119/83 in 
119/100, obe k.o. 1625 – Ribnica, ID znak 
posameznega dela 1625-449-12. Stano-
vanjska stavba, v kateri se nahaja predme-
tno stanovanje, je bila zgrajena leta 1981. 
Stanovanje sestavljajo naslednji prostori: 
dve sobi, kuhinja, kopalnica, predsoba, bal-
kon in klet. V najem se oddaja neopremlje-
no.

V stanovanjih ni dovoljeno imeti doma-
čih živali.

3. Vrsta pravnega posla za predmet pro-
daje pod 2. točko: najemna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek nje-
nega višanja:

– izklicna mesečna najemnina za stano-
vanje pod točko 2.a) 123,76 EUR, najnižji 
znesek višanja: 5 EUR,

– izklicna mesečna najemnina za stano-
vanje pod točko 2.b) 158,19 EUR, najnižji 
znesek višanja: 5 EUR,

– izklicna mesečna najemnina za stano-
vanje pod točko 2.c) 184,81 EUR, najnižji 
znesek višanja: 5 EUR.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo 
ponudil najvišjo najemnino.

Najemnina se bo usklajevala z rastjo ži-
vljenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (in-
flacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

5. Način in rok plačila kupnine
Najemnino za stanovanje bo najemnik 

plačeval mesečno, v rokih dospetja dolo-
čenih s strani upravljavca stanovanj v lasti 
Občine Ribnica. Položena varščina se všte-
je v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval 
še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, 
vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza 
smeti …), stroške rednega vzdrževanje, 
stroške nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča in morebitne druge stroške, ki jih 
z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik 
dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 me-
sečih najemnin, kar je kavcija za morebitno 
povzročeno škodo v stanovanju ali morebi-
tne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu 
bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obre-
stni meri 1,4 % v roku osmih dni po prevze-
mu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik 
stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi 
normativi in standardi ter da so poravnane 
vse obveznosti do najemodajalca.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 8. maja 2012, 

v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Go-
renjska cesta 3, Ribnica, in sicer za pred-
mete:

– pod 2.a) ob 11.30,
– pod 2.b) ob 12.30,
– pod 2.c) ob 13.30.
7. Dražitelji morajo pred začetkom draž-

be plačati varščino v višini ene meseč-
ne najemnine. Varščino je treba nakaza-
ti na transakcijski račun Občine Ribnica, 
št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 72210 
(DŠ – davčna številka dražitelja).

8. Plačana varščina bo brez obresti po 
končani javni dražbi vrnjena tistim dražite-
ljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in 
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne 
dražbe.

9. Ogled predmetnih stanovanj bo 
možen po predhodnem dogovoru na 
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tel. 01/837-20-28 (Zalka Gorše), pri ome-
njeni kontaktni osebi dobite tudi dodane in-
formacije o nepremičninah.

10. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne 

osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu 
s pravnim redom Republike Slovenije po-
stanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe 
komisiji predložiti:

– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali 
identifikacijski dokument (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v prime-
ru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo 
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično 
osebo,

– dokazilo o stalnih prihodkih, razen so-
cialnih transferjev, zase ali za poroka,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo 
številko računa za primer vračila varščine,

– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnje-

vanja pogojev iz prvih štirih alinej 10. toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila 
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom 
dražbe.

11. Z najugodnejšim dražiteljem se skle-
ne najemna pogodba v obliki notarskega 
zapisa za dobo 5 let, z možnostjo podalj-
šanja za nadaljnjih 5 let, v roku 15 dni po 
zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne pod-
piše najemne pogodbe v navedenem roku 
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina 
Ribnica zadrži plačano varščino.

12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala dražbena ko-

misija, imenovana s sklepom župana v skla-
du z Uredbo o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti 
postopek s soglasjem predstojnika ustavi 
do sklenitve pravnega posla, brez obrazlo-
žitve in brez odškodninske odgovornosti, pri 
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne 
plačana varščina in izkazani stroški.

13. Ta javna dražba se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na uradni spletni 
strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.

Občina Ribnica

 Ob-2291/12
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 

1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in Načrta ravnanja s stvarnim pre-
moženjem Občine Ribnica za leto 2012, ki 
ga je na svoji 9. redni seji 15. februarja 2012 
sprejel Občinski svet Občine Ribnica

javno dražbo
za oddajo nepremičnin v najem

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem: poslovni pro-
stor, ki se nahaja v II. nadstropju poslov-
no-stanovanjske stavbe, na naslovu Škrab-
čev trg 40, Ribnica, neto tlorisne površine 
52,99 m2.

Poslovni prostor sestavljata dve pisarni. 
Poslovna stavba stoji na parc. št. 1899, k.o. 
1625 – Ribnica, ID znak posameznega dela 
1625-371-7. Prostoru pripada souporaba 
stopnišča, manipulativnih hodnikov in WC-
-ja. Prostor se nahaja na jugozahodni strani.

3. Vrsta pravnega posla za predmet pro-
daje pod 2. točko: najemna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek nje-
nega višanja:

– izklicna mesečna najemnina za poslov-
ni prostor je 514,00 EUR,

– najnižji znesek višanja: 5 EUR.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo 

ponudil najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo ži-

vljenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (in-
flacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

5. Način in rok plačila kupnine:
Najemnino za poslovni prostor pa bo 

najemnik plačeval mesečno po računu na-
jemodajalca. Položena varščina se všteje 
v plačilo prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval 
še obratovalne stroške (stroške ogrevanja, 
vodarine in kanalščine, elektrike, odvo-
za smeti..), stroške rednega vzdrževanja, 
stroške nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča, stroške zavarovanja in druge 
stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje oziroma po-
slovni prostor je najemnik dolžan plačati na-
jemodajalcu znesek 3 mesečih najemnin, 
kar je kavcija za morebitno povzročeno 
škodo v poslovnem prostoru ali morebitne 
neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo 
najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni 
meri 1,4 % v roku osmih dni po prevzemu 
poslovnega prostora in ugotovitvi, da je na-
jemnik poslovni prostor uporabljal v skladu 
z veljavnimi normativi in standardi ter, da 
so poravnane vse obveznosti od najemo-
dajalca.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo v torek, 8. maja 2012, v sejni sobi Občine 
Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribni-
ca, ob 11. uri.

7. Dražitelji morajo pred začetkom draž-
be plačati varščino v višini ene meseč-
ne najemnine. Varščino je treba nakaza-
ti na transakcijski račun Občine Ribnica, 
št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 72210 
(DŠ – davčna številka dražitelja).

8. Plačana varščina bo brez obresti po 
končani javni dražbi vrnjena tistim dražite-
ljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in 
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne 
dražbe.

9. Ogled poslovnega prostora bo 
možen po predhodnem dogovoru, na 
tel. 01/837-20-28 (Zalka Gorše), pri ome-
njeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne 
informacije o nepremičnini.

10. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne 

osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu 
s pravnim redom Republike Slovenije po-
stanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe 
komisiji predložiti:

– izpisek iz sodnega registra, (pravne 
osebe) oziroma izpisek iz poslovnega regi-
stra (fizične osebe), ki ne smeta biti starejša 
od 30 dni,

– notarsko overjeno pooblastilo v prime-
ru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo 
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično 
osebo,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo 
številko računa za primer vračila varščine,

– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpol-

njevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila 
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom 
dražbe.

11. Z najugodnejšim dražiteljem se skle-
ne najemna pogodba v obliki notarskega 
zapisa za dobo 5 let, z možnostjo podalj-
šanja za nadaljnjih 5 let, v roku 15 dni po 
zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne pod-
piše najemne pogodbe v navedenem roku 
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina 
Ribnica zadrži plačano varščino. Ob podpi-
su najemne pogodbe za poslovni prostor 
bo moral najemnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 50 % letne najemnine za dobro 
izvedbo s pogodbo prevzetih obveznosti, 
katero bo moral obnoviti vsako leto.

12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala dražbena ko-

misija, imenovana s sklepom župana v skla-
du z Uredbo o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti 
postopek s soglasjem predstojnika ustavi 
do sklenitve pravnega posla, brez obrazlo-
žitve in brez odškodninske odgovornosti, pri 
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne 
plačana varščina in izkazani stroški.

13. Ta javna dražba se objavi na uradni 
spletni strani Občine Ribnica, www.ribnica.si 
in na oglasni deski Občine Ribnica.

Občina Ribnica

 Ob-2292/12
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 

1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in Načrta ravnanja s stvarnim pre-
moženjem Občine Ribnica za leto 2012, ki 
ga je na svoji 8. redni seji 9. februarja 2012 
sprejel Občinski svet Občine Ribnica

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 
Ribnica.

2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 1702/7, k.o. 1631 – Grčarice, 

pašnik 5. raz., v izmeri 787 m2

(gradbena parcela z oznako 6);
b) parc. št. 1702/6, k.o. 1631 – Grčarice, 

pašnik 5. raz., v izmeri 804 m2

(gradbena parcela z oznako 7);
c) parc. št. 1700/7, k.o. 1631 – Grčarice, 

travnik 5. raz., v izmeri 432 m2,
parc. št. 1701/3, k.o. 1631 – Grčarice, 

travnik 5. raz., v izmeri 177 m2,
parc. št. 1702/5, k.o. 1631 – Grčarice, 

pašnik 5. raz., v izmeri 190 m2,
(gradbena parcela z oznako 8);
d) parc. št 1700/8, k.o. 1631 – Grčarice, 

travnik 5. raz., v izmeri 420 m2,
parc. št. 1701/2, k.o. 1631 – Grčarice, 

travnik 5. raz., v izmeri 375 m2,
(gradbena parcela z oznako 9);
e) parc. št. 1702/4, k.o. 1631 – Grčarice, 

pašnik 5. raz., v izmeri 895 m2,
(gradbena parcela z oznako 12);
f) parc. št. 1528/43, k.o. 1631 – Grčarice, 

gozd 4. raz., v izmeri 9356 m2,
parc. št. *121, k.o. 1631 – Grčarice, stav-

bišče, v izmeri 343 m2,
(kompleks se prodaja v celoti, skupna 

izmera 9708 m2);
g) parc. št. 1528/45, k.o. 1631 – Grčari-

ce, gozd 4. raz., v izmeri 6480 m2,
parc. št. 1944/1, k.o. 1631 – Grčarice, 

dvorišče, v izmeri 798 m2,
parc. št. 1945/1, k.o. 1631 – Grčarice, 

dvorišče, v izmeri 1063 m2,
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parc. št. 1520/372, k.o. 1631 – Grčarice, 
neplodno, v izmeri 64 m2 in neplodno, v iz-
meri 87 m2,

(kompleks se prodaja v celoti, skupna 
izmera 8492 m2);

h) večstanovanjska stavba (preurejena iz 
gospodarskega poslopja) na naslovu Škrab-
čev trg 18, 1310 Ribnica, s pripadajočim 
zemljiščem, parc. št. 1772/6 gospodarsko 
poslopje, v izmeri 156 m2 in dvorišče, v iz-
meri 290 m2, ID stavbe 1125,

i) parc. št. 344/1 – k.o. 1627 – Prigorica, 
travnik 4. raz., v izmeri 1066 m2,

j) dvosobno stanovanje št. 11 v III. nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu 
Knafljev trg 10, Ribnica, neto tlorisna povr-
šina 62,15 m2.

Nepremičnine pod točko 2.a) – 2.e) 
(gradbene parcele v naselju Grčarice) ima-
jo status stavbnega zemljišča in se nahajajo 
na južnem robu naselja Grčarice, na obmo-
čju, kjer je v nastajanju nova stanovanjska 
soseska. Naselje Grčarice je manjše vaško 
naselje, ki je pozidano z individualnimi sta-
novanjskimi hišami, kmetijskimi objekti in 
ostalimi gospodarskimi poslopji. Pozidavo 
na predmetnem območju urejajo Prostorsko 
ureditveni pogoji za območju planske celoti 
R6 KS Dolenja vas in v skladu z njimi je na 
tem območju možno graditi stanovanjsko, 
kmetijsko, obrtno in komunalno infrastruk-
turo. Zemljišča so komunalno opremljena 
z asfaltirano javno cesto, javnim elektro 
omrežjem, vodovodnim omrežjem in tele-
komunikacijskim omrežjem. Predvidena pa 
je tudi dograditev in posodobitev komunalne 
ureditve za novo stanovanjsko sosesko.

V ceno ni vključen komunalni prispe-
vek, ki ga plača investitor pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja. Podlaga za izračun 
komunalnega prispevka je Odlok o progra-
mu opremljanja stavbnih zemljišč za obmo-
čje opremljanja »Grčarice« (Uradni list RS, 
št. 25/11).

Nepremičnine pod točkama 2. f) in 2. g) 
(območje nekdanjega naselja Jeledol) imajo 
status stavbnega zemljišča, po veljavnih ur-
banističnih predpisih se zemljišča nahajajo 
v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v obmo-
čju razpršene gradnje nekdanjega naselja 
Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stano-
vanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; ze-
mljišča so komunalno opremljena z asfalti-
rano cesto, v neposredni bližini poteka tudi 
vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na 
katerega pa po podatkih upravljavca zaradi 
ne majhnega pritiska in pretoka ni možen 
direkten preklop; preko zemljišč poteka tudi 
TK omrežje v podzemni izvedbi.

Nepremičnina pod točko 2. h) se nahaja 
v ožjem mestnem jedru Ribnici, je dvoriščni 
objekt glavne stavbe na istem naslovu. Ze-
mljišče je komunalno opremljeno z vodovo-
dom, javno kanalizacijo, nizkonapetostnim 
elektro omrežjem in telekomunikacijskim 
omrežjem. Dostop do zemljišča in objekta 
je s Prešernove ulice preko javnega dobra 
in nepremičnine parc. št. 1772/8, k.o. Ribni-
ca, ki je v lasti Elektra Ljub ljana d.d., preko 
slednje je v korist parc. št. 1772/6, k.o. Rib-
nica ustanovljena stvarna služnost dostopa 
z vsemi vrstami vozil vključno z gradbeno 
mehanizacijo. Zemljišče, na katerem stoji 
objekt, ima status zazidanega stavbnega 
zemljišča, objekt pa je zgrajen v skladu z na-
membnostjo zemljišča. Zaradi dotrajanosti 
objekta pretežni del le-tega ni več v uporabi.

Nepremičnina pod točko 2. i) se nahaja 
v naselju Prigorica in obsega cca 9 m širok 

in 118 m dolg pas nepozidanega zemljišča 
med obstoječimi hišami. Zaradi premajhne 
širine na parceli ne bi bilo možno oblikovati 
samostojne gradbene parcele. V ta namen 
bi bilo potrebno pridobiti še sosednja ze-
mljišča. Parcelo je možno nameniti tudi za 
dodatna funkcionalna zemljišča sosednjih 
gradbenih parcel. Zemljišče je komunalno 
opremljeno z asfaltirano javno cesto javnim 
elektro omrežjem, vodovodnim omrežjem in 
telekomunikacijskim omrežjem.

Nepremičnina pod točko 2. j) je dvosob-
no stanovanje v večstanovanjskem bloku, ki 
stoji na parc. št. 119/10, k.o. 1625 – Ribnica, 
zgrajenem leta 1981, ID znak posamezne-
ga dela 1625-449-111. Stanovanje obse-
ga predsobo, kuhinjo z jedilnico, kopalnico 
z WC, dve sobi, ložo in kletno shrambo, ki 
se nahaja v pritličju objekta, ki je v nivoju zu-
nanjega terena. Orientirano je proti zahodu.

3. Vrsta pravnega posla za predmet pro-
daje pod 2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek nje-
nega višanja:

– izklicna cena za gradbeno parcelo 6 
pod točko 2.a) 13.851,20 EUR, najnižji zne-
sek višanja: 200 EUR,

– izklicna cena za gradbeno parcelo 7 
pod točko 2.b) 14.150,40 EUR, najnižji zne-
sek višanja: 200 EUR,

– izklicna cena za gradbeno parcelo 8 
pod točko 2.c) 14.062,40 EUR, najnižji zne-
sek višanja: 200 EUR,

– izklicna cena za gradbeno parcelo 9 
pod točko 2.d) 13.992,00 EUR, najnižji zne-
sek višanja: 200 EUR,

– izklicna cena za gradbeno parcelo 12 
pod točko 2.e) 15.752,00 EUR, najnižji zne-
sek višanja: 200 EUR,

– izklicna cena za nepremičnine pod toč-
ko 2.f) 121.350,00 EUR, najnižji znesek vi-
šanja: 500 EUR,

– izklicna cena za nepremičnine pod toč-
ko 2.g) 104.262,50 EUR, najnižji znesek 
višanja: 500 EUR,

– izklicna cena za nepremičnino pod 
točko 2.h) 41.337,00 EUR, najnižji znesek 
višanja: 500 EUR,

– izklicna cena za nepremičnino pod toč-
ko 2.i) 17.589,00 EUR, najnižji znesek viša-
nja: 500 EUR,

– izklicna cena za nepremičnino pod toč-
ko 2.j) 58.150,00 EUR, najnižji znesek viša-
nja: 500 EUR.

Izklicne cena ne vključujejo zakonsko 
določenega 20 % davka na dodano vrednost 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, 
ki ga plača kupec.

Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo 
ponudil najvišjo kupnino.

5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino po-

ravnati v roku 30 dni od dneva podpisa pro-
dajne pogodbe na transakcijski račun Ob-
čine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic: 
00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dra-
žitelja). Plačani znesek varščine se všteje 
v kupnino.

6. Plačilo kupnine v navedenem roku 
je bistvena sestavina prodajne pogodbe za 
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna 
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec 
kupnine ne plača v navedenem roku. Pla-
čana varščina se ne vrne.

7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v četrtek, 10. maja 

2012, v sejni sobi Občine Ribnica (pritli-
čje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer 
za predmete:

– pod 2.a – 2.e) ob 11.30,
– pod 2.f – 2.g) ob 12.30,
– pod 2.h) ob 13. uri,
– pod 2.i) ob 13.30,
– pod 2.j) ob 14. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom draž-

be plačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Var-
ščino je treba nakazati na transakcijski ra-
čun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, 
sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka 
dražitelja).

9. Plačana varščina bo brez obresti po 
končani javni dražbi vrnjena tistim dražite-
ljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in 
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne 
dražbe.

10. Ogled večstanovanjskega objekta na 
naslovu Škrabčev trg 18, Ribnica in stano-
vanja na Knafljevem trgu 10, Ribnica, bo 
možen po predhodnem dogovoru z Zalko 
Gorše, tel. 01/837-20-28.

Interesenti se lahko seznanijo z dodatni-
mi informacijami o vseh predmetih prodaje 
na Občini Ribnica, kontaktna oseba Mateja 
Drobnič, tel. 01/837-20-27.

11. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne 

osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu 
s pravnim redom Republike Slovenije po-
stanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe 
komisiji predložiti:

– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali 
identifikacijski dokument (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v prime-
ru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo 
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično 
osebo,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo 
številko računa za primer vračila varščine,

– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpol-

njevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila 
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom 
dražbe.

12. Z najugodnejšim dražiteljem se skle-
ne prodajna pogodba najkasneje v roku 
15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne 
podpiše prodajne pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, 
Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.

13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2 se prodajajo 

v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše 
reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec 
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za 
nepremičnine,

– vse stroške v zvezi s prenosom la-
stništva, vključno z davkom na promet ne-
premičnin oziroma davkom na dodano vre-
dnost, nosi kupec,

– javno dražbo bo izvajala dražbena ko-
misija, imenovana s sklepom župana v skla-
du z uredbo o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti,

– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti 
postopek s soglasjem predstojnika ustavi 
do sklenitve pravnega posla, brez obrazlo-
žitve in brez odškodninske odgovornosti, pri 
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne 
plačana varščina in izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na uradni spletni 
strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.

Občina Ribnica
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Št. 900-3/2012-66 Ob-2334/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 21. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
in Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2012,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  
Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organi-
zatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, mat. številka: 
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1.Predmet javne dražbe je poslovni 

prostor št. 11 v pritličju in kleti, v skupni iz-
meri 164,51 m2, v stavbi na naslovu Dalmati-
nova 6a in Miklošičeva ul. 16 v Ljub ljani, z id 
oznako nepremičnine 1737-546-11, parc. 
št. 2592/0-0, k.o. 1737-Tabor.

Za stavbo št. 546 na Dalmatinovi 6a in 
Miklošičevi 16, Ljub ljana še ni vzpostavljena 
etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pra-
vice na posameznem delu v zemljiško knjigo 
mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, 
pri čemer pa se Mestna občina Ljub ljana 
obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiško-
knjižno dovolilo oziroma drugo listino za 
vpis lastninske pravice na predmetnem po-
sameznem delu. Mestna občina Ljub ljana 
ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti 
drugače ugotovljene površine posamezne-
ga dela v katastru stavb. Nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2012.

Nepremičnina je zasedena z najemni-
kom, ki ima z Mestno občino Ljub ljana skle-
njeno najemno razmerje za nedoločen čas. 
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel 
vse pravice in obveznosti najemodajalca po 
najemni pogodbi.

Izklicna cena: 347.850,00 EUR.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni 

prostor št. 25 v pritličju stanovanjsko-po-
slovne stavbe, na naslovu Valvasorjeva 
ul. 12 v Ljub ljani, z id. oznako nepremičnine 
1725-133-24, v skupni izmeri 15,65 m2.

Zemljiško knjižno stanje v korist proda-
jalca je urejeno. Nepremičnina je zasede-
na z najemnikom, drugih bremen je prosta. 
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel 
vse pravice in obveznosti najemodajalca po 
najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena 
v Načrt razpolaganja z nepremičnim pre-
moženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 
2012.

Izklicna cena: 34.425,00 EUR.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni 

prostor z oznako PO1 v pritličju stanovanj-
sko-poslovne stavbe, na naslovu Cesta 
v Mestni log 20 v Ljub ljani, z id. oznako 
nepremičnine 1722-4076-803, v skupni iz-
meri 23,53 m2, s pripadajočim solastniškim 
deležem na skupnih delih stavbe in pripa-
dajočem zemljišču, ki pripada temu posa-
meznemu delu. Poslovni prostor se nahaja 
v stavbi št. 4076, ki stoji na parc. št. 1695/8, 
1695/6, 252/6, 252/5, 252/2, 252/3, 252/1, 
253/1, 252/4, k.o. 1722- Trnovsko pred-
mestje. Nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2012.

Izklicna cena: 35.500,00 EUR.

2.4. Predmet javne dražbe sta dva po-
slovna prostora, na naslovu Gosposka ul. 4 
v Ljub ljani v lasti Mestne občine Ljub ljana, 
vpisani pod ID 1728-121-900. Za stavbo na 
navedem naslovu poteka postopek vzpo-
stavitve etažne lastnine. Vpis lastninske 
pravice na posameznih delih v korist kupca 
v zemljiško knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi 
etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna ob-
čina Ljub ljana obvezuje, da bo kupcu izda-
la zemljiško knjižno dovolilo oziroma drugo 
listino za vpis lastninske pravice na pred-
metnem posameznem delu. Mestna občina 
Ljub ljana ne prevzema nobenih obveznosti 
iz morebiti drugače ugotovljene površine po-
sameznega dela v katastru stavb.

– pisarniški poslovni prostori z oznako 
P01, v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju 
in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne 
zgradbe Gosposka 4 v Ljub ljani, ID 11, k.o. 
1728 Ljub ljana-mesto, št. stavbe 1728-121, 
parc. št. *229. Predmetni poslovni prosto-
ri so zasedeni z najemnikom. Kupec bo 
z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravi-
ce in obveznosti najemodajalca po najemni 
pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2012.

Izklicna cena: 494.000,00 EUR.
– storitveni poslovni prostori z oznako 

P02, P04, v skupni izmeri 82,56 m2 v pritličju 
stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 
v Ljub ljani, ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljub-
ljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. 
*229. Predmetni poslovni prostori so zase-
deni z najemnikom. Kupec bo z dnem pod-
pisa pogodbe prevzel vse pravice in obve-
znosti najemodajalca po najemni pogodbi. 
Nepremičnina je vključena v Načrt razpola-
ganja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana za leto 2012.

Izklicna cena: 207.000,00 EUR.
Navedene cene ne vključujejo davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 

višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, 

ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka 

za uveljavitev predkupne pravice bo z naj-
ugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. 
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal po-
godbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadr-
žati vplačano varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepre-
mičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupni-
ne dolžan plačati še davek na promet ne-
premičnin, vse stroške notarja ter stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi po vzpostavi-
tvi etažne lastnine.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun 

enotnega zakladniškega računa Mestne ob-
čine Ljub ljana številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 000-431000 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. 5. 

2012 na sedežu Mestne občine Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, Klub 11, z začetkom 
ob 11. uri, in sicer po naslednjem zaporedju:

– Poslovni prostor na naslovu Dalmati-
nova 6a, ob 11. uri,

– Poslovni prostor na naslovu Valvasor-
jeva ul. 12, ob 11.30,

– Poslovni prostor na naslovu Cesta 
v Mestni log 20, ob 12. uri,

– Poslovni prostor z oznako P01 na na-
slovu Gosposka 4, ob 12.30,

– Poslovni prostor z oznako P02, P04 na 
naslovu Gosposka 4, ob 13. uri.

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 do-

mača 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 na-
našati 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 priglasi-
tveni list (za samostojne podjetnike), ki ne 
sme biti starejši od treh mesecev,

– Predloži izvirnik osebnega dokumenta 
(potni list ali osebna izkaznica), če se pri-
javi 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.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni 

upravičenci morajo do začetka javne draž-
be vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne 
cene, na podračun enotnega zakladniške-
ga računa Mestne občine Ljub ljana števil-
ka: 01261-0100000114, sklic na številko: 
000-431000, z navedbo »plačilo varščine – 
javna dražba za poslovni prostor na naslovu 
____________«.

8.2 Plačana varščina se najugodnejše-
mu 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 po-

gojih javne dražbe in podatke za nepremič-
nine na naslovu Dalmatinova ul. 6a, Val-
vasorjeva ul. 12 in Cesta v Mestni log 20 
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub ljana, 
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z ne-
premičninami, tel. 01/306-11-95, elektronski 
naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontak-
tna oseba je Mihaela Topolovec Šiker.

Ogled nepremičnine in dokumentacije 
v zvezi z nepremičnino bo možen po pred-
hodnem dogovoru na zgoraj navedenem 
kontaktu.

Dodatne podrobnejše informacije o po-
gojih javne dražbe in podatke o nepremič-
ninah na naslovu Gosposka 4 v Ljub ljani 
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub ljana, 
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z ne-
premičninami, tel. 01/306-11-34, elektronski 
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naslov: marina.anzur@ljubljana.si, kontak-
tna oseba je Marina Anžur.

Ogled nepremičnine in dokumentacije 
v zvezi z nepremičnino je možen po pred-
hodnem 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 neuspe-
šno ponovi isto najvišjo ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postop-
ku je mogoče podati, dokler ni končan zapi-
snik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija 
za pridobivanje, razpolaganje in upravlja-
nje s stvarnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana v skladu z Uredbo o stvarnem pre-
moženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek 
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega po-
sla brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vpla-
čano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno 
na spletni strani Mestne občine Ljub ljana: 
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgr-
nitve-objave/.

Mestna občina Ljubljana
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 Ob-2262/12
Svet zavoda Osnovne šole Sečovlje, 

Sečovlje 78, 6333 Sečovlje, na podlagi Za-
kona 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, 20/11), razpisu-
je delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenova-

nje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpol-
njevati 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 in 36/08, 58/09, 64/09, 
65/09, 20/11).

Kandidati/kandidatke morajo imeti peda-
goške, vodstvene, organizacijske in druge 
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imeno-
van, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po 
študijskih programih za pridobitev izobraz-
be druge stopnje oziroma raven izobrazbe, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje (skladno s 53. členom ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 36/08, 58/09 – popr. in 20/11) 
ali izpolnjuje pogoje skladno s 145. členom 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – 
popr. in 20/11),

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali 
za svetovalnega delavca na šoli, na kateri 
kandidira za ravnatelja,

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju,

– ima opravljen strokovni izpit na podro-
čju vzgoje in izobraževanja v skladu z za-
konom,

– ima pridobljeno pedagoško-andrago-
ško izobrazbo,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziro-
ma najmanj pet let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma 
si ga bo pridobil najkasneje v enem letu po 
začetku mandata,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi ka-
znivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– ni bil zoper njega uveden kazenski po-
stopek zaradi kaznivega dejanja zoper spol-
no nedotakljivost.

Izbrani kandidat/kandidatka bo 
imenovan/a za dobo 5 let.

Začetek dela bo 27. 10. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, na-
zivu, opravljenem strokovnem izpitu, morebi-
tnem opravljenem ravnateljskem izpitu, pro-
gram vodenja zavoda, dosedanjih delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim 
življenjepisom, potrdilo sodišča o nekaznova-
nosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepo-
gojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotaklji-

vost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Sečovlje, 
Sečovlje 78, 6333 Sečovlje, s pripisom Prija-
va na razpis za ravnatelja.

O izboru bodo kandidati/kandidatke 
obveščeni/e v zakonitem roku.

Svet zavoda  
Osnovne šole Sečovlje

Su-V-12/12-2 Ob-2329/12
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, 

Beethovnova ulica 10, Ljub ljana, na podlagi 
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ura-
dni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 65/08), objavlja javni natečaj za 
uradniško delovno mesto

strokovni sodelavec v službi za anali-
ze in mednarodno sodelovanje (v nada-
ljevanju Strokovni sodelavec v SAMS).

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spol-
ni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtral-
ni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje 
pogoje za zasedbo delovnega mesta Stro-
kovni sodelavec v SAMS:

– univerzitetni diplomirani pravnik,
– eno leto delovnih izkušenj na pravni-

ških delih,
– višja raven znanja dveh svetovnih jezi-

kov (angleščina, nemščina ali francoščina) 
s poznavanjem pravne terminologije,

– usposobljenost za delo z urejevalniki 
besedil.

Višja raven znanja svetovnega jezika po-
meni sposobnost razumevanja jezika, bra-
nje vseh vrst zapisanih besedil ter govor-
jeno in pisno tvorjenje slogovno primernih 
besedil.

II. Naloge Strokovnega sodelavca 
v SAMS:

– zbiranje podatkov in priprava primer-
jalnopravnih gradiv za zadeve iz pristojnosti 
Ustavnega sodišča,

– pripravljanje gradiv in podatkov, ki jih 
zbirajo mednarodna združenja in za sodelo-
vanje pri delu mednarodnih združenj, katerih 
član je Ustavno sodišče,

– prevajanje odločb in sklepov ter evi-
denčnih stavkov,

– spremljanje ustavnosodne presoje ter 
sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje 
obvestil o tem,

– druge naloge na primerljivi stopnji zah-
tevnosti po odredbi predstojnika službe ali 
generalnega sekretarja.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja 
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na 
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje 
za imenovanje v naziv:

– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev,

– da zoper njega ni vložena pravnomoč-
na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– visoka raven znanja slovenskega je-
zika.

Naloge Strokovnega sodelavca v SAMS 
se izvajajo v nazivu svetovalec III v SAMS 

(42. plačni razred – 2.390,04 EUR, z na-
predovanjem je mogoče doseči 47. plačni 
razred – 2.907,88 EUR).

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 
Beethovnova ulica 10, Ljub ljana.

V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti do-
kazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:

– fotokopijo diplome,
– fotokopijo dokazila o pridobljenih eno-

letnih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– fotokopijo potrdila ali spričevala ustre-

zne javne ali zasebne šole oziroma poseb-
nega potrdila pooblaščene izobraževalne 
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu 
višje ravni znanja svetovnih jezikov, ki sta 
pogoj za zasedbo delovnega mesta,

– fotokopijo dokazila o tem, da ima kan-
didat izkušnje z ustreznim svetovnim jezi-
kom s poudarkom na pravni terminologiji,

– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda 
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme 
biti starejše od dneva uradne objave tega 
javnega natečaja),

– potrdilo, da ni v kazenskem postopku, 
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo 
ne sme biti starejše od dneva uradne objave 
tega javnega natečaja),

– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-
publike Slovenije.

2. Kandidati lahko prijave na javni nate-
čaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega 
natečaja v Uradnem listu Republike Slove-
nije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj 
na podlagi petega odstavka 60. člena Za-
kona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
65/08) v skladu s Pravilnikom o postopku 
javnega natečaja in merilih presoje izpol-
njevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 
z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne 
30. 6. 2008, ki je objavljen v objavi tega 
besedila javnega natečaja na spletni strani 
Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na 
voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. 
Ustavno sodišče v natečajnem postopku 
kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopol-
nih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih 
evidenc. Zato bodo v izbirni postopek uvr-
ščeni kandidati, ki bodo na podlagi predlo-
ženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečaj-
nih pogojev na dan vložitve prijave.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo 
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno 
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, 
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljub-
ljana, z navedbo »ne odpiraj javni natečaj 
– strokovni sodelavec v SAMS«.

VI. Strokovna usposobljenost prijavlje-
nih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega 
postopka presojala na podlagi predložene 
dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim raz-
govorom, ki ga bo natečajna komisija opra-
vila s kandidati, ali na podlagi pisnega pre-
izkusa usposobljenosti. Prednost pri izbiri 
bodo imeli kandidati z znanjem angleškega 
in nemškega jezika.

VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obve-
stili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na 
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandida-
tom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, 
izdan in vročen sklep.

Razpisi delovnih mest



Stran 802 / Št. 29 / 20. 4. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VIII. Z izbranima kandidatoma bomo po 
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo 
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim de-
lovnim časom.

IX.1. Informacije o izvedbi javnega na-
tečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 
14. ure, na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šar-
lah).

2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, na Zavodu Repu-
blike Slovenije za zaposlovanje in na spletni 
strani Ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče Republike Slovenije  
Sekretariat

 Ob-2331/12
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih 

(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in Za-
kona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 
20/11) ter sklepa 22. seje Sveta vrtca Vrtca 
Viški gaj z dne, 16. 4. 2012, Svet vrtca Vrtca 
Viški gaj razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje za ravna-

telja Vrtca Viški gaj izpolnjevati splošne za-
konske pogoje in posebne pogoje v skladu 
s 53., 58., 92. in 107. a členom Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) in 
40. člena Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 25/08 in 36/10) ter 56. člena Zakona 
o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 36/10) in 
28. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list 
RS, št. 25/08), in sicer da:

1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po 
študijskih programih za pridobitev izobrazbe 
prve stopnje oziroma raven izobrazbe, ki 
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve 
stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih do-
ločbah ZVrt,

2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja 
ali za svetovalnega delavca v vrtcu,

3. ima opravljen strokovni izpit na podro-
čju vzgoje in izobraževanja, v skladu z za-
konom,

4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziro-

ma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziro-

ma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po 
začetku mandata,

7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju,

8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi ka-
znivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

10. ni bil zoper njega uveden kazenski 
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost,

11. predloži svoj program vodenja Vrtca 
Viški gaj, Reška ulica 31, 1000 Ljub ljana.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandida-
ti, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. 
in 10/11).

Kandidat mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposob-
nosti za uspešno vodenje Vrtca Viški gaj, 
Ljub ljana.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je s 1. 9. 2012.
Kandidati naj do 11. 5. 2012 na naslov: 

»Svet vrtca Vrtca Viški gaj, Reška ulica 31, 
1000 Ljub ljana«, z oznako: »Prijava na raz-
pis za ravnatelja« pošljejo popolno pisno pri-
javo z navedbo kratkega življenjepisa, pro-
gramom vodenja in s priloženimi overjenimi 
kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, s priloženo izjavo, da pri katerem-
koli drugem sodišču (torej izven kraja pre-
bivališča) zoper njega ni uveden kazenski 
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno 
nedotakljivost ter z originalnim potrdilom Mi-
nistrstva za pravosodje o nekaznovanosti in 
pristojnega okrajnega sodišča o ne pričetem 
kazenskem postopku v skladu s 107.a čle-
nom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. 
in 20/11), ki ne sme biti starejše od 15 dni.

Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo 
o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet vrtca Vrtca Viški gaj

 Ob-2332/12
Na podlagi prvega odstavka 101. člena 

Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08), 
Notarska zbornica Slovenije na predlog no-
tarke Mete Zupančič razpisuje:

– eno prosto mesto notarskega po-
močnika pri notarki Meti Zupančič iz 
Ljub ljane.

Za notarskega pomočnika je lahko ime-
novan univerzitetni diplomirani pravnik, ki 
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. toč-
ke prvega odstavka 8. člena Zakona o no-
tariatu. Pisne prijave na razpisano mesto 
notarskega pomočnika, z življenjepisom in 
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub-
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi«.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 84 Ob-2352/12
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljub-

ljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi sklepa, sprejetega na 44. seji Sveta 
Zavoda za gluhe in naglušne Ljub ljana, dne 
10. 4. 2012, razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice.
Kandidat/kandidatka mora za imenova-

nje direktorja/direktorice izpolnjevati splošne 
zakonske pogoje in posebne pogoje, skla-
dno z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 
ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 
20/11), in sicer: ima izobrazbo, pridobljeno 
po študijskih programih za pridobitev izo-
brazbe druge stopnje, oziroma raven izo-
brazbe, pridobljeno po študijskih programih, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi dru-
ge stopnje; najmanj 5 let delovnih izkušenj; 
opravljen ravnateljski izpit.

V skladu s Pravilnikom o organizaciji dela 
in sistemizaciji delovnih mest ZGNL, morajo 
imeti kandidati tudi znanje slovenskega zna-
kovnega jezika na ravni III. stopnje. Imeti 
morajo vodstvene, organizacijske in druge 
sposobnosti za uspešno vodenje.

Vlogi priložite overjena dokazila o izo-
brazbi, opravljenem ravnateljskem izpitu 

(v skladu z določbo četrtega in petega od-
stavka 53. člena ZOFVI ga morate opraviti 
v letu dni po nastopu mandata), potrdilo 
o znanju slovenskega znakovnega jezika 
(znanje morate pridobiti v treh letih po na-
stopu mandata), potrdilo, da niste bili prav-
nomočno obsojeni zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na pogojno kazen zapora v traja-
nju več kot 6 mesecev in niste bili pravno-
močno obsojeni zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost, da proti vam ni 
uveden postopek zaradi kaznivega dejanja, 
dosedanje delovne izkušnje, življenjepis in 
program vodenja Zavoda.

Izbrani/izbrana kandidat/kandidatka bo 
imenovan/imenovana za 5 let.

Predvideni začetek dela je 1. 7. 2012.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev pošljite do 7. 5. 2012, 
v zaprti ovojnici na naslov: Svet Zavoda 
za gluhe in naglušne Ljub ljana, Vojkova 
cesta 74, 1000 Ljub ljana, z oznako “Prijava 
na razpis za direktorja/direktorico”.

O izboru bodo kandidati pisno obveščeni 
v zakonitem roku.

Svet Zavoda za gluhe  
in naglušne Ljubljana

 Ob-2353/12
Svet zavoda Študentski domovi v Ljub-

ljani na podlagi 20. člena Statuta javnega 
zavoda Študentski domovi v Ljub ljani, obja-
vlja razpis za imenovanje

direktorja /direktorice.
Za direktorja/direktorico je lahko imeno-

vana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan/državljanka Evropske uni-

je s stalnim prebivališčem v Republiki Slo-
veniji,

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali 
primerljivo raven izobrazbe po bolonjskem 
programu,

– aktivno obvlada slovenski jezik,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na 

vodilnih mestih,
– ima organizacijske in vodstvene spo-

sobnosti,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik 

(prednost imajo kandidati z znanjem angle-
škega jezika),

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

– da zoper njega ni bila vložena prav-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti,

– predloži program razvoja Zavoda za 
mandatno obdobje.

Kandidat/kandidatka za delovno mesto 
direktorja/direktorice mora ob prijavi na raz-
pis predložiti:

– dokazilo o državljanstvu Evropske uni-
je in dokazilo o stalnem prebivališču,

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenske-

ga jezika, če ni državljan Republike Slove-
nije,

– dokazilo o delovnih izkušnjah na vo-
dilnih mestih – kopijo delovne knjižice, po-
trdilo delodajalca o opravljanju vodilnih del, 
kopijo pogodbe ali drugo ustrezno potrdi-
lo, iz katerega je razvidno vodilno delovno 
mesto,

– dokazilo o aktivnem znanju svetovne-
ga jezika na višji ravni,
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– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil ob-
sojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– izjavo, da zoper njega ni vložena prav-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti,

– izjavo, da za namen tega postopka do-
voljuje Javnemu zavodu Študentski domovi 
v Ljub ljani pridobitev podatkov, o izpolnje-
vanju pogojev iz šeste in sedme alineje, iz 
uradnih evidenc,

– program razvoja Zavoda za obdobje 
trajanja mandata 2012–2017.

Kandidate/kandidatke vabimo, da pošlje-
jo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
navedenih pogojev ter kratkim življenjepi-
som v roku 15 dni od dneva objave javnega 
razpisa v Uradnem listu RS. Obravnavali 
bomo samo pravočasne in popolne vloge.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Štu-
dentski domovi v Ljub ljani, Cesta 27. aprila 
31, 1000 Ljub ljana, s pripisom »za Svet za-
voda – Razpis za direktorja/direktorico – Ne 
odpiraj«.

Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obve-
ščeni v 8 dneh po sprejetju sklepa o ime-
novanju.

Študentski domovi v Ljubljani
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Št. 478-59/2012 Ob-2278/12

Popravek
V Uradnem listu RS je bil pod št. 26/12 

z dne 6. 4. 2012 objavljen razpis – javno 
zbiranje ponudb za podnajem brunarice in 
zemljišča v Evroparku v Zagorju ob Savi, 
parc. št. 324/2, k.o. Potoška vas, za opra-
vljanje gostinske dejavnosti, v katerem je bil 
v 5. točki določen rok za oddajo ponudbe do 
16. 4. 2012, do 10. ure, in v 6. točki določen 
datum javnega odpiranja ponudb za 16. 4. 
2012, ob 12. uri.

S tem popravkom se zgoraj navedena 
datuma spremenita tako, da je:

– rok za oddajo ponudbe 7. 5. 2012, do 
10. ure,

– javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 2012, 
ob 12. uri.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 174/2012 Ob-2304/12

Popravek
V javnem zbiranju ponudb za oddajo pro-

dajnih mest v najem, naročnika Občine Izo-
la, št. 478-72/2012, objavljenem v Uradnem 
listu RS, št. 26/12, z dne 6. 4. 2012, se pred-
met oddaje pod točko II. 1 popravi tako, da 
pravilno glasi: Predmet oddaje so posame-
zni deli javnih površin območja Belvedere, 
v lasti Občine Izola, s parc. št. 394/1, 394/2, 
395, 396/1 in 402, vse k. o. Malija, v skupni 
izmeri do 300 m2.

Prodajno mesto se odda v najem za ob-
dobje od 1. 5. 2012–30. 10. 2014, z možno-
stjo podaljšanja. Izklicna cena letne naje-
mnine za prodajno mesto je 9.900,00 EUR.

Občina Izola

Št. 007-23/2012/4 Ob-2271/12
Na podlagi 11. člena Pravilnika o sodnih 

izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, 
št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo objavlja imenovanje:

1. Sama Zupančiča, imenovanega za 
sodnega cenilca, za strokovno področje 
gradbeništvo, podpodročje nepremičnine, 
z dnem 4. 2. 2012.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

Št. 007-23/2012/4 Ob-2272/12
Na podlagi četrtega odstavka 24. čle-

na Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih 
cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 
objavlja razrešitve:

1. Zvonka Kribla, sodnega izveden-
ca, imenovanega za strokovno področje 
računalništvo in informatika, podpodročji 
komunikacije in računalništvo in sodnega 
cenilca, imenovanega za strokovno podro-
čje računalništvo in informatika, podpodro-
čji komunikacije in računalništvo, z dnem 
3. 2. 2012,

2. dr. Janeza Marinka, sodnega izve-
denca, imenovanega za strokovno področje 
stroji in oprema, podpodročja energetska 
oprema in naprave, energetski delovni stro-
ji, hrup, vibracije, inštalacijska oprema in 
naprave, procesna tehnološka oprema in 

naprave in sodnega cenilca za strokovno 
področje stroji in oprema, podpodročja ana-
lize-raziskave-izvedeniška mnenja, energet-
ska oprema in naprave, energetski delovni 
stroji, hrup, vibracije, inštalacijska oprema 
in naprave, kovinska in nekovinska prede-
lovalna oprema stroji in naprave, procesna 
tehnološka oprema in naprave, transportna 
oprema in naprave, z dnem 16. 3. 2012,

3. Zlate Hribar, sodne izvedenke, ime-
novane za strokovno področje ekonomija, 
podpodročji ekonomske analize in računo-
vodstvo, z dnem 16. 3. 2012,

4. Petra Novaka, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje foren-
zično-kriminalistično tehnične preiskave, 
podpodročji daktiloskopske preiskave in pre-
iskave odtisov obuval, z dnem 16. 3. 2012,

5. Mitja Koprivca, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročji nizke in visoke gra-
dnje in sodnega cenilca, imenovanega za 
strokovno področje gradbeništvo, podpo-
dročje visoke gradnje, z dnem 17. 3. 2012.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

Št. 161200-12-0091 Ob-2307/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-

nance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih osebnih vozil
Javno zbiranje ponudb se objavi v Raz-

glasnem delu Uradnega lista RS in na inter-
netnih straneh DURS, v njej pa lahko pisne 
ponudbe odda vsa zainteresirana javnost.

1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 35 
osebnih avtomobilov v lasti Davčne uprave 
Republike Slovenije. Vozila niso registrirana.

Skupna ocenjena vrednost vozil je 
35.934,00 EUR. Osnova za izračun vredno-
sti je vrednost iz programa Eurotax. Ocenje-
na vrednost posameznega vozila predsta-
vlja izklicno prodajno ceno.

Vozila se kupujejo po načelu videno – 
kupljeno. DDV se ne obračuna.

2. Vsak zainteresirani posameznik lah-
ko odda ponudbo za eno ali več vozil. Po-
sameznik lahko ponudbe za več vozil po-
šlje v eni pravilno označeni kuverti, vendar 
mora za vsako posamezno vozilo izpolniti 
svoj obrazec ponudbe. Upoštevane bodo 
le ponudbe, ki bodo vsebovale zahtevane 
pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

3. Pogoj za sodelovanje na javnem zbi-
ranju pisnih ponudb je plačana varščina, ki 
znaša 10 % izklicne cene za vsako vozilo. 
V primeru, da ponudnik oddaja ponudbe za 
več vozil, je lahko vplačan skupni znesek 
varščin (eno nakazilo). Varščino je potrebno 
nakazati na depozitni račun DURS, št. SI56 
0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem 18 
16128-2010003-xxxxxxx (namesto 7x ponu-
dnik vpiše svojo 7 – mestno davčno števil-
ko). Potrdilo o plačani varščini je obvezna 
priloga k obrazcu ponudbe.

4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo 
prejete najkasneje do 8. 5. 2012 do 10. ure, 
na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna 
uprava Republike Slovenije, Šmartinska 
cesta 55, 1000 Ljub ljana, glavna pisarna 
DURS.

5. Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2012 
ob 10.30, na naslovu naročnika.

6. Veljavnost oddanih ponudb je 60 dni 
od dneva odpiranja ponudb.

7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe 
je najvišja ponujena cena za posamezno 
vozilo.

8. Predkupne pravice ni.
9. Vozilo bo prodano najugodnejšemu 

ponudniku. V primeru, da dva ali več ponu-
dnikov za isto vozilo ponudijo enak znesek, 
bo prodajalec vse ponudnike, ki so ponudili 
enako ceno pozval k oddaji nove ponudbe 
za predmetno vozilo. V primeru, da je ponu-
jena cena za isto vozilo pri več ponudnikih 
enaka tudi v drugem krogu, se za izbor 
najugodnejšega ponudnika opravi žreb, ki 
ga izvede komisija in na katerem so lahko 
prisotni predstavniki ponudnikov.

10. Navodila ponudnikom za pripravo 
ponudbe:

– izpolnjen obrazec »ponudba«,
– potrdilo o plačani varščini.
11. Prodajalec si pridružuje pravico, da 

ne glede na prejete ponudbe ne sklene po-
godbe z nobenim ponudnikom.

12. Z najugodnejšim ponudnikom bo za 
vsako posamezno vozilo sklenjena pogod-
ba. Kupec mora podpisati pogodbo v roku 
8 dni od poziva, sicer se šteje, da od nakupa 
odstopa. V tem primeru je do nakupa pred-
metnega vozila upravičen naslednji najugo-
dnejši ponudnik.

13. Kupnina se nakaže na račun prora-
čuna RS v roku 8 dni po podpisu pogodbe. 
Prevzem vozil je možen šele po predložitvi 
dokazila o plačilu kupnine. Kupec mora vo-
zilo prevzeti na lokaciji, navedeni v sezna-
mu, v roku 10 dni od dneva plačila. Plačilo 
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena 
sestavina pravnega posla.

14. Vsem neuspelim ponudnikom bo var-
ščina vrnjena v roku 15 dni na njihov tran-
sakcijski račun, ki je naveden na obrazcu 
ponudbe.

15. Razpisna dokumentacija je brezplač-
no dostopna na prodajalčevi spletni strani 
http://www.durs.gov.si/si/javni_razpisi/. Po-
datki o vozilih so razvidni iz seznama, ki je 
priloga razpisne dokumentacije. Na sezna-
mu je razvidna tudi lokacija vozil po davčnih 
uradih po Sloveniji.

16. Ponudniki dodatne informacije 
v zvezi s posameznimi vozili dobijo vsak 
delavnik med 9. in 14. uro, pri kontaktnih 
osebah za posamezna vozila. Pri istih ose-
bah se lahko dogovorijo tudi za morebitni 
ogled vozil.

17. Kontaktni osebi za dodatne in-
formacije glede odprodaje vozil sta 
Alojz Peklaj, tel. 01/478-28-28; e-na-
slov: alojz.peklaj@gov.si in Jure Mahko-
ta, tel. 01/478-27-74; e-naslov: jure.mah-
kota@gov.si.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Druge objave
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Št. 001-03/12-3/3 Ob-2293/12
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubi-

čeva ulica 4, Ljub ljana, v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja

javno zbiranje ponudb
(ponovljen postopek)

1. Naziv in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Dr-
žavni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje: rabljene pre-
mičnine

Sklop 1: 59 kom črno belih tiskalnikov (in 
16 kom originalnih tonerjev),

Sklop 2: 13 kom barvnih tiskalnikov,
Sklop 3: 10 kom skenerjev,
Sklop 4: 31 kom fotokopirnih strojev (in 

14 originalnih tonerjev),
Sklop 5: grafične naprave.
Podroben seznam posameznega sklo-

pa premičnin, ki so pred met prodaje, je 
razviden iz dokumentacije javne objave, 
ki se nahaja na spletni strani Državnega 
zbora, www.dz-rs.si: (na http://www.dz-
-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZbo-
ru/JavneObjave/ProdajaPremicnegaPre-
mozenja).

Ponudnik lahko ponudi odkup enega ali 
več sklopov premičnin, ki so predmet pro-
daje. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh 
enot, ki so predmet prodaje posamičnega 
sklopa v celoti. Ponud ba, v kateri ne bo po-
nujen odkup vseh enot posamičnega sklo-
pa, bo izločena iz nadaljnje obravnave.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja premič-
nin po metodi javnega zbiranja ponudb se 
izvaja po načelu »videno – kupljeno«, zato 
kupec nima pravice uveljavljati kasnejših re-
klamacij. S kupcem (najugodnejšim ponu-
dnikom po edinem merilu ponujene cene) 
posamičnega sklopa premičnin se sklene 
prodajna pogodba.

4. Izhodiščne cene in varščina:
Sklop 1: Izhodiščna cena za 59 kom črno 

belih tiskalnikov (in 16 kom originalnih toner-
jev), znaša skupaj 1.855,00 EUR, varščina 
znaša 200,00 EUR.

Sklop 2: Izhodiščna cena za 13 kom barv-
nih tiskalnikov znaša skupaj 1.920,00 EUR, 
varščina znaša 200,00 EUR.

Sklop 3: Izhodiščna cena za 10 kom ske-
nerjev znaša skupaj 1.575,00 EUR, varščina 
znaša 200,00 EUR.

Sklop 4: Izhodiščna cena za 31 kom foto-
kopirnih strojev (in 14 kom originalnih toner-
jev) znaša skupaj 7.487,00 EUR, varščina 
znaša 800,00 EUR.

Sklop 5: Izhodiščna cena za grafične na-
prave znaša skupaj 3.968,00 EUR, varščina 
znaša 400,00 EUR.

Varščino ponudniki vplačajo na transak-
cijski račun Državnega zbora: 0110 0637 
0121 177, odprt pri Banki Slovenije, Slo-
venska cesta 35, Ljub ljana, s sklicem na 
št. 18 12114-7202997-00120212. Ponudniki 
morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani 
varščini.

Varščina bo uspelemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo 
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 14 dni 
po končanem postopku javnega zbiranja po-
nudb. V primeru odstopa od ponudbe var-
ščina zapade v korist Proračuna Republike 
Slovenije.

5. Način in rok plačila kupnine: kupec 
poravna kupnino na podlagi izstavljenega 
računa, in sicer najkasneje v roku 8 dni 
od izstavitve računa. Plačilo celotne kupni-
ne v navedenem roku je pogoj za izročitev 
kupljenih pramičnin in bistvena sestavina 
pravnega posla.

6. Dokumentacija: ponudniki se s po-
drobnejšim opisom sklopov premičnin, ki 
so predmet prodaje in s pogoji prodaje lah-
ko seznanijo iz dokumentacije predmetnega 
javnega zbiranja ponudb, ki je objavljena 
na spletni strani Državnega zbora (glejte 
2. točko te objave) od dneva objave javnega 
zbiranja ponudb v Uradnem listu RS.

7. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki 
so predmet prodaje bo mogoč dne 24. in 
25. 4. 2012 od 9. do 12. ure. Vsi, ki so za-
interesirani za ogled, se v navedenem ter-
minu zglasijo na recepciji Državnega zbora, 
na Šubičevi ulici 4, Ljub ljana. Vsa dodatna 
pojasnila in informacije lahko zainteresira-
ni ponudniki dobijo pri g. Iztoku Potočniku, 
tel. 01/478-97-45 vsak delovni dan med 9. 
in 11. uro; e-pošta: iztok.potocnik@dz-rs.si.

8. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod 
katerimi mora po nudnik predložiti ponudbo 
ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, 
so razvidni iz dokumentacije javnega zbira-
nja ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če 
bodo predlo žene v pisni obliki na obrazcih iz 
dokumentacije. Ponudbe morajo biti podane 
v zaprti ovojnici, na sprednjo stran ovojnice 
ponudnik prilepi izpolnjen obrazec za oddajo 
ponudbe (ponudbe iz katerih zunanje strani 
ovojnice ne bo moč razbrati za kateri pred-
met zbiranja ponudb in sklop premičnin se 
ponudniki prijavljajo ali ne bodo opremljene 
z navedbo »Ne odpiraj!« ali bodo prispele 
po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte 
vrnjene ponudnikom).

9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane 
bodo ponudbe, ki bodo predložene v za-
prtih kuvertah in na predpisanih obrazcih 
najka sneje do 8. 5. 2012 do 10. ure, na 
naslov: Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 
Ljub ljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano 
ponudbo: ponudniki so vezani na ponud-
bo najmanj 30 dni od dneva, določenega 
za predložitev in javno odpiranje ponudb.

11. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »vi-

deno-kupljeno«;
– možen je samo odkup vseh enot pre-

mičnin skupaj, ki predstavljajo posamičen 
sklop; možen je odkup enega ali več sklo-
pov;

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izhodiščne cene posamičnega 
sklopa za katerega se daje ponudba, dolo-
čene v točki 4. te objave;

– ponudniki bodo o izidu postopka jav-
nega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe 
pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh od 
javnega odpi ranja ponudb;

– izbrani ponudnik je dolžan najkasneje 
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejše-
ga ponu dnika skleniti z naročnikom kupo-
prodajno pogodbo;

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v predpisanem roku, 
bo postopek javne ponudbe razveljavljen, 
vplačana varščina bo zadržana;

– kupec premičnin mora premičnine pre-
vzeti najkasneje v roku 5 dni od plačila celo-
tne kupnine, pri čemer sam nosi vse stroške 
v zvezi s tem;

– kupec premičnin iz sklopa 5 mora pre-
mičnine prevzeti, od straniti in odpeljati iz 
tiskarne Državnega zbora (v kleti) na naslo-
vu Šubičeva ulica 4, Ljub ljana najkasneje 
v roku 14 dni od plačila celotne kupnine, pri 
čemer sam nosi vse stroške v zvezi s tem 
(priporočamo predhodni ogled);

– stroške v zvezi s prenosom lastništva 
ter morebitne druge dajatve pogodbe plača 
kupec; – naročnik v skladu s petim odstav-
kom 5. člena Zakona o davku na dodano 
vre dnost (Uradni list RS, št. 117/06 s spre-
membami) ni zaveza nec za plačilo DDV;

– edino merilo za izbor najugodnejše po-
nudbe je cena, najugodnejši ponudnik je 
tisti, ki po nudi najvišjo ceno za posamezni 
sklop;

– če je med prejetimi ponudbami več 
naj ugodnejših ponudb, lahko komisija, poo-
blaščena za izvedbo postopka opravi z naj-
ugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.

12. Kraj in čas javnega odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2012 
ob 13. uri, v prostorih Državnega zbora, 
Šubičeva ulica 4, Ljub ljana.

13. Pooblastilo pooblaščenih zastopni-
kov: na javnem odpiranju ponudb morajo 
zakoniti zastopniki pravnih oseb ali poo-
blaščeni predstavniki fizičnih oseb komi-
siji predložiti pisno pooblastilo. Prisotni se 
komisiji izkažejo z osebnim dokumentom.

14. Ustavitev postopka: Državni zbor ozi-
roma pooblaščena oseba s soglasjem pred-
stojnika, lahko do sklenitve pravnega posla 
(do podpisa pogodbe), postopek odprodaje 
premičnin z zbiranjem ponudb ustavi brez 
obrazložitve, pri čemer se ponudnikom po-
vrne vplačana varščina. Odškodninska od-
govornost prodajalca zaradi ne sklenitve 
pravnega posla s katerimkoli ponudnikom, 
je izključena.

Republika Slovenija, Državni zbor

Št. 134/1-12 Ob-2306/12
Kovod Postojna na podlagi 31. člena 

Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in 55. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
objavlja

namero
o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje 
ponudb za postavitev sončne elektrarne 

na upravnem objektu, Jeršice 3, 
Postojna

1. Ime in sedež lastnika: Javno podje-
tje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, 
d.o.o. Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna, ki 
ga zastopa direktor, mag. Edi Šibenik.

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega zbiranja ponudb je pridobitev ponudb 
za nadomestilo pri pridobitvi služnosti za iz-
gradnjo sončne elektrarne na strešni površini 
upravne stavbe Kovod Postojna, Jeršice 3, 
parc. št. 2366, k.o. Postojna. Bruto tlorisna 
površina znaša 80 m × 8 m × 2 (dvokapnica).

3. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega zbiranje ponudb je 

sklenitev pogodbe za pridobitev služnostne 
pravice za obdobje 30 let z možnostjo po-
daljšanja za namen postavitve sončne elek-
trarne, ki bo sklenjena najkasneje v roku 
15 dni po zaključku postopka javnega zbi-
ranja ponudb.

Kovod Postojna, d.o.o. se zaveže usta-
noviti služnost v korist izbranega ponudnika, 
ki obsega pravico:
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– izgradnje oziroma postavitve sončne 
elektrarne s pripadajočo infrastrukturo po-
trebno za obratovanje,

– dostop do nepremičnine in prehoda 
preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja 
objekta in naprave.

Izbrani ponudnik se s pogodbo zaveže:
– da bo postavil panele sončne elektrar-

ne na strehi tako, da bo zagotovljena opti-
malna učinkovitost, hkrati pa ne bo vpliva na 
estetiko objekta in izpolnjevanje funkcional-
nih zahtev strehe;

– izbrani ponudnik izvaja in nosi stroške 
vzdrževanja in obratovanja ter stroške zava-
rovanja sončne elektrarne;

– izbrani ponudnik je dolžan preveriti mo-
žnost gradnje sončne elektrarne na objektu 
v skladu s prostorskimi akti ter predpisi s po-
dročja graditve objektov;

– izgraditi sončno elektrarno na svoje 
stroške na strešni površini objekta, vključno 
z izvedbo napeljave kablov in drugih insta-
lacij ter naprav, potrebnih za obratovanje 
objekta, v skladu s predpisi in standardi, ki 
omogočajo vključitev v električno omrežje;

– rekonstruirati celotno kritino strehe 
objekta, vključno s strešnimi okni in ostalimi 
preboji, ustreznim strelovodom, snegobra-
nom in izvedbo odvodnjavanja strehe do 
tal v zahtevani kvaliteti iz razpisne doku-
mentacije,

– izbrani ponudnik mora sončno elektrar-
no zgraditi na način, da ne posega v stabil-
nost, požarno in splošno varnost objekta 
ter okolice;

– morebitna poškodovanja objekta je 
dolžan izbrani ponudnik sanirati na lastne 
stroške;

– po predhodnem obvestilu je pri izvaja-
nju del izbrani ponudnik dolžan omogočiti in 
dovoliti nadzor lastnika;

– izbrani ponudnik v času trajanja slu-
žnostne pravice ne sme ovirati normalne 
uporabe objekta;

– izbrani ponudnik bo vodstvo lastnika 
obvestil o pričetku in trajanju del ter večjih 
posegih na objektu;

– izbrani ponudnik je dolžan vzdrževa-
ti streho objekta, kjer je sončna elektrarna 
celotno obdobje trajanja služnostne pravice;

– Kovodu Postojna, d.o.o. najkasneje do 
25. februarja dostaviti letno poročilo o pro-
izvedeni električni energiji za preteklo leto 
oziroma prihodka iz naslova prodaje, ki jo 
osnova za izstavitev računa.

4. Nadomestilo za ustanovitev služnosti
Služnostni upravičenec je dolžan plače-

vati lastniku nadomestilo za služnost, v % 
prihodka od prodaje električne energije elek-
trarne postavljene na streho objekta. Nado-
mestilo se izplačuje za obdobje od 16. do 
30. leta šteto od priključitve elektrarne na 
omrežje, in sicer v obliki letnih nadomestil.

Služnostni upravičenec dolžan pričeti na-
kazovati letno nadomestilo na transakcijski 
račun lastnika v letu 2028 za preostanek 
leta 2027.

Račun, ki ga izstavi lastnik, zapade v pla-
čilo v roku 30 dni po izstavitvi.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Merila za izbor

Ponujen % od prodane električne ener-
gije

Število točk = 80 točk * (ponujen % od 
prodaje električne energije posameznega 
ponudnika / % od prodane električne ener-
gije najboljšega ponudnika).

Reference
Število točk = 4 točke za vsako delujočo 

sončno elektrarno ponudnika večjo od 100 
kWp, vendar ne več kot 20 točk skupaj.

Število točk posameznega ponudnika se 
določi tako, da se rezultata 1. in 2. merila se-
štejeta. Najboljši ponudnik je tisti, ki doseže 
najvišje število točk.

6. Ogled nepremičnine, ki je predmet 
javnega razpisa: nepremičnino, ki je pred-
met javnega razpisa, si je mogoče ogledati 
dne 25. 4. 2012 in 26. 4. 2012, po pred-
hodni najavi z Tomažem Fabčičem, e-na-
slov: tomaz.fabcic@kovodpostojna.si, ali 
tel. 05/700-07-97.

7. Kraj in čas oddaje ponudb
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo je 

ponudnik dostavil do 8. 5. 2012 do 10. ure 
osebno ali s pošto na naslov: Kovod Postoj-
na, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna.

Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici 
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za posta-
vitev sončne elektrarne«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov ponudnika.

8. Pogoji:
– Ponudnik mora izkazati, da ima pod-

jetje ustrezno registrirano dejavnost za pro-
izvodnjo električne energije.

– Ponudnik mora jamčiti, da bo v sklo-
pu spletne strani Kovod Postojna omogočil 
javni dostop do »on-line« podatkov o pro-
izvedeni električni energiji na objektu.

– Ponudnik mora jamčiti, da bo v primeru 
sklenitve služnostne pogodbe takoj sklenil 
ustrezno zavarovanje za kritje morebitne 
škode nastale na objektu lastnika pri izva-
janju del postavitve objekta in zavarovanje 
vinkulirati v korist lastnika strehe.

– Ponudnik mora jamčiti, da bo lastniku 
dovolil izvajati strokovni nadzor preko poo-
blaščene osebe, pri izvedbi vseh del.

– Ponudnik mora jamčiti, da bo vsako 
fazo izvedbe del dal v pregled lastniku stre-
he, lastnik bo vsako fazo pisno potrdil. Tudi 
projekte izvedbe strehe mora potrditi lastnik 
strehe.

– Ponudnik mora podati izjavo, da bo pri 
postavitvi objekta uporabljal izključno mo-
dule pro izvedene v skladu z mednarodnim 
standardom IE 61215 Ed.2 in IEC61730 
Ed.1, izdanim s strani certificiranega labo-
ratorija, s tremi električnim priključki in kon-
taktom na hrbtni strani, kar dokazuje z izjavo 
pro izvajalca, da modul izpolnjuje predpisane 
zahteve.

– Ponudnik mora jamčiti, da bo pri posta-
vitvi objekta uporabljal izključno PV panele 
izdelane z moduli z garancijo pro izvajalca 
za kvaliteto pro izvoda najmanj 10 let z ga-
rancijo za izhodno moč modula, ki jamči li-
nearno degradacijo modula in najmanj 80 % 
deklarirane moči po 25 letih.

– Ponudnik mora jamčiti, da nima nika-
kršnih ovir za podpis pogodbe s sistemskim 
operaterjem distribucijskega omrežja, na ka-
terega bo priklopljen objekt.

– Ponudnik mora imeti najmanj tri potr-
jene reference registriranega objekta OVE 
z uporabo PV panelov – sončna elektrar-
na moči vsaj 50 kWp. Reference dokazuje 
z originalno izjavo lastnika nepremičnine, da 
je ponudnik izvedel postavitev OVE z upo-

Merilo – opis Št. točk

Ponujen % od prodane električne energije 80

Reference 20
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rabo PV panelov in s kopijo odločbe o izdaji 
deklaracije za pro izvodno napravo.

– Ponudnik mora predložiti okvirni ter-
minski plan izvedbe del.

– Ponudnik mora priložiti okviren opis sa-
nacije strehe in namestitve sončne elektrar-
ne s karakterističnim prerezom in tehničnimi 
specifikacijami namestitve.

– Ponudnik mora ponudbi priložiti menič-
no izjavo in menico v višini 2.500,00 EUR 
s pooblastilom za izpolnitev za resnost po-
nudbe, ki jo bo lastnik unovčil, če izbrani 
ponudnik ne bi podpisal pogodbe v 8 dneh 
od poziva.

– Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh 
po podpisu pogodbe predložiti garancijo 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
v višini 5.000,00 EUR, sicer pogodba ne bo 
pričela veljati.

– Ponudbe morajo biti veljavne do vključ-
no 15. 7. 2012.

– Ponudnik mora izpolniti vse pogoje do-
ločene v javnem razpisu.

– Z izbranim ponudnikom bo sklenjena 
pogodba, v kateri bosta stranki določili po-
drobnosti, ki niso zajete v javnem razpisu.

9. Postopek odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb je javno in bo 8. 5. 

2012 ob 11. uri, v sejni sobi upravne stavbe 
Kovod Postojna, Jeršice 3, Postojna. Pred-
stavniki ponudnikov se morajo v primeru pri-
sotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pi-
snim pooblastilom ponudnika. O odpiranju 
bo sestavljen zapisnik.

Nepravočasnih ponudb komisija ne bo 
upoštevala. V primeru, da bo komisija pri 
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni 
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolni-
tev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku 
ne dopolni ponudbe, se ponudba takega 
ponudnika zavrže.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa 
Kovod Postojna sprejme sklep o izbiri slu-
žnostnega upravičenca.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega 
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od od-
piranja ponudb.

10. Negativna pogodbena klavzula: na-
ročnik lahko kadarkoli ustavi postopek zbi-
ranja ponudb in ni zavezan k sklenitvi prav-
nega posla z nobenim ponudnikom. Ponu-
dniki niso upravičeni do povračila stroškov 
priprave ponudbe in sodelovanja na razpisu.

11. Objava: besedilo javnega razpisa 
z razpisno dokumentacijo je objavljeno na 
spletni strani Kovod Postojna, www.kovod-
postojna.si.

Kovod Postojna, d.o.o.

 Ob-2282/12
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 

Ptuj, objavlja na podlagi 35. člena Ured-
be o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list. 
RS, št. 34/2011) in sklepa Mestnega sveta 
Mestne občine Ptuj, št. 3528-25/2010, dne 
27. 2. 2012

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti 

Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Me-

stna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, 
matična številka: 5883598000, ID za DDV: 
SI85675237.

2. Predmet prodaje in izklicna cena
Prostor, posamezni del št. 1, v stav-

bi 3042, k.o. Ptuj (ID 5667416), v izmeri 
50,44 m2, v poslovno stanovanjski stav-

bi, na Prešernovi 19, Ptuj, ki stoji na parc. 
št. 1281/1, k.o. Ptuj.

Izhodiščna vrednost nepremične je 
15.510,00 EUR.

3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnine bodo prodane najugo-

dnejšemu ponudniku.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po na-

čelu »videno – kupljeno«. Nepremičnina se 
prodaja kot celota. Kupec kupuje nepremič-
nino v stanju, kakšno je in ne more uvelja-
vljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 
Ponudba mora veljati še 45 dni od roka od-
piranja ponudb. Če najugodnejši ponudnik 
ne sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu 
lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša, 
vendar ne več kot 15 dni, ali pa zadrži nje-
govo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, 
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima 
Mestna občina Ptuj pravico zadržati vplača-
no varščino.

3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku 
30 dni od izstavitve računa. Plačilo kupni-
ne v roku je bistvena sestavina pogodbe. 
Kolikor kupec ne plača kupnine, prodajalec 
zadrži varščino. Zemljiško knjižno dovolilo 
za vpis lastninske pravice na nepremičnini 
v zemljiško knjigo prodajalec izroči po pre-
jemu celotne kupnine.

3.5. Kupec nepremičnine, ki je predmet 
javnega zbiranja ponudb, je dolžan poleg 
kupnine plačati še davek na promet nepre-
mičnin. Kupec je poleg kupnine dolžan pla-
čati še stroške vknjižbe lastninske pravice 
na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji udeležbe v postopku
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino 

v višini 10 % ponujene cene nepremični-
ne, ki jo je potrebno plačati na transakcijski 
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slove-
nije, številka 01296-0100016538. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna 
v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne 
v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega 
ponudnika.

4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek 

fizične osebe oziroma ime pravne osebe, 
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma ma-
tično številko, davčno številko oziroma ID za 
DDV, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke, telefonsko številko,

– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne vrednosti,

– kopijo osebnega dokumenta (fizične 
osebe),

– izpisek iz poslovnega registra (samo-
stojni podjetniki posamezniki), ne starejši 
od 30 dni,

– izpisek iz sodnega registra (pravne 
osebe) oziroma izpisek iz registra društev 
pri upravni enoti (društvo), ne starejši od 
30 dni,

– pooblastilo, če se ponudba oddaja po 
pooblaščeni osebi,

– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega 

razpisa strinjajo,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 

90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo 
ponudbe.

4.3. Rok za oddajo ponudb je do vključno 
7. 5. 2012, do vključno 12. ure.

Ponudbe z dokazili prinesejo ponudni-
ki osebno v zapečateni pisemski ovojnici 
na naslov Mestna občina Ptuj, Oddelek za 
gospodarske javne službe, investicije, ka-
kovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, 2250 
Ptuj, ali jih pošljejo priporočeno pri čemer se 
šteje, da je ponudba prispela pravočasno, 
če prispe v sprejemno pisarno naročnika 
do datuma in ure določenega za oddajo 
ponudb.

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako 
na ovojnici »Ponudba za nakup nepremič-
nine – Ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice 
mora biti obvezno naveden naziv in naslov 
ponudnika.

5. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika:

5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 
2012, ob 10. uri, v sobi št. 28/2, na Mestni 
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Predstavniki 
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti 
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim do-
kumentom oziroma pisnim pooblastilom po-
nudnika. Nepravočasne ponudbe, ali pravo-
časne, vendar nepopolne ponudbe, komisija 
izloči in o tem obvesti ponudnika.

5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako 
visoko kupnino, bodo pozvani na pogajanja.

5.3. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ponujeno ceno, je izključena. Mestna občina 
Ptuj lahko kadarkoli ustavi začeti postopek 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se 
ponudnikom varščina vrne.

6. Dodatne informacije: vsa pojasnila 
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo in-
teresenti na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 
2250 Ptuj, soba št. 26, tel. 02/748-29-66 – 
kontaktna oseba: Asja Stropnik.

Mestna občina Ptuj

Št. 430-0016/2012-5(171) Ob-2295/12
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
15. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11), Mestna občina 
Murska Sobota objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega prostora v najem

a) Ime in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska 
Sobota.

b) Predmet javnega zbiranja po-
nudb: predmet javnega zbiranja ponudb je 
oddaja v najem gostinskega lokala, v sku-
pni izmeri 363,37 m2, ki se nahaja v pritli-
čju Dvorca Rakičan, Lendavska ulica 28, 
Rakičan, 9000 Murska Sobota, stoječem 
na parc. št. 1252, k.o. Rakičan. Gostinski 
lokal se oddaja v najem za opravljanje go-
stinske dejavnosti in je za to dejavnost tudi 
opremljen. Gostinskemu lokalu pripada tudi 
odprta terasa za strežbo v poletnem času, 
za katero si bo najemnik moral pridobiti po-
sebno dovoljenje mestne uprave.

c) Obdobje sklenitve pogodbe: najemna 
pogodba za gostinski lokal se bo sklenila za 
obdobje 5 let od dneva podpisa pogodbe.

d) Varščina: ponudbi je potrebno prilo-
žiti potrdilo o vplačani varščini v višini treh 
mesečnih ponujenih najemnin, vplačano na 
transakcijski račun Mestne občine Murska 
Sobota, št.: 01280-0100011405, z navedbo 
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»Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb 
– Gostinski lokal Dvorec Rakičan«. Znesek 
varščine se ne obrestuje. Uspelemu ponu-
dniku bo varščina obračunana pri najemnini, 
neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbi-
re najugodnejšega ponudnika.

e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponu-
dnik predloži ponudbo in elementi, ki naj jih 
ponudba vsebuje:

– na razpisu lahko sodelujejo fizične ali 
pravne osebe, pod pogojem, da so drža-
vljani Republike Slovenije ali druge države 
članice Evropske unije oziroma imajo se-
dež v državi članici Evropske unije in pod 
pogojem, da so registrirani za opravljanje 
gostinske dejavnosti,

– izhodiščna najemnina znaša 988,00 € 
mesečno (brez DDV). Izbrani najemnik je 
dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 
8. dni po prejemu računa najemodajalca,

– najemnik je dolžan poleg najemnine te-
koče plačevati obratovalne stroške, stroške 
rednega vzdrževanja, stroške nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča ter stroške 
zavarovanja objekta. Vse obveznosti naje-
mnika začnejo teči z dnem podpisa najemne 
pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik 
pričel z opravljanjem dejavnosti,

– najemnik mora skleniti najemno po-
godbo v roku 15 dni po prejemu pisnega 
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se 
šteje, da je od najema odstopil. V tem prime-
ru zapade varščina v korist najemodajalca.

Pisno ponudbo je potrebno predložiti 
v skladu z razpisno dokumentacijo, in si-
cer s:

– podatki o ponudniku;
– ponujeno mesečno višino najemnine, 

ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine;
– dosedanjimi referencami s področja 

gostinstva;
– izjavo ponudnika;
– dokazilom o registraciji za opravljanje 

gostinske dejavnosti: fizične osebe – potr-
dilo o vpisu v Poslovni register ter potrdilo 
o državljanstvu ali kopijo osebnega doku-
menta; pravne osebe – izpis iz sodnega 
registra;

– pooblastilom, overjenem pri notarju, 
v primeru, da se ponudba poda po poobla-
ščencu;

– potrdilom o plačilu varščine;
– dokazilom o ekonomski in finančni 

sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih 
šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme 
imeti blokiranega nobenega transakcijskega 
računa. Ponudnik je dolžan predložiti doka-
zila oziroma potrdila, iz katerih je razvidno 
izpolnjevanje tega pogoja (BON-1, BON-2 
ali potrdila vseh ponudnikovih poslovnih 
bank), ki ni starejše od 8 dni od prijave na 
razpis;

– potrdilom pristojnega davčnega ura-
da, da ima ponudnik poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve v skladu 
s predpisi. Potrdilo ne sme biti starejše od 
8 dni od prijave na razpis.

Ponudba je popolna, če vsebuje vse na-
vedene elemente v razpisu in razpisni doku-
mentaciji. Obravnava se samo ponudbe, ki 
so popolne in pravočasne. Po prejemu po-
nudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna 
pogajanja, morajo pa se izvesti v primeru, 
kadar je podanih več enakovrednih ponudb.

f) Merila za izbor: izbran bo ponudnik, 
ki bo dosegel najvišje število točk glede na 
merila:

– ponujena najvišja najemnina 70 točk,
– reference 30 točk.

g) Ponudba se bo štela za pravočasno, 
če bo prispela najkasneje do 8. 5. 2012 do 
11. ure, na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska 
Sobota, z oznako: »Ne odpiraj – Ponud-
ba – Javni razpis za oddajo gostinskega 
prostora v najem«. Na hrbtni strani ovoj-
nice se navede polni naslov pošiljatelja. 
Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2012 ob 
12. uri, na Mestni občini Murska Sobota, 
sejna soba, III. nadstropje. Ponudniki bodo 
o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva od-
piranja ponudb.

h) Mestna občina Murska Sobota si pri-
držuje pravico, da lahko na podlagi tega 
razpisa postopek ustavi do sklenitve pravne-
ga posla brez obrazložitve in odškodninske 
odgovornosti.

i) Razpisna dokumentacija je dostopna 
na spletni strani: www.murska-sobota.si, 
Javne objave. Vsa pojasnila lahko zainte-
resirani ponudniki dobijo na Mestni upravi 
mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 
2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za gospo-
darske in negospodarske dejavnosti, od po-
nedeljka, do petka, med 8. in 14. uro, ali po 
tel. 02/525-16-60 ali 031/350-239 pri vodji 
oddelka Štefanu Ciganu. Ogled gostinskega 
lokala je možen ob predhodno dogovorje-
nem terminu.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 352-2/2012 Ob-2305/12
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
dni list RS, št. 86/10) in 44. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (Uradni list RS, št. 34/11) ter 216. 
sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice 
z dne 24. 11. 2011, objavlja Občina Jesenice

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja  

v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje je:

1. Stanovanje št. 2, v skupni izme-
ri 34,88 m2, na naslovu Cesta železarjev 
23, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 
15.400,00 EUR. Predkupna pravica v skla-
du z 66. členom Stvarnopravnega zakonika 
(Uradni list RS, št. 87/02).

2. Podatki o nepremičnini: nepremičnina, 
ki je predmet javnega zbiranja ponudb je 
last Občine Jesenice. Predkupna pravica 
v skladu z 66. členom Stvarnopravnega za-
konika (Uradni list RS, št. 87/02).

3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne 

in fizične osebe, ki bodo prevzele pripra-
vljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki 
naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti 
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup 
nepremičnine – stanovanja (z navedbo na-
slova in številke stanovanja) « na vložišče 
Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na 
naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 
6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki 
navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko 
številko, ter e-mail pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni po-
nudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni po-
ložiti varščino, kot garancijo za resnost po-
nudbe. Varščina znaša 10 % (deset odstot-
kov) od izhodiščne cene za nepremičnino, 
za katero kandidira ponudnik. Varščino so 
dolžni ponudniki virmansko vplačati na po-
dračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Ban-
ki Slovenije, št.: 01241-0100007593, sklic 
18 75400-2001004-00000012, s pripisom » 

varščina za nakup stanovanja (z navedbo 
stanovanja)«. Plačana varščina bo izbrane-
mu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim 
ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, 

specifični podatki o stanovanju in številka 
stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, 
ter posebni pogoji in zahteve, ki jih mora-
jo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila 
za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz 
razpisne dokumentacije. Razpisno doku-
mentacijo interesenti prevzamejo na Občini 
Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor, 
pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne 
objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 
7. 5. 2012, do 15. ure. O dokončni izbiri 
najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki 
obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za 
oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci 
vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo 
prispele po 7. 5. 2012 po 15. uri, ne bodo 
upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da 
v postopku javne ponudbe ne izbere nobene 
izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti 
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo 
na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Je-
senice, Oddelek za okolje in prostor, Marija 
Lah, tel. 04/586-93-04.

Občina Jesenice

Št. 478-0006/2012-1 Ob-2308/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta 
ravnanja s nepremičnim premoženjem ob-
čine za leto 2012, Občina Dobrova - Polhov 
Gradec objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti  

Občine Dobrova - Polhov Gradec
1. Naziv in sedež prodajalca in orga-

nizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina 
Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 
1356 Dobrova, matična številka 5874998, 
davčna številka: 91166004.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena:

2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb je 
naslednja nepremičnina: parc. št. 1030/9, 
k.o. Šujica – ID znak 1982-1030/9-0, travnik, 
v izmeri 435 m2.

Zemljišče je na podlagi Potrdila o na-
menski rabi zemljišča stavbna parcela, do-
stop je mogoč iz ceste R3 641 Ljub ljanica- 
Dolgi most.

2.2 Nepremičnina je v posesti prodajal-
ca. Pravno stanje nepremičnine je ureje-
no, parcela je vpisana v zemljiško knjigo, 
na parceli je vknjižena služnostna pravica 
postavitve in vzdrževanja elektrovoda ter 
stvarna služnost dovoza-nujne poti.

2.3 Izhodiščna cena: 30.450,00 EUR.
2.4 Davek na promet nepremičnine, ki 

bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne 
pogodbe, plača kupec.

3. Pogoji prodaje:
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki zasebne listine.
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3.2 Nepremičnina je na prodaj po načelu 
»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgo-
varja za stvarne in pravne napake predmeta 
prodaje.

3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudni-
ka. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugo-
dnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za 
sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 
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 Dobrova 
- Polhov Gradec pravico zadržati vplačano 
varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo 
kupcu izročila nepremičnina v last in posest 
s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu 
z določili prodajne pogodbe. Plačilo celotne 
kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne 
pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino 
bo kupec poravnal na podračun zakladniške-
ga računa občine, št. 01221-0100000813, ki 
se vodi Banki Slovenije, sklic na številko 
2012-500, v roku 30 dni od dneva skleni-
tve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. 
Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan 
plačati stroške davka na promet nepremič-
nine, stroške notarske overitve pogodbe in 
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje 
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristoj-
nega sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:

5.1 Zavezujoča ponudba za nakup ne-
premičnine mora vsebovati:

– podatke o ponudniku (ime in priimek 
oziroma firmo kupca, naslov stalnega pre-
bivališča oziroma sedež ponudnika, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in na-
slov banke za vračilo varščine,

– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša,

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

– Priloge:
– potrdilo o državljanstvu, kopijo oseb-

nega dokumenta in kopijo davčne številke 
fizične osebe,

– overjen izpis iz poslovnega registra 
(samostojni podjetniki posamezniki), ne sta-
rejši od treh mesecev,

– overjen izpis iz sodnega registra, 
(pravne osebe), ne sme biti starejši od 3 me-
secev,

– potrdilo o vplačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne-

ga zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo 
ponudbe.

5.2 Ponudniki morajo oddati popolno 
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 
vključno 7. maja 2012. V primeru, da po-
nudba ne bo oddana v skladu z določili 
tega razpisa, se pri izboru ne bo upoštevala. 
Obrazci so na voljo na spletni strani občine 
(www.dobrova-polhovgradec.si).

5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo 
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z ozna-
ko »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepre-
mičnine« na naslov Občina Dobrova - Pol-
hov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova.

5.4 Ponudba, ki bo prispela po razpi-
snem roku, se bo štela kot nepravočasna 

ponudba in bo izločena iz postopka ter zapr-
ta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal 
nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, 
rok za dopolnitev ponudbe je pet dni po pre-
jemu poziva za dopolnitev.

6. Varščina:
6.1 Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu, morajo do izteka roka za od-
dajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene. Varščina se nakaže na 
podračun zakladniškega računa občine, 
št. 01221-0100000813, ki se vodi Banki Slo-
venije, sklic na številko 2012-500, z naved-
bo: plačilo varščine- javno zbiranje ponudb« 
in navedbo imena in priimka oziroma naziva 
ponudnika.

6.2 Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku všteje v kupnino, neuspelim po-
nudnikom bo varščina vrnjena brez obresti 
v roku 8 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, občina obdrži varščino.

7. Dodatne informacije: dodatne podrob-
nejše informacije o pogojih javnega zbiranja 
ponudb in natančnejše podatke o nepremič-
nini interesenti dobijo na tel. 01/3601-800, 
kontakt: Mateja Tavčar. Ogled nepremičnine 
je možen po predhodnem dogovoru.

8. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika:

8.1 Javno odpiranje prispelih ponudb bo 
dne 9. maja 2012, s pričetkom ob 12. uri 
na sedežu občine, Stara cesta 13, 1356 
Dobrova.

8.2 Edino merilo za izbor najugodnejše 
ponudbe je višina ponujene kupnine.

V primeru, da bo prispelo več ponudb, se 
bodo po zaključenem postopku javnega od-
piranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi po-
nudniki opravila še pogajanja v smislu pravil 
javne dražbe in sicer ne glede na to, ali so 
prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi poo-
blaščenci ali zakoniti zastopniki. Najmanjši 
dvig ponudbene cene je 200,00 EUR.

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 jav-
ne dražbe.

8.3. Ponudniki, ki se ne udeležijo jav-
nega odpiranja ponudb, bodo o izbiri obve-
ščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih 
ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

8.4. Obveznost občine, da sklene ponud-
bo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je 
izključena. Župan lahko ustavi začeti posto-
pek do sklenitve pravnega posla, ne da bi 
za to navedel razloge in brez odškodninske 
odgovornosti, pri čemer se ponudnikom po-
vrnejo stroški.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Št. 4780-1024/2010-20 Ob-2317/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 22. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10) in Načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne obči-
ne Ljub ljana v vrednosti pod 200.000 evrov 
za leto 2012

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin  
Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-
torja: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, mat.številka: 5874025, ID št. za 
DDV: SI67593321.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1. Predmet prodaje sta nepremičnini:
– parc. št. 1796/25 (ID oznaka 2636-

1796/25-0) funkcionalni objekt, v izmeri 
20 m²,

– parc. št. 1763/103 (ID oznaka 2636-
1763/103-0) neplodno, v izmeri 17 m²,

obe k.o. 2636-Bežigrad, skupaj 37 m².
Zemljišči se nahajata v območju urejanja 

BE-48 Bežigrad, z namensko rabo SScv – 
pretežno večstanovanjske površine.

Izhodiščna cena za zemljišči je 
34.780,00 EUR.

Navedena izklicna cena ne vključuje 
davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno–kupljeno«.
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki notarskega zapisa.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudni-

ku, za katerega bo imenovana Komisija 
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
bo in bo s sklepom župana izbran za naju-
godnejšega ponudnika.

3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika 
oziroma po poteku roka za uveljavitev pred-
kupne pravice. V nasprotnem primeru se 
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima 
Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati 
vplačano varščino.

3.5 Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last s pravico vpisa la-
stninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojni zemljiški knjigi.

3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na promet nepre-
mičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi 
pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino 
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, 
ki jo je potrebno plačati na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne občine 
Ljub ljana, št.: 01261-0100000114, sklic na 
št. 000-431000, v primeru prodaje zemljišč 
iz točke 2.1 je sklic na št. 007-432000.

Plačana varščina se izbranemu ponudni-
ku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom 
pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni 
od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-
roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in 
naslov banke za vračilo varščine) in na-
vedbo 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 po-
nudbo z vsemi prilogami do vključno 5. 5. 
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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 za 
zemljišča pod točko 2.1 priporočeno po po-
šti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj 
– ponudba za nakup nepremičnin v enoti 
urejanja BE-48 Bežigrad« na naslov: Me-
stna občina Ljub ljana, Komisija za izvedbo 
postopka razpolaganja s stvarnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana, Adamič-Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljub ljana.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizič-

ne osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (prav-

ne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne 

ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 1. 8. 2012.
5. Dodatne informacije: dodatne podrob-

nejše informacije o pogojih javnega zbiranja 
ponudb za prodajo zemljišč pod točko 2.1, 
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub ljana, 
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z ne-
premičninami, tel. 01/306-10-67, kontak-
tna oseba Aleš Weber, elektronska pošta: 
ales.weber@ljubljana.si. Ogled nepremičnin 
in dokumentacije v zvezi z nepremičninama 
je možen po predhodnem dogovoru.

6. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

6.1 Komisija bo odpirala prispele ponud-
be dne 8. 5. 2012, ob 13. uri, v prostorih 
Mestne občine Ljub ljana, Klub 15, Mestni 
trg 1, Ljub ljana.

6.2 V primeru, da bo prispelo več najugo-
dnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponu-
dnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, 
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi 
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbi-
ranje ponudb.

6.4 Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Župan oziroma imeno-
vana Komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno na svetovnem spletu in na spletni 
strani Mestne občine Ljub ljana: http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Mestna občina Ljubljana

Št. 3.1.-618/2012 Ob-2316/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju 

s stvarnim premoženjem – 1 in na podla-
gi pooblastila odvisne družbe SŽ – Tovorni 
promet d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., 
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana vabijo 
k nakupu premičnin: neuporabnega materi-
ala, odpadno železo.

Vrsta posla: neuporabni material.
Lokacija:
– Centralne delavnice Ljub ljana, pro-

izvodnja Dobova,
– Centralne delavnice Ljub ljana, pro-

izvodnja Ptuj.

Predmet prodaje obsega:
– cca 110 ton neuporabnih kolesnih dvo-

jic brez ohišja, kolesnih dvojic z ohišji in od-
bojnikov, odpadno železo iz CD Dobova in

– cca 40 ton neuporabnih monoblokov in 
osi, odpadno železo iz CD Ptuj.

Ocenjena vrednost predmeta prodaje 
znaša: 42.000,00 EUR.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 
4. 5. 2012 ob 11. uri, na sedežu družbe: SŽ, 
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, 
Področje za nabavo (sejna soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo na-
vedene v navodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 13 dneh 
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za 
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi doda-
tna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje 
in v skladu s tem navodilom v 14 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. 
Zahtevo za prevzem navodila so ponudni-
ki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, 
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po fa-
ksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: 
jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije 
na tel. 01/29-14-634.

SŽ – Tovorni promet, d.o.o.

Št. 53/2012-004/003 Ob-2284/12
Na podlagi določil 124. člena Zako-

na o trgu finančnih instrumentov (Uradni 
list RS, št. 67/07 in 100/07 – popr.) druž-
ba CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, 
gradbeništvo in druge poslovne storitve, 
Ulica 15. maja 14, Koper, objavlja:

CPK d.d. obvešča zainteresirane javno-
sti, da sta nas:

– družba Marles d.d., Limbuška cesta 2, 
2341 Limbuš, dne 12. 4. 2012 obvestila, da 
je dne 11. 4. 2012 odsvojila 53.770 delnic 
družbe CPK d.d. (oznaka CKPG), kar pred-
stavlja 12,3365 odstotni delež glasovalnih 
pravic, tako, da znaša skupni delež glaso-
valnih pravic po spremembi 0,00 % vseh 
glasovalnih pravic

in
– družba Numina d.o.o., Kersnikova 5, 

1000 Ljub ljana, dne 12. 4. 2012 obvestila, 
da je dne 11. 4. 2012 pridobila 53.770 delnic 
družbe CPK d.d. (oznaka CKPG), kar pred-
stavlja 12,3365 odstotni delež glasovalnih 
pravic, tako, da znaša skupni delež glaso-
valnih pravic po spremembi 80,3661 % vseh 
glasovalnih pravic.

CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest,  
gradbeništvo in druge poslovne storitve

Št. 165-02-45/2000/211 Ob-2338/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upra-

vo na podlagi devetega odstavka 287. člena 
Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 113/08 
Odl. US, 28/09, 47/09 Odl. US, 51/10, 26/11 
in 14/12) preklicuje identifikacijske znake 
razrešenega izvršitelja Sava Mutića, in si-
cer: izkaznico izvršitelja (izdano s strani Mi-
nistrstva za pravosodje dne 9. 5. 2007 pod 
tekočo številko 14), priponko izvršitelja (s 
tekočo številko 10), pečate izvršitelja (peča-
te premera 3,5 cm, 2 cm in 4 cm), ter oznako 
na poslovnih prostorih izvršitelja.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo
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Št. 101-6/2012/4 Ob-1310/12
Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Cen-

ter, z dnem 25. 1. 2012 sprejme v hram-
bo statut z nazivom »Pravila o delovanju 
sindikata« in ga vpiše v evidenco statutov 
sindikatov, pod zaporedno številko 337 za 
sindikat z imenom: Konfederacija Sindika-
tov Slovenije Pergam Since07 – Sindikat 
centrov za socialno delo Zavod Comett – 
pomoč in nega na domu, kratico: Sindikat 
Zavod Comett, in sedežem: Trg Osvobo-
dilne fronte 14, Ljub ljana.

Št. 101-3/2012-0003-3 Ob-2109/12
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg 

svobode 18, Tržič, z 28. 3. 2012, sprejme 
v hrambo pravila, vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov, pod zap. št. 36, z nazi-
vom: Pravila o organiziranosti in delova-
nju sindikata delavcev Metalform, ki ga 
je zahtevala pooblaščena oseba sindikata 
z imenom: Sindikat podjetja Metalform in 
sedežem: Retnje 1a, Križe.

Št. 02049-4/2006-31 Ob-2135/12
Konfederacija sindikatov javnega sek-

torja Slovenije se poleg dejavnosti, določe-
nih v odločbi št. 02049-4/2006 z dne 11. 9. 
2009, določi kot reprezentativen sindikat 
v poklicu »paznik/paznica v zaporu«.

Za Sindikat delavcev v pravosodju se 
šteje, da je reprezentativen v dejavnosti 
»sodstvo« in v poklicu »paznik/paznica v za-
poru«, ker je združen v Konfederacijo sindi-
katov javnega sektorja Slovenije.

Za Sindikat javnih uslužbencev Slovenije 
se šteje, da je reprezentativen v dejavnosti 
»urejanje zdravstva, izobraževanja, kultur-
nih in drugih socialnih storitev, razen ob-
vezne socialne varnosti«, ker je združen 
v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja 
Slovenije.

Evidence sindikatov
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 Ob-2273/12
Ime medija: Bančni vestnik, revija za 

denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – 

GIZ, Ljub ljana, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana.
Imena članov uprave oziroma organa 

upravljanja: direktor France Arhar.
Imena članov nadzornega sveta izdaja-

telja: Božo Jašovič, Andrej Plos, Damijan 
Dolinar, Jože Lenič, Dušan Drofenik, Gora-
zd Trček, Vojka Ravbar, Igor Kragelj, Vera 
Dolinar, Drago Pišek, Sibil Svilan, Klemens 
Nowotny, Matej Falatov, Mitja Otorepec.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-2269/12
Direktorja družbe ART trgovina na de-

belo in drobno, Ljub ljana, d.o.o., Rimska 
cesta 2, 1000 Ljub ljana, matična šte-
vilka 5376602000, in ART Nepremični-
ne, trgovina in storitve, d.o.o., Pilono-
va ulica 8, 1000 Ljub ljana, matična šte-
vilka 3974405000, na podlagi 629. člena 
v zvezi s 586. členom ZGD-1 objavljata 
obvestilo, da je bila dne 10. 4. 2012 re-
gistrskemu organu predložena Pogodba 
o oddelitvi in prevzemu v družbah ART tr-
govina na debelo in drobno, Ljub ljana, 
d.o.o., Rimska cesta 2, 1000 Ljub ljana, 
matična številka 5376602000, in ART Ne-
premičnine, trgovina in storitve, d.o.o., Pi-
lonova ulica 8, 1000 Ljub ljana, matična šte-
vilka 3974405000. Direktorja družbe opo-
zarjata družbenike na njihove pravice, kot 
jih opredeljuje 586. člen ZGD-1, in sicer, da 
imajo vsaj mesec dni pred odločanjem o so-
glasju za oddelitev, na sedežu teh družb, 
možnost pregleda:

1. pogodbe o oddelitvi s prevzemom;
2. letnega poročila prenosne družbe za 

zadnja tri poslovna leta ter prevzemne druž-
be za zadnje poslovno leto;

3. zaključnih poročil obeh družb v skladu 
s prvim odstavkom 68. člena ZGD-1 in otvo-
ritvenih bilanc obeh družb.

Direktorja družb hkrati opozarjata upnike 
na njihovo pravico zahtevati brezplačen pre-
pis pogodbe o oddelitvi in prevzemu v skla-
du s tretjim odstavkom 629. člena ZGD-1.

ART trgovina na debelo  
in drobno, Ljubljana, d.o.o.  

ART Nepremičnine, trgovina  
in storitve, d.o.o.

 Ob-2315/12
Samostojni podjetnik Janez Merčun s fir-

mo s.p. Merčun Janez Mizarstvo-pohištveno 
mizarstvo, Živaličeva ulica 4, 1210 Ljub ljana 
– Šentvid, na podlagi 670. člena, v pove-
zavi s 75. členom Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1) objavljam, da nameravam 
opraviti prenos podjetja samostojnega pod-
jetnika na novo kapitalsko družbo z name-
ravano firmo Mokca d.o.o., in sicer predvi-
doma s 20. 7. 2012.

s.p. Merčun Janez  
Mizarstvo-pohištveno mizarstvo

 Ob-2238/12
Likvidacijski upravitelj pravne osebe 

Skupnost lastnikov večstanovanjske hiše, 
Cesta proletarskih brigad 64, Maribor – v li-
kvidaciji, matična številka 5987059000, na 
podlagi 412. člena ZGD-1 objavlja obvestilo 
in poziv upnikom:

1. Člani Skupnosti lastnikov večstano-
vanjske hiše, Cesta proletarskih brigad 64, 
Maribor – v likvidaciji, so dne 17. 2. 2012 
sprejeli sklep o prenehanju pravne osebe in 
začetku postopka redne likvidacije.

2. Za likvidacijskega upravitelja je bil 
imenovan Karba Danilo, Cesta proletarskih 
brigad 64, Maribor.

3. Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg 2012/9138 z dne 15. 3. 2012 v so-
dni register vpisalo začetek postopka likvi-
dacije nad pravno osebo Skupnost lastnikov 

večstanovanjske hiše, Cesta proletarskih 
brigad 64, Maribor – v likvidaciji.

4. Upnike pravne osebe Skupnost la-
stnikov večstanovanjske hiše, Cesta prole-
tarskih brigad 64, Maribor – v likvidaciji se 
poziva, da v roku 30 dni od dneva objave 
tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo 
svoje terjatve do pravne osebe v likvidaciji in 
jih v dveh izvodih s priloženimi dokazili o te-
melju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno 
pošto na naslov: Skupnost lastnikov večsta-
novanjske hiše, Cesta proletarskih brigad 
64, 2000 Maribor – v likvidaciji, s pripisom: 
prijava terjatve.

Likvidacijski upravitelj  
Danilo Karba

 Ob-2302/12
Družba TRIGLAV KONFEKCIJA Kranj, 

d.d. – v likvidaciji, Savska cesta 34, 4000 
Kranj, ki jo zastopa likvidacijska upravitelji-
ca Slavka Jelnikar, obvešča, da je Okrožno 
sodišče v Kranju s sklepom Srg 2012/15220 
z dne 13. 4. 2012, v sodni register vpisalo 
sklep o začetku likvidacije družbe.

Likvidacijska upraviteljica, na temelju 
člena 412 /1 ZGD-1 pozivam upnike, da 
svoje terjatve do družbe prijavijo likvidacijski 
upraviteljici v roku 30 dni od dneva te objave 
v Uradnem listu RS.

TRIGLAV KONFEKCIJA Kranj, d.d. –  
v likvidaciji

likvidacijska upraviteljica  
Slavka Jelnikar

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-2270/12
Družba MBI gradbeni inženiring in sto-

ritve d.o.o., s skrajšano firmo MBI d.o.o., 
sedežem v Legen, Legen 60A, 2383 Šmar-
tno pri Slovenj Gradcu, vpisane v sodni re-
gister družb pri Okrožnem sodišču v Slovenj 
Gradcu, z matično številko: 5689813000, ki 
jo zastopa direktor Binej Bevcl, roj. 28. 8. 
1958, stan. Legen 60A, 2383 Šmartno pri 
Slovenj Gradcu, v skladu s prvo alinejo dru-
gega odstavka 520. člena ZGD-1 objavlja 
obvestilo upnikom:

Osnovni kapital družbe MBI gradbeni 
inženiring in storitve d.o.o., ki znaša zna-
ša 35.447,00 EUR, se zmanjša po rednem 
postopku zmanjšanja osnovnega kapitala.

Razlog za zmanjšanje osnovnega ka-
pitala je bistveno zmanjšan obseg storitev 
in dela zaradi težjih gospodarskih pogojev 
in glede na to, da je poslovanje družbe bi-
stveno zoženo, ni potrebno zagotavljati tako 
visokega osnovnega kapitala.

Osnovni kapital družbe, ki zna-
ša 35.447,00 EUR, se zmanjša za 
27.447,00 EUR in znaša 8.000,00 EUR.

Edini družbenik ima tako po rednem 
postopku zmanjšanja osnovnega kapitala 
v družbi:

– osnovni vložek v višini 
3.920,00 EUR kar predstavlja poslovni de-
lež v višini 49,00 % in osnovni vložek v višini 

4.080,00 EUR kar predstavlja poslovni delež 
v višini 51,00 %, oziroma skupno 100 % po-
slovni delež, ki je enak osnovnemu kapitalu 
družbe.

S to objavo v skladu s 520. členom 
ZGD-1 obveščamo upnike o zmanjšanju 
osnovnega kapitala in jih pozivamo, da se 
zglasijo pri družbi in izjavijo, da soglašajo 
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, upnike, 
ki so družbi znani, pa bo družba pozvala 
neposredno.

Rok za zglasitev upnikov pri družbi je 
tri mesece od objave poziva v Uradnem 
listu RS.

MBI gradbeni inženiring  
in storitve d.o.o.  

direktor Binej Bevcl

Sklici skupščin 

 Ob-2280/12
Preklic

Družba Cestno podjetje Ljub ljana družba 
pooblaščenka, d.d. obvešča delničarje, da 
uprava preklicuje 15. sejo skupščine Ce-
stno podjetje Ljub ljana družba pooblaščen-
ka, d.d., Stolpniška ulica 10, 1000 Ljub ljana, 
ki je bila sklicana za dne 25. 4. 2012 ob 
9. uri, na sedežu družbe Cestno podjetje 
Ljub ljana, družba pooblaščenka, d.d. in ob-
javljena v Uradnem listu RS, št. 20 dne 
16. 3. 2012.

Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.

direktor
Bojan Kozar

 Ob-2263/12
Na podlagi 42. člena Statuta, uprava 

družbe SŽ – Projektivno podjetje Ljub ljana, 
d.d. sklicuje

20. redno sejo skupščine
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., 

Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana,
ki bo v sredo, 23. maja 2012, ob 12. uri, 

na sedežu družbe v Ljub ljani, Ukmarjeva 
ulica 6, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je
Za predsedujočo skupščini se izvoli: 

Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Izvolita se dva preštevalca glasov: Ed-

mund Škerbec, univ. dipl. inž. gradb. in Boris 
Glušac, univ. dipl. inž. gradb.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka 
Majda Lokošek.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za 
leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poro-
čilom nadzornega sveta o preveritvi letnega 
poročila po 282. členu Zakona o gospodar-
skih družbah ter podelitev razrešnice direk-
torju in nadzornemu svetu družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani z letnim poročilom 
za leto 2011, z revizorjevim poročilom in 

Objave gospodarskih družb
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pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila.

V skladu z 294. členom Zakona o gospo-
darskih družbah skupščina potrjuje in odobri 
delo uprave in nadzornega sveta v poslov-
nem letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička za leto 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 
31. 12. 2011 znaša 653.459,67 EUR se upo-
rabi kot sledi:

– del bilančnega dobička, ki izvira iz či-
stega poslovnega izida leta 2011, v višini 
50.844,00 EUR, se uporabi za izplačilo divi-
dend v bruto vrednosti 3,00 EUR na nava-
dno delnico;

– preostali del bilančnega dobička v vi-
šini 602.615,67 EUR se razporedi v druge 
rezerve iz dobička.

Dividende se izplačajo do 31. 12. 2012 
tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic 
vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško de-
potni družbi, d.d., na dan 23. 5. 2012.

c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu 
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: upravi in 
nadzornemu svetu družbe se za uspešno 
delo, v breme poslovnih stroškov leta 2012, 
izplača nagrada po predlogu uprave in nad-
zornega sveta.

3. Spremembe in dopolnitve statuta 
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Spremeni se prvi stavek 28. člena statuta 
družbe, tako da po novem glasi: »Nadzorni 
svet ima 3 (tri) člane.«

Spremeni se prvi stavek 29. člena statuta 
družbe, tako da po novem glasi:

»1 (en) član nadzornega sveta je pred-
stavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet 
delavcev družbe.«

Spremeni se 30. člen statuta družbe, 
tako da po novem glasi:

»Nadzorni svet imenuje skupščina del-
ničarjev z navadno večino glasov navzočih 
delničarjev, razen člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delavcev družbe, ki ga iz-
voli svet delavcev.«

K 59. členu statuta se doda odstavek:
»Spremembi določila 28. in 29. člena 

statuta se začneta uporabljati po poteku 
mandata članom nadzornega sveta.«

Čistopis statuta na podlagi sprejetega 
sklepa potrdi notar.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno 
revizijsko družbo za leto 2012 skupščina 
imenuje družbo Plus Revizija, d.o.o., Trzin, 
Špruha 19.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda, vključno z letnim poročilom z mne-
njem revizorja, Poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi letnega poročila in s Predlogom 
sprememb in dopolnitev statuta družbe, je 
delničarjem na pogled v tajništvu uprave 
družbe na naslovu: Ukmarjeva ulica 6, Ljub-
ljana, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure, 
v času od dneva objave sklica skupščine 
do vključno dneva zasedanja skupščine. 
Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah 
dnevnega reda.

Delničarji lahko v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine pošljejo razumno ute-
meljen predlog sklepa k posamezni točki 
dnevnega reda na naslov: SŽ – Projektivno 
podjetje Ljub ljana, d.d., Ukmarjeva ulica 6, 
1000 Ljub ljana.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko naj-
pozneje sedem dni po objavi sklica skup-
ščine zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, 
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, 
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo 
pošljejo na naslov: SŽ – Projektivno podje-
tje Ljub ljana, d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 
Ljub ljana.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice bodo imeli 
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo 
družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba, 
d.d., Ljub ljana do konca četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine, to je 19. 5. 2012 
in bodo do istega dne pisno prijavili svojo 
udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Uk-
marjeva ulica 6, Ljub ljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. čle-
na ZGD.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitne-
ga prevzema glasovnic za glasovanje na 
skupščini. Delničarji oziroma njihovi poo-
blaščenci se izkažejo z osebnim dokumen-
tom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega registra. Pooblaščenec delničar-
ja mora predložiti najkasneje na skupščini 
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri 
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred 
začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d.  

direktor  
Dušan Zajc, univ. dipl. inž. gradb.

 Ob-2267/12
Na podlagi 26. člena Statuta, uprava 

družbe Kompas Bled d.d. sklicuje

21. redno skupščino
družbe Kompas Bled d.d.,

ki bo v četrtek, 24. 5. 2012, ob 10. uri, 
v Hotelu Kompas na Bledu.

Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
Predsedujoči: po Statutu direktor pod-

jetja.
Verifikacijska komisija: Maja Štefe, Bi-

serka Jaklovič.
Zapisnik: Notariat – Stane Krainer – no-

tar.
2. Predložitev letnega poročila za leto 

2011, pisnega poročila nadzornega sveta 
k letnemu poročilu, sprejem sklepa o pokritju 
izgube in uporabi bilančnega dobička, ter 
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu.

Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim po-

ročilom družbe za leto 2011 in pisnim poro-
čilom nadzornega sveta, ki ga je v skladu 
z 274.a člena ZGD predložil nadzorni svet 
in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil 
letno poročilo za leto 2011.

b) Čista izguba poslovnega leta znaša: 
8.717 EUR, ki se pokriva z zmanjšanjem 
kapitalskih rezerv v višini 8.717 EUR.

c) Potrdi in odobri se delo direktorja in 
nadzornega sveta Kompas Bled d.d. v po-

slovnem letu 2011 ter se direktorju in članom 
nadzornega sveta na podlagi drugega od-
stavka 282.a člena Zakona o gospodarskih 
družbah podeli razrešnica.

3. Poslovni plan družbe za leto 2012.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan 

družbe za leto 2012.
4. Volitve novega nadzornega sveta.
Predlog: dosedanjim članom se podaljša 

mandat za naslednji dve leti.
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo 
poslati družbi najpozneje sedem dni po ob-
javi sklica skupščine. Zahtevi morajo v pisni 
obliki predložiti predlog sklepa, o katerem 
naj skupščina odloča.

Fizične osebe morajo pri evidentiranju 
prisotnosti dokazati svojo identiteto z oseb-
no izkaznico in potrdilom o vpisu v delniško 
knjigo.

Evidentiranje se začne ob 9.30, v Hotelu 
Kompas Bled.

Prosim vse delničarje, da s svojo priso-
tnostjo prispevate k uspešni izvedbi skup-
ščine.

Kompas Bled d.d.  
uprava  

direktor Martin Merlak

 Ob-2268/12
Na podlagi 7. člena Statuta družbe Sava 

Turizem d.d. (v nadaljevanju: družba) upra-
va družbe sklicuje

8. skupščino delničarjev,
ki bo dne 21. 5. 2012, ob 10. uri, v dvo-

rani Libertas v Golf hotelu, na Cankarjevi 6, 
na Bledu.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim 

Letnim poročilom družbe za leto 2011, Poro-
čilom nadzornega sveta družbe za leto 2011 
o delu nadzornega sveta v letu 2011, o pre-
veritvi letnega poročila družbe za leto 2011 
in z mnenjem nadzornega sveta o revidira-
nem letnem poročilu družbe za leto 2011.

3. Seznanitev z bilančno izgubo.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-

nemu svetu družbe.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 

2012.
Uprava družbe predlaga k posameznim 

točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Ad 1)
Ugotovi se sklepčnost skupščine. 

Za predsednika skupščine se izvoli Primo-
ža Kozino. Za preštevalca glasov se izvolita 
Branko Kelbl in Duško Janša. Za sestavo 
zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz 
Kranja.

Ad 2)
Skupščina se seznani z revidiranim le-

tnim poročilom družbe za poslovno leto 
2011 in s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta za leto 2011.

Ad 3)
Skupščina se seznani, da znaša bilanč-

na izguba po revidiranih izkazih družbe 
na dan 31. 12. 2011 5.457.931,40 EUR in 
sklene, da se pokrije v breme drugih re-
zerv iz dobička v višini 1.609.627,54 EUR 
in v breme kapitalskih rezerv družbe v višini 
3.848.303,86 EUR.

Ad 4)
Skupščina podeljuje razrešnico upra-

vi družbe. Skupščina podeljuje razrešnico 
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nadzornemu svetu družbe. Skupščina po-
trjuje in odobrava delo teh dveh organov 
družbe v poslovnem letu 2011.

Ad 5)
Za revizorja računovodskih izkazov druž-

be se za leto 2012 imenuje Deloitte Revizija, 
d.o.o.

Gradivo za skupščino in dostopnost gra-
diva

Na sedežu družbe na Cankarjevi 6, na 
Bledu, so v tajništvu družbe vsak delovni 
dan od dneva objave skupščine do dneva 
skupščine, od 10. do 13. ure, in na spletni 
strani družbe: http://www.sava.si/ dostopni 
sklic skupščine s predlogi sklepov, obra-
zložitev točk dnevnega reda in predlaganih 
sklepov, revidirano letno poročilo družbe za 
leto 2011 z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja in Poročilo nadzornega sveta družbe 
za leto 2011.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga 
obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Družba bo v skladu s tre-
tjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila 
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede 
katerih bodo delničarji zahteve poslali druž-
bi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica 
skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Družba bo na intranetu objavila tiste predlo-
ge delničarjev, ki bodo poslani družbi 
v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine 
in bodo razumno utemeljeni, za katere bo 
delničar – predlagatelj obenem pri tem spo-
ročil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu 
upravnega odbora in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog. Delničar lahko dodatne točke 
dnevnega reda oziroma predloge sklepov 
poda tudi z uporabo elektronskih sredstev, in 
sicer preko telefaksa 04/579-16-02, po ele-
ktronski pošti: nada.zaberl@hotelibled.com, 
pri čemer mora biti oblikovani predlog po-
slan v obliki pripetega dokumenta k elek-
tronski pošti, iz katerega bo razviden podpis 
delničarja oziroma v primeru delničarja kot 
pravne osebe podpis zakonitega zastopnika 
ter žig.

Delničarji bodo lahko na skupščini ure-
sničevali svojo pravico do obveščenosti iz 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki 

so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine (presečni dan).

Pravico udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico na skupščini lahko ure-
sničujejo le delničarji, ki najkasneje konec 
4. dne pred skupščino svojo udeležbo na 
skupščini pisno prijavijo na naslov, Sava 
Turizem d.d., Cankarjeva 6, 4260 Bled ali 
po elektronski pošti: nada.zaberl@hoteli-
bled.com.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec 
delničarja, je potrebno družbi predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje, ki ostane 
deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo 
za zastopanje na skupščini mora biti pisno. 

Pooblastilo mora vsebovati splošne identi-
fikacijske podatke pooblastitelja in poobla-
ščenca.

Sava Turizem d.d.  
uprava družbe  

Andrej Prebil, predsednik uprave  
mag. Borut Simonič, član uprave  

Renata Balažic, članica uprave

Št. 919/2012 Ob-2279/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih druž-

bah in Statuta delniške družbe Agroind Vi-
pava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta 5, 
Vipava, uprava družbe sklicuje

18. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., 

Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v sredo, 23. 5. 2012, ob 12. uri, na 

sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles ter predsta-
vitev notarke.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli od-

vetnik Damjan Škofič, za preštevalki glasov 
pa Mojca Kante in Alenka Poljšak. Skupšči-
ni bo prisostvovala vabljena notarka Laura 
Čermelj.

2. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega 

sveta:
Statut družbe se spremeni, kot sledi:
(1) Pod naslovom poglavja Organi druž-

be se doda besedilo: Družba ima dvotirni 
sistem upravljanja.

(2) V poglavju E. Nadzorni svet se spre-
menijo točke E.A., E.B. in E.C. statuta druž-
be, tako da se glasijo:

E.A. Nadzorni svet ima 3 člane.
E.B. Dva člana nadzornega sveta zasto-

pata interese delničarjev in ju voli skupšči-
na. En član nadzornega sveta je predstavnik 
delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.

E.C. Nadzorni svet imenuje skupščina 
delničarjev z navadno večino glasov nav-
zočih delničarjev, razen člana nadzornega 
sveta iz prejšnje točke statuta.

(3) V poglavju E. Nadzorni svet se črta 
točka E.L. statuta.

(4) V poglavju F. Skupščina se spreme-
nita točki F.C. in F.D. statuta družba, tako 
da se glasita:

F.C. Skupščino je treba sklicati, če delni-
čarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajse-
tino osnovnega kapitala, od poslovodstva pi-
sno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi mo-
rajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog 
sklepa za vsako predlagano točko dnevne-
ga reda, o katerem naj skupščina odloča ali, 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda.

F.D. Sklic skupščine se objavi vsaj 
30 dni pred skupščino. Skupščine se lahko 
udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno 
pravico le tisti delničarji, ki so kot imetni-
ki delnic vpisani v centralnem registru ne-
materializiranih vrednostnih papirjev konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(presečni dan). Delničarji oziroma njihovi 
pooblaščenci se lahko udeležijo skupščine 
in na skupščini uresničujejo glasovalno pra-
vico le, če se delničarji prijavijo za udeležbo 
na skupščini, in sicer najpozneje konec če-
trtega dne pred skupščino. Prijava je pra-

vočasna, če jo družba prejme najpozneje 
konec četrtega dne pred skupščino.

(5) V poglavju F. Skupščina se črta točka 
F.E. statuta.

(6) V poglavju G. Letno poročilo, uporaba 
bilančnega dobička in dividenda, se spre-
meni točka G.F. statuta družbe, tako da se:

– v drugi alineji prvega odstavka črta be-
sedilo: »in članom nadzornega sveta« in

– v drugem stavku tretjega odstavka črta 
besedilo: », članom nadzornega sveta«.

(7) V poglavju J. Veljavnost akta in statu-
ta, se v točki J.A. črta prvi stavek.

(8) V poglavju J. Veljavnost akta in statu-
ta, se črta točka J.B. statuta.

3. Odpoklic članov nadzornega sveta in 
izvolitev novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Odpoklic članov nadzornega sveta in iz-
volitev novega člana nadzornega sveta:

Skupščina družbe z dnem vpisa spre-
memb statuta iz točke 2. dnevnega reda te 
skupščine, s katerimi se število članov nad-
zornega sveta zmanjša na 3 člane, v sodni 
register, odpokliče dosedanja člana nadzor-
nega sveta:

– Helena Lavrenčič,
– Franko Mrevlje.
Skupščina družbe za obdobje od prvega 

dne po dnevu vpisa sprememb statuta iz 
točke 2. dnevnega reda te skupščine, s ka-
terimi se število članov nadzornega sveta 
zmanjša na 3 člane, v sodni register, do 
11. 3. 2014, za člana nadzornega sveta, ki 
zastopa interese delničarjev, imenuje:

– Lea Slokar roj. 29. 9. 1978, stanujoča 
Lokavec 43, 5270 Ajdovščina.

Presečni dan za uresničevanje glaso-
valne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo le tisti 
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisa-
ni v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – centralni kli-
rinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(presečni dan) tj. 19. 5. 2012.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje 
na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in 
zastopniki, ki bodo pisno prijavili svojo ude-
ležbo na skupščini upravi družbe najpozneje 
do 19. 5. 2012.

Če glasovalno pravico uresničuje poobla-
ščenec, je potrebno prijavi za udeležbo pri-
ložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno 
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja 
shranjeno na sedežu družbe. Pravne osebe 
morajo prijavi za udeležbo predložiti redni 
izpisek iz sodnega/poslovnega registra.

Prijavljene udeležence vljudno prosimo, 
da se vsaj pol ure pred začetkom zaseda-
nja skupščine vpišejo v listo udeležencev 
in prevzamejo glasovnice. Za udeležbo na 
skupščini se zakoniti zastopniki in poobla-
ščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Če 
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim 
redom istega dne v istih prostorih, ob 13. uri. 
V tem primeru je skupščina sklepčna in bo 
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
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morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v sedmih dneh po objavi tega skli-
ca skupščine, ki bodo razumno utemeljeni 
in za katere bo delničar – predlagatelj pri 
tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno, volilne-
ga predloga o volitvah članov nadzornega 
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve 
točk dnevnega reda in drugo gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
in s predlaganimi spremembami statuta ter 
čistopisom statuta je na vpogled na sedežu 
družbe, vsak delovni dan, od dneva objave 
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine, od 12. do 14. ure, v tajništvu 
uprave družbe.

Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena 

ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svojo pravico do obveščenosti.

Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.  
uprava družbe  

Joško Ambrožič, predsednik uprave

 Ob-2283/12
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kom-

pas d.d., uprava družbe sklicuje

skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas d.d.,

ki bo dne 23. 5. 2012, ob 12. uri, na se-
dežu družbe, Pražakova 4, Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti 

skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini 
prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sesta-
vila zapisnik.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
4. Predčasni odpoklic članov nadzor-

nega sveta, predstavnikov delničarjev in 
imenovanje novih članov nadzornega sve-
ta, predstavnikov delničarjev.

Predlogi sklepov:
Sklep k točki 1:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in da je 

na skupščini prisotna vabljena notarka Nada 
Kumar iz Ljub ljane, ki bo sestavila zapisnik.

Sklep k točki 2:
Izvolijo se delovna telesa skupščine. 

Za predsednika in dva preštevalca glasov 
se izvolijo osebe po predlogu uprave oziro-
ma delničarjev na skupščini.

Sklep k točki 3:
3.1. Spremeni se 33. člen Statuta družbe 

Kompas d.d., ki se odslej glasi:
»Družba ima nadzorni svet, ki šteje 3 (tri) 

člane, od tega sta dva člana, ki zastopata 
interese delničarjev in en član, ki je pred-
stavnik delavcev.

Člane nadzornega sveta, ki zasto-
pajo interese delničarjev, voli skupščina 
na predlog nadzornega sveta za dobo 4 
(štirih) let in so po preteku mandata lahko 
ponovno izvoljeni.«

3.2. Spremeni se 34. člen Statuta druž-
be Kompas d.d., ki se odslej glasi:

»Delo nadzornega sveta je urejeno s po-
slovnikom.«

Sklep k točki 4:
4.1. Skupščina družbe Kompas d.d. 

z dnem izvedbe te skupščine predčasno 
odpokliče dosedanja člana nadzornega 
sveta, predstavnika delničarjev Borisa Te-
škega, stanujočega Mlinovi 48a, Zagreb, 
Hrvaška, rojen 18. 12. 1961, in Ivana Zeca, 
stanujočega Dvorište 10, Zagreb, Hrvaška, 
rojen 22. 6. 1978.

4.2. Skupščina družbe Kompas d.d. 
z dnem izvedbe te skupščine za člana nad-
zornega sveta, predstavnika delničarjev za 
mandat 4 let imenuje Ivana Gadže, stanu-
jočega Horvatova 10a, Sesvete, Hrvaška, 
rojen 21. 7. 1974 in Tamaro Jutt-Maleš, sta-
nujočo Braće Domany 6, Zagreb, Hrvaška, 
rojeno 1. 8. 1974.

Predlagatelja sklepov pod točkami 1, 2, 
3 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj 
sklepa pod točko 4 pa je nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji 

oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je po-

trebno predložiti družbi in ostane shranjeno 
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na 
sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na 
njej uresničujejo glasovalno pravico le ti-
sti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpi-
sani v centralnem registru nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 
19. 5. 2012.

Delničarji so dolžni kot pogoj za udelež-
bo in glasovanje na skupščini na sedežu 
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini 
najpozneje konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, 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 vlo-
žitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi naj-
pozneje sedem dni po objavi sklica skup-
ščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog) ali predloge sklepov iz 301. čle-
na ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). 
Nasprotni oziroma 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. čle-
nom ZGD-1.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena tega zakona.

Vljudno prosimo udeležence, da se 
uro pred pričetkom zasedanja prijavijo pred-

stavniku družbe na mestu, kjer bo zaseda-
nje skupščine in s podpisom seznama pri-
sotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost 
na skupščini. Za udeležbo na skupščini se 
fizične osebe izkažejo z osebnim identifika-
cijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi 
s pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je dostopno in 
brezplačno na vpogled na poslovnem na-
slovu družbe Pražakova 4, Ljub ljana, vsak 
delovnik od dneva sklica skupščine pa vse 
do vključno dneva zasedanja skupščine 
v času od 8. do 12. ure, vključno s predlogi 
sklepov z navedbo, kateri organ je dal posa-
mezen predlog, z obrazložitvami točk dnev-
nega reda ter drugimi listinami in predlogi 
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1. 
V skladu s četrtim odstavkom 296. člena 
ZGD-1 se sklic skupščine s predlogi skle-
pov in obrazložitvijo objavi tudi na spletnih 
straneh družbe, www.kompas.si.

Uprava Kompas d.d.

Št. 4/2012 Ob-2314/12
Uprava in nadzorni svet KDD − Cen-

tralne klirinško depotne družbe delniške 
družbe, Tivolska cesta 48, 1000 Ljub ljana, 
v skladu z drugim odstavkom 295. člena 
ZGD-1 objavljata vabilo na

18. redno letno zasedanje skupščine
Delničarje družbe vabimo, da se udele-

žijo rednega letnega zasedanja skupščine, 
ki bo dne 22. maja 2012, ob 12. uri, v po-
slovnih prostorih družbe na Tivolski cesti 
48 v Ljub ljani.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena 
sklepčnost skupščine, bo ponovno zase-
danje skupščine istega dne ob 13. uri, na 
istem mestu.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov 

delovnega predsedstva.
2. Obravnava letnega poročila za leto 

2011, odločanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2011, o podelitvi razrešnice 
članoma uprave in članom nadzornega sve-
ta družbe ter seznanitev s prejemki članov 
organov vodenja in nadzora družbe.

3. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov 

delovnega predsedstva.
Uprava in nadzorni svet predlagata 

skupščini družbe, da sprejme sklep o ime-
novanju članov delovnega predsedstva:

Za predsednika skupščine se imenuje 
odvetnik Stojan Zdolšek.

Za člana delovnega predsedstva se ime-
nujeta Boris Peric in Matjaž Titan.

Za preštevalki glasov se imenujeta Moj-
ca Perko in Ivanka Hozjak.

2. Obravnava letnega poročila za leto 
2011, odločanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2011, o podelitvi razrešnice 
članoma uprave in članom nadzornega sve-
ta družbe ter seznanitev s prejemki članov 
organov vodenja in nadzora družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata 
skupščini družbe, da sprejme sklep o upo-
rabi bilančnega dobička:

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe 
za poslovno leto 2011 znaša 1.835.666,79 
evrov.

2. Bilančni dobiček za poslovno leto 
2011 se uporabi za naslednje namene:

a) Za razdelitev med delničarje se upo-
rabi 453.765,00 evrov, dividenda na delnico 
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znaša 895,00 evrov. Izplačilo dividend se 
opravi v tridesetih dneh po datumu skupšči-
ne osebam, ki so na dan skupščine vpisane 
kot imetniki delnic v centralni register nema-
terializiranih vrednostnih papirjev.

b) O uporabi preostalega dela bilanč-
nega dobička v višini 1.381.901,79 evrov 
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih 
(preneseni dobiček).

Sklep o podelitvi razrešnice:
Članoma uprave in članom nadzornega 

sveta družbe se podeli razrešnica za po-
slovno leto 2011.

3. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da 

sprejme sklep o imenovanju revizorja za 
leto 2012:

Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo 
družbe za leto 2012, se imenuje revizijska 
družba Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska 
cesta 165, 1000 Ljub ljana, matična šte-
vilka 1647105.

Gradivo k posameznim točkam dnev-
nega reda

Gradivo k točki 2:
– letno poročilo (računovodski izkazi) za 

poslovno leto 2011, ki ga je dne 29. 2. 2012 
sestavila uprava družbe, in ki ga je potrdil 
nadzorni svet,

– revizijsko poročilo revizijske družbe 
Deloitte Revizija d.o.o. z dne 20. 3. 2012,

– poročilo nadzornega sveta o preveritvi 
letnega poročila za leto 2011.

Gradivo k točki 3:
– obrazložitev predloga za imenovanje 

revizorja.
Dostopnost gradiva
Gradivo bodo delničarji prejeli z vabi-

lom za sklic skupščine. Od dneva objave 
tega sklica pa so vse listine, ki predstavljajo 
gradivo, v popolnem besedilu delničarjem 
dostopne tudi v poslovnih prostorih družbe 
na Tivolski cesti 48 v Ljub ljani, vsak dan od 
9. do 12. ure, pri Ivanki Hozjak.

Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu z drugim in tretjim odstavkom 

297. člena ZGD-1 se skupščine lahko ude-
ležijo delničarji, ki svojo udeležbo prijavijo 
družbi najkasneje konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine in so kot delničarji 
vpisani v delniško knjigo družbe konec če-
trtega dne pred dnem zasedanja skupščine 
(presečni dan).

Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi 
zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziro-
ma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za 
zastopanje predložiti pred začetkom zase-
danja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala druž-
be, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica 
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko 
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skup-
ščina odloča ali, če skupščina pri posame-
zni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, 
obrazložitev točke dnevnega reda.

Objava nasprotnega predloga
Če delničar v 7 dneh po objavi sklica 

skupščine pošlje družbi v pisni obliki razu-
mno utemeljen predlog in pri tem sporoči, 
da bo na skupščini ugovarjal predlogu orga-
na vodenja ali nadzora in da bo druge del-
ničarje pripravil do tega, da bodo glasovali 
za njegov predlog, ga bo družba objavila na 
enak način kot sklic skupščine.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD-1.

KDD – Centralna klirinško  
depotna družba d.d. 

predsednik uprave  
Boris Tomaž Šnuderl  

član uprave  
Davor Pavić  

predsednik nadzornega sveta  
Boris Peric

 Ob-2344/12
Uprava družbe PETROL d.d., Ljub ljana, 

na podlagi svojega sklepa z dne 12. 3. 2012 
sklicuje

22. sejo skupščine
družbe PETROL, Slovenska energetska 

družba, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 24. 5. 2012, ob 

10. uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., 
Ljub ljana, v konferenčni dvorani na Dunajski 
cesti 48, 1000 Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev 

sklepčnosti in seznanitev z organi skupšči-
ne.

Predsednik uprave družbe bo v imenu 
sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, 
podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter 
delničarje seznanil, da bo skupščino vodil 
odvetnik Uroš Ilić iz Ljub ljane kot predse-
dnik, ter Robert Ernestel in Ika Krevzel Pa-
nić kot preštevalca glasov.

2. Predstavitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta o rezultatih preveritve 
letnega poročila za poslovno leto 2011, in-
formacija o prejemkih članov organov vode-
nja in nadzora, uporaba bilančnega dobička 
in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa o uporabi bilančnega do-
bička:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 
31. 12. 2011 v višini 18.015.348,00 € se 
uporabi za:

– del bilančnega dobička v znesku 
17.211.983,25 € se uporabi za izplačilo di-
vidend v bruto vrednosti 8,25 € na delnico,

– preostanek bilančnega dobička v zne-
sku 803.364,75 € se razporedi v druge re-
zerve iz dobička.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti po-
slovni izid leta 2011 in druge rezerve iz do-
bička leta 2005.

Družba bo izplačala dividende najka-
sneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na 
skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri 
KDD na dan 28. 5. 2012, na način, določen 
s sklepom uprave.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice 
upravi: skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi družbe za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice 
nadzornemu svetu: skupščina podeljuje 
razrešnico nadzornemu svetu družbe za 
poslovno leto 2011.

3. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja družbe za revidiranje računovodskega 
poročila ter pregled poslovnega poročila za 
leto 2012.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za 
leto 2012 se imenuje KPMG Slovenija, pod-
jetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljub ljane.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa za imenovanje člana 

nadzornega sveta:
Za nadomestnega člana nadzornega 

sveta družbe PETROL, Slovenska energet-

ska družba, d.d., Ljub ljana, se za mandatno 
obdobje, ki se prične 24. maja 2012 in konča 
7. aprila 2013, kot predstavnik delničarjev 
izvoli Andrejo Kert.

Sklep, naveden pod točko 2 dnevnega 
reda predlagata uprava in nadzorni svet, 
sklepa pod točkama 3 in 4 dnevnega reda 
pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena 
ZGD-1 bo na 22. skupščini delničarjev druž-
be PETROL, Slovenska energetska družba, 
d.d., Ljub ljana prisostvoval notar Bojan Pod-
goršek iz Ljub ljane.

Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlo-

gov sklepov z obrazložitvijo in informacije 
v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, letnim poroči-
lom s poročilom nadzornega sveta in izjavo 
o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega 
odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled 
delničarjem družbe v informacijski pisar-
ni na sedežu družbe v Ljub ljani, Dunajska 
cesta 50, vsak delovni dan od dneva objave 
sklica do dneva zasedanja skupščine od 
10. do 13. ure in na spletni strani družbe: 
http://www.petrol.si. Sklic skupščine, obra-
zložitev predlogov sklepov in ostalo gradi-
vo je objavljeno tudi na spletnih straneh 
Ljub ljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). 
Informacije iz tretjega odstavka 296. člena 
ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah 
delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve 
za dodatne točke dnevnega reda, podaja-
njem nasprotnih predlogov sklepov, volil-
nih predlogov ter pravicah delničarjev do 
obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi 
odstavek 300., 301. in 305. člen ZGD-1) so 
objavljene na spletni strani družbe in zgo-
raj navedenih spletnih straneh Ljub ljanske 
borze d.d.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za 
dodatne točke dnevnega reda družbi sporo-
čijo tudi po elektronski pošti na elektronski 
naslov: skupscina@petrol.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo pisne predloge 
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe 
bo na enak način kot ta sklic skupščine, 
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo 
poslani družbi v sedmih dneh po objavi 
tega sklica skupščine, ki bodo razumno 
utemeljeni in za katere bo delničar-predla-
gatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini 
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega 
sveta in da bo druge delničarje pripravil do 
tega, da bodo glasovali za njegov predlog. 
Predloga o volitvah delničarju skladno 
s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemelji-
ti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog. 
Delničarji lahko predloge sklepov in volil-
ne predloge družbi sporočijo tudi po ele-
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ktronski pošti na elektronski naslov: skup-
scina@petrol.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, 
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, 
morajo biti posredovani v skenirani obliki kot 
priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni 
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa 
lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma 
pečat pravne osebe, če ga uporablja. Druž-
ba ima pravico do preveritve identitete del-
ničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje 
zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter 
avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnev-
nega reda ter izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skup-
ščini tako, da uprava prejme njihovo prija-
vo udeležbe najpozneje do konca četrtega 
dne pred skupščino, to je do vključno 20. 5. 
2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec dneva 20. 5. 2012. 
Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol 
d.d., Ljub ljana, Uprava družbe – za skup-
ščino, Dunajska cesta 50, 1527 Ljub ljana 
tako, da jih uprava prejme najpozneje do 
konca četrtega dne pred skupščino. Prijave 
na skupščino ni mogoče podati z uporabo 
elektronskih sredstev. Upoštevane in veljav-
ne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. 
Obrazec za prijavo na skupščino je dosto-
pen na spletni strani družbe ter brezplač-
no na voljo na sedežu družbe v Ljub ljani, 
Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), 
vsak delovni dan od dneva objave sklica 
do dneva zasedanja skupščine od 10. do 
13. ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do ude-
ležbe na skupščini, lahko imenuje poobla-
ščenca, da se v njegovem imenu udeleži 
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno 
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je 

potrebno predložiti družbi, kjer ostane shra-
njeno. Obrazec za uresničevanje glasoval-
ne pravice po pooblaščencu je dostopen 
na spletni strani družbe, vsak delničar pa 
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu 
družbe v Ljub ljani, Dunajska cesta 50 (in-
formacijska pisarna), vsak delovni dan od 
dneva objave sklica do dneva zasedanja 
skupščine od 10. do 13. ure. Pooblastilo 
je lahko posredovano družbi tudi po ele-
ktronski pošti na elektronski naslov, skup-
scina@petrol.si, in sicer v skenirani obliki 
kot priponka, vsebovati pa mora lastnoroč-
ni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah 
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig ozi-
roma pečat pravne osebe, če ga uporablja. 
Družba ima pravico do preveritve identitete 
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posre-
duje pooblastilo po elektronski pošti, ter 
avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji 
lahko pooblastilo na enak način, kot so 
ga podali, do dneva skupščine kadarkoli 
prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 
2.086.301 navadnih imenskih kosovnih 
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka na-
vadna delnica njenemu imetniku en glas 
na skupščini. Na dan sklica skupščine ima 
družba 24.703 lastnih delnic, ki nimajo gla-
sovalnih pravic.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob 
prihodu na skupščino evidentirajo v spreje-
mni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred 
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom 
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili 
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potreb-
no za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času 
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne, ob 12. uri, 
v istih prostorih. V tem primeru bo skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih ali 
zastopanih delničarjev.

PETROL, Slovenska energetska  
družba, d.d., Ljubljana  

predsednik uprave  
Tomaž Berločnik
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SV 242/12 Ob-2281/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek 
iz Kočevja, opr. št. SV 242 /12, DK 242/12 
z dne 12. 4. 2012, je bilo zastavljeno stano-
vanje št. 2, v skupni izmeri 80,85 m2, v pri-
tličju, večstanovanjske stavbe na naslovu 
Reška cesta 7, 1330 Kočevje, stoječi na 
zemljiški parceli št. 1722, vpisani v zemlji-
ški knjigi Okrajnega sodišča v Kočevju, k.o. 
Kočevje – Kočevje, ID znak: 1577-1722/0-0, 
last Narić Snježane, stanujoče 1330 Ko-
čevje, Reška cesta 7, v korist upnice Nove 
Ljub ljanske banke d.d., Ljub ljana, Trg re-
publike 2, 1000 Ljub ljana, matična šte-
vilka 5860571, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 22.000,00 EUR, z obrestmi po 
obrestni meri 7,25 % letno, nespremenljiva, 
in z zapadlostjo 11. 3. 2013.

SV 422/2012 Ob-2350/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj 
iz Ljub ljane, opr. št. SV - 422/2012 z dne 
18. 4. 2012, je bila nepremičnina, stano-
vanje, št. 20, v II. nadstropju, stanovanj-
ske hiše, na naslovu Poljanska cesta 54, 
1000 Ljub ljana, stoječi na parc. št. 160, k.o. 
1727 – Poljansko Predmestje, ki je v lasti 
zastavitelja Colarič Sabastiana, na podlagi 
darilne pogodbe opr. št. SV – 1038/2011 
z dne 14. 10. 2011, sklenjene med Colarič 
Gorazdom in Colarič Sabastianom, prodaj-
ne pogodbe z dne 21. 11. 2002, sklenjene 
med Žagar Marijo in Colarič Gorazdom, in 
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 9. 1994, 
sklenjene med Občino Ljub ljana Center in 
Žagar Marijo, zastavljena v korist kreditoda-
jalca Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana 
zadruga z omejenim jamstvom, Bahnstras-
se 22, A-9141 Eberndorf, Avstrija, identifi-
kacijska številka 1870653000, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 11.000,00 EUR 
s pripadki, zoper dolžnike Colarič Sabastia-
na, Huskić Colarič Tinke in Huskić Zehide.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 144720/2011 Os-2106/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, opr. št. VL 144720/2011 
z dne 10. 10. 2011, ki je 8. 11. 2011 postal 
pravnomočen, je na podlagi rubežnega za-
pisnika izvršitelja Marka Tomazina, opr. št. 
IZV 913/2011 z dne 27. 12. 2011, bila ne-
premičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
to je stanovanje, velikosti 46,70 m2, v petem 
nadstropju (št. stavbe 376, št. stanovanja 
64), večstanovanjske stavbe, na naslovu 
Cesta revolucije 5, Jesenice, z deležem 
na skupnih prostorih, delih, napravah ter 
funkcionalnih zemljiščih, last dolžnika Mu-
stafe Sadiča in Zejfe Sadič, Cesta revolu-
cije 5, Jesenice, zarubljena v korist upni-
ka Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob suhi 
19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 
2.722,99 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 27. 3. 2012

In 1436/2011 Os-2130/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Grosupljem, opr. št. In 95/2011 
z dne 2. 11. 2011, v zvezi s sklepom istega 
sodišča, opr. št. In 95/2011 z dne 6. 12. 
2011, je bil dne 8. 12. 2011 opravljen v ko-
rist upnice Amalije Stiplovšek, Podpeč 32, 
Preserje, rubež nepremičnine, ki ni vpisana 
v zemljiško knjigo, to je enosobno stano-
vanje, št. 2, skupne neto tlorisne površine 
62,46 m2 (shramba, v kleti 9,20 m2, odprta 
terasa, 22,70 m2), ki se nahaja v pritličju 
(3. etaža), poslovno stanovanjske stavbe, 
na naslovu Slomškova ulica 27, Ljub ljana, 
last dolžnika Martina Stiplovšek, Slomškova 
ulica 27, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2012

Objave 
zemljiškoknjižnih zadev

N 343/2008 Os-2176/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okraj-

ni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zade-
vi predlagatelja Emila Potokar, Polhov Gra-
dec 29, Polhov Gradec, ki ga zastopa odve-
tniška družba Zakonjšek, Rupnik, Stankič 
iz Ljub ljane, zoper nasprotno udeleženko: 
Občina Dobrova – Polhov Gradec, Stara 
cesta 13, Dobrova, ki jo zastopa župan 
Franc Setnikar ter Did Mušinović, odvetnik 
v Ljub ljani, ob udeležbi: 1. Ivan Polajnar, 
2. Tatjana Šterk in 3. Jože Skopec ml., vsi 
Polhov Gradec 29, Polhov Gradec, zaradi 
vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavi-
tve zemljiško knjižne listine, dne 28. 3. 2012 
izdalo sklep o začetku postopka vzposta-
vitve zemljiško knjižne listine, kupoprodajne 
pogodbe, št. 466-616/91 S.D. z dne 25. 3. 
1992, sklenjene med Občino Ljub ljana Vič 

Rudnik, Trg MDB 7, Ljub ljana, kot prodajal-
ko, in Jožetom Skopcem, Polhov Gradec 29, 
Polhov Gradec, kot kupcem, in sicer za ne-
premičnino – dvosobno stanovanje v pritličju 
objekta Polhov Gradec 29, s pripadajočo 
kletjo, v skupni izmeri 62,24 m2 ter pravico 
uporabe skupnih prostorov, delov in naprav, 
ki služijo objektu Polhov Gradec 29, ki stoji 
na parc. št. 74, k.o. Polhov Gradec.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic 
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem 
mesecu od objave tega oklica in objave na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri na-
slovnem sodišču izpodbijajo pravilnost ozi-
roma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za 
vknjižbo lastninske pravice v korist udele-
ženca postopka Jožeta Skopca ml.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 28. 3. 2012

N 28/2010 Os-2297/12
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje zače-

tek postopka vzpostavitve zemljiško knjižne 
listine:

– kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 48/92 z dne 30. 10. 1992, skle-
njene med Iskro Kibernetiko Kranj – tovarno 
sestavnih delov, kot prodajalcem, in Jasmin-
ko Todić, C. 27. aprila 31, Ljub ljana, kot 
kupcem in

– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 1. 
1996, sklenjene med Jasminko Todić, Sa-
vska loka 9, Kranj, kot prodajalko, ter He-
leno Skubic, Gradišče št. 14B, Vrhnika in 
Andrejem Brlečičem, Pot na Rakovo jelšo 
18, Ljub ljana, kot kupcema,

za posamezni del št. 4, stanovanje 
št. 4, v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži, Savska 
loka 9, Kranj, v izmeri 19,14 m2, ID znak 
2100-1943-4.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva 
v korist osebe: Nevia Čarman, roj. 21. 1. 
1952, Savska loka 9, Kranj in Igorja Rem-
škar, roj. 21. 7. 1969, Slovenska cesta 26, 
Mengeš, za vsakega do 1/2.

Okrajno sodišče poziva morebitne ime-
tnike pravice, da v enem mesecu od objave 
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravil-
nost podatkov o vsebini pogodbe oziroma 
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist predlagatelja.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 21. 3. 2012

N 28/2010 Os-2298/12
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje zače-

tek postopka vzpostavitve zemljiško knjižne 
listine, sporazuma, sklenjenega med Iskro, 
tovarno za elektrotehniko in finomehaniko 
v Kranju, kot izročiteljem in Iskro – Industrijo 
za električna orodja, p.o. Kranj, kot pridobi-
teljem, za posamezni del št. 3, stanovanje 
št. 3 v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži, Savska 
loka 9, Kranj, v izmeri 87,96 m2, ID znak 
2100-1943-3.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva 
v korist Igorja Velova, roj. 2. 3. 1977, Tomin-
čeva cesta 17, Kranj.

Okrajno sodišče poziva morebitne ime-
tnike pravice, da v enem mesecu od objave 
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravil-

nost podatkov o vsebini pogodbe oziroma 
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist predlagatelja.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 21. 3. 2012

N 34/2010 Os-2340/12
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje zače-

tek postopka vzpostavitve zemljiško knjižne 
listine:

– kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja, z dne 17. 11. 1992, sklenjene med 
Iskra Terminali Kranj, Ljub ljanska cesta 24a, 
Kranj, kot prodajalcem, in Anito Jerič, Sa-
vska loka 5, Kranj, kot kupcem,

– kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja, št. A1/23 z dne 1. 12. 1992, skle-
njene med Iskra Terminali Kranj, Ljub ljanska 
cesta 24a, Kranj, kot prodajalcem, in Anito 
Jerič, Savska loka 5, Kranj, kot kupcem,

– pogodbe o preureditvi skupnega pro-
stora z dne 27. 12. 1997, sklenjene med Se-
bino Grdan, Savska loka 5, Kranj, Senadom 
Grdanom, Savska loka 5, Kranj, Dušanom 
Čerinom, Savska loka 5, Kranj, Antonijo 
Špitalar, Savska loka 5, Kranj, Stanislavom 
Špitalarjem, Savska loka 5, Kranj, kot pro-
dajalci, in Katarino Krueger, Savska loka 5, 
Kranj, kot kupcem,

– dodatka h kupoprodajni pogodbi, skle-
njeni dne 8. 11. 2001, z dne 15. 11. 2001, 
sklenjen med Katarino Krueger, Savska 
loka 5, Kranj, kot prodajalcem, ter Radmi-
lo Delić in Zoranom Delićem, oba Savska 
loka 5, Kranj, kot kupcem, vse za posa-
mezni del št. 8, ID znak 2100-1493-8 v 4. 
etaži, s kletjo v 1. etaži, v izmeri 70,58 m2, 
večstanovanjske stavbe, na naslovu Savska 
loka 5, Kranj, ID znak 2100-1493.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva 
v korist Radmile Delić, rojene 8. 10. 1964 in 
Zorana Delića, rojenega 20. 1. 1964, vsak 
do ½.

Okrajno sodišče poziva morebitne ime-
tnike pravice, da v enem mesecu od objave 
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravil-
nost podatkov o vsebini pogodbe oziroma 
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist predlagatelja.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 4. 2012

Oklici o začetku 
vzpostavitve 

pravnega naslova

N 170/2010 Os-2084/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni 

sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpo-
stavljanja etažne lastnine na stavbi, z naslo-
vom Maribor, Prušnikova ulica 6, št. stavbe 
678-52, stoječi na parc. št. 929/13, k.o. 678 
Spodnje Radvanje, na predlog predlagate-
ljev: Doris Šoštarič in Davida Šoštarič, Pru-
šnikova ulica 6, Maribor za vpis lastninske 
pravice na stanovanju št. 26 v VI. nadstropju 
stavbe Maribor, Prušnikova ulica 6,v katastru 
stavb vpisanem kot del stavbe št.: 678-52-55 
in za vzpostavitev pravnega naslova, 26. 3. 

Objave sodišč
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2012 izdalo sklep o začetku postopka za 
vzpostavitev pravnega naslova darilne po-
godbe z dne 22. 12. 1993, sklenjena med 
darilodajalcem Dušanom Jeseničnikom, ro-
jenim 25. 2. 1960, stanujočim Prušnikova 
ulica 6, Maribor in obdarjenko Jolando Je-
seničnik, rojeno 19. 6. 1960, stanujočo Be-
gova ulica 20, Maribor, s katero je dariloda-
jalec podaril obdarjenki trosobno stanovanje 
št. 26 v VI. nadstropju stanovanjskega bloka 
Prušnikova ulica 6, Maribor, stoječega na 
parc. št. 929/1 pripisanega vl. št. 1414, k.o. 
Spodnje Radvanje in na podarjenem dovolil 
vknjižbo lastninske pravice na obdarjenko.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na 
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem 
mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedene listine, oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist Doris 
Šoštarič in Davida Šoštariča.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 26. 3. 2012

N 536/2008 Os-2086/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni 

sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpo-
stavljanja etažne lastnine na stavbi, z naslo-
vom Maribor, Goriška ulica 6 in 8, stoječi na 
parc. št. 177, k.o. 678 Spodnje Radvanje, 
na predlog priglasiteljev: Jožeta Kac in Mar-
jane Kac, Goriška ulica 8, Maribor za vpis 
lastninske pravice na stanovanju št. 26 v IV. 
nadstropju stavbe Maribor, Goriška ulica 8, 
v katastru stavb vpisanem kot del stavbe 
št.: 678-525-26 in za vzpostavitev pravnega 
naslova, 21. 3. 2012 izdalo sklep o začetku 
postopka za vzpostavitev pravnega naslova, 
kupoprodajne pogodbe št. 871-259/12-4/JD 
z dne 25. 5. 1971 sklenjene med prodajal-
cem Podjetje za visoke gradnje Stavbar Ma-
ribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal 
glavni direktor Valentin Breznik in kupcema 
Jožetom Kacom in Marjano Kac, Tuškova 
ulica 44, Maribor, s katero je prodajalec kup-
cema prodal enosobno stanovanje št. 26 
v IV. nadstropju objekta JU-ST-III/14, Go-
riška ulica 8, v velikosti 32,70 m² na parc. 
št. 164/2 del, 54 del, 557/2 del, 535/2 del, 
538, 499/5 del, 118 del, 434 del in 335 vse 
k.o. Spodnje Radvanje.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na 
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem 
mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedene listine, oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist Jože-
ta Kaca in Marjane Kac.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 21. 3. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

D 164/2011 Os-1394/12
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je 

v zapuščinski zadevi po pokojnem Hrovatič 
Janezu, nazadnje stanujoč Zgornje Konji-
šče 3, ki je umrl 6. 5. 2000, po okrožnem 
sodniku, zap. vnukom Andreasu Rhomberg, 
Plaschenau 24, 8490 Bad Radkersburg, Av-
strija in Thomasu Rhomberg, Hauptplatz 18, 
8480 Mureck, Avstrija postavil začasnega 
zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi To-
maž Bauman, stanujoč Župečja vas 48a, 
zaposlen pri Višjem sodišču v Mariboru, na 
delovnem mestu sodni pripravnik, sedaj po 
programu pripravništva na Okrajnem sodi-
šču v Gornji Radgoni.

Začasni zastopnik ima v tem zap. po-
stopku do pravnomočnosti sklepa o dedo-
vanju vse pravice in dolžnosti zakonitega 
zastopnika, in sicer vse dotlej, dokler pred 
sodiščem v tem postopku ne nastopita zap. 
vnuka Andreas in Thomas osebno ali po 
pooblaščencu.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni  
dne 2. 2. 2012

D 57/2010, D 175/2010,  
D 132/2011 Os-6012/11

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po 
okrajnem sodniku Srečku Ritonji v zapuščin-
ski zadevi po pok.: 1. Beljan Štefaniji iz Ri-
jeke, ki je umrla dne 24. 2. 1980, 2. Dekleva 
Josifu, tudi Jožetu, iz Milana, ki je umrl dne 
20. 1. 2006, 3. Bergamo Mariji, iz Milana, 
ki je umrla dne 31. 10. 1981, na podlagi 
131. člena Zakona o dedovanju, s sklepom 
z dne 28. 12. 2011 postavilo začasnega 
zastopnika dedičema z imenoma: Dekleva 
Andrea, Italija, naslov neznan, in Dekleva 
Dian Mario, Italija, naslov neznan, Roka 
Jenka, odvetnika v Ilirski Bistrici, Gubčeva 
7. Dediča bo zastopal od dneva postavitve 
in vse do takrat, dokler dediča ali njegova 
pooblaščenca ne nastopita pred sodiščem, 
oziroma dokler Center za socialno delo ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 28. 12. 2011

I 3/2012 Os-1891/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po 

okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v izvr-
šilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 
ulica 28, Ljub ljana, proti dolžniku Zdravku 
Klanac, Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica, za-
radi izterjave 262,82 EUR s pp, na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:

dolžniku Zdravku Klanac, Ulica 7. maja 
2, Ilirska Bistrica, sedaj neznanega biva-
lišča, se postavi začasni zastopnik Milan 
Volk, odvetnik v Ilirski Bistrici.

Začasni zastopnik ima v postopku, za ka-
terega je postavljen, vse pravice in dolžnosti 
zakonitega zastopnika.

Te pravice in dolžnosti ima zakoniti za-
stopnik vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 9. 3. 2012

IV P 699/2009 Os-5438/11
Okrožno sodišče v Kranju, je v pravdni 

zadevi opr. št. IV P 699/2009 tožeče stran-
ke: mld. Patrick Aversano Trobić, Cesta že-
lezarjev 26, Jesenice, ki ga zastopa njegova 
skrbnica Bernardica Trobić, Titova 41, Jese-
nice, njo pa Danica Novak Kenda, odvetnica 
na Jesenicah, zoper toženo stranko: 1. Teja 
Trobić, Cesta železarjev 26, Jesenice, sedaj 
neznanega prebivališča in 2. Paolo Aversa-
no, Via del Molise N'4, Afragola, Napoli Ita-
lija, sedaj neznanega prebivališča, v skladu 
z 82. členom ZPP sklenilo:

– za začasno zastopnico prvotožene 
stranke Teje Trobić, se postavi Jelka Sajo-

vic, odvetnica iz Kranja, Jezerska cesta 41, 
Kranj;

– za začasno zastopnico drugotožene 
stranke Paola Aversana, se postavi Anica 
Flat, odvetnica iz Kranja, Jezerska cesta 41, 
Kranj.

Začasni zastopnici bosta zastopali prvo 
oziroma drugotoženo stranko v postopku, 
dokler prvo oziroma drugotožena stranka 
oziroma njun pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem ali dokler CSD ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju  
dne 8. 11. 2011

VL 93886/2011 Os-1833/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika: UKC Ljub ljana, Zaloška 
cesta 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Mojca Drol, 
Zaloška cesta 2, Ljub ljana, proti dolžniku: 
Nikoli Kacarski, Maroltova ulica 7, Ljub ljana, 
ki ga zastopa zakonita zastopnica odv. Ber-
narda Jekovec, Vodnikova cesta 172, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 4.192,42 EUR, skle-
nilo:

dolžniku Nikoli Kacarski, Maroltova 
ulica 7, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Bernarda Jekovec, Vodnikova cesta 172, 
Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 2. 3. 2012

VL 118231/2010 Os-1990/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvr-
šilni zadevi upnika: UKC Ljub ljana, Zalo-
ška cesta 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Breda 
Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljub ljana, proti 
dolžniku Matiji Bošnjaković, Polje, Cesta VI 
016, Ljub ljana - Polje, ki ga zastopa zako-
niti zastopnik odv. Igor Klun, Dalmatinova 
10, Ljub ljana, zaradi izterjave 252,87 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Matiji Bošnjaković, Polje, cesta 
VI 016, Ljub ljana – Polje, se na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-
nju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Igor 
Klun, Dalmatinova 10, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 19. 3. 2012

VL 2722/2012 Os-2083/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavaroval-
na družba d.d., Ljub ljanska cesta 3a, Koper 
- Capodistria, proti dolžniku Goranu Jerič, 
Spodnje Škofije 136G, Škofije, ki ga zasto-
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pa zakoniti zastopnik odv. Edmond Rebec, 
Puntarska 1, Koper - Capodistria, zaradi 
izterjave 4.136,71 EUR, sklenilo:

dolžniku Goranu Jerič, Spodnje Škofije 
136G, Škofije, se na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Edmond Rebec, Puntarska 1, Koper - Ca-
podistria.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 9. 2. 2012

VL 204296/2010 Os-2101/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska 
cesta 134B, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. 
Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja (p.p. 
1593) 1A, Maribor, proti dolžniku Klemnu 
Kačičnik, Babškova pot 39, Škofljica, ki ga 
zastopa zak. zast. odv. Tanja Glušič, zač. 
zast., Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 449,26 EUR, sklenilo:

dolžniku Klemnu Kačičnik, Babškova pot 
39, Škofljica, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi zača-
sna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. 
Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 23. 1. 2012

VL 194981/2010 Os-2131/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika: Si.mobil d.d., Šmartinska 
cesta 134B, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. 
Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani, o.p. d.o.o., 
Tomšičeva ulica 3, Ljub ljana, proti dolžniku 
Danilu Soršak, Črešnjevec 93, Slovenska 
Bistrica, ki ga zastopa zak. zast. odv. mag. 
Suzana Gale, zač. zast., Zagrebška ulica 9, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 597,28 EUR, skle-
nilo:

dolžniku Danilu Soršak, Črešnjevec 93, 
Slovenska Bistrica, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
mag. Suzaana Gale, Zagrebška ulica 9, 
Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 23. 1. 2012

VL 7308/2011 Os-2186/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni od-

delek za verodostojno listino je v izvršilni za-
devi upnika UniCredit Banka Slovenija d.d., 
Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, ki ga zasto-
pa Rok Rozman, Šmartinska 140, Ljub ljana, 
proti dolžniku Axen Lennart, Charlottenlund, 
Ordrupvet 67, Denmark 2920, zaradi izterja-
ve 40.068,47 EUR s pp, sklenilo:

dolžniku Axen Lennart, Charlottenlund, 
Ordrupvet 67, Denmark 2920, se na pod-
lagi drugega odstavka 146. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-
nju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravi-
čen za sprejemanje pisanj.

Za začasnega zastopnika upravičene-
ga za sprejemanje pisanj se postavi Tomaž 
Jevnikar, Trdinova 5/II, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 4. 4. 2011

VL 204472/2010 Os-2206/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika: Si.mobil d.d., Šmartinska 
cesta 134B, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. 
Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja (p.p. 
1593) 1A, Maribor, proti dolžniku Miloradu 
Šćepanović, Bukovica 56A, Volčja Draga, 
ki ga zastopa odv. Gregor Mihelj, Prvomaj-
ska ulica 28A, Nova Gorica, zaradi izterjave 
210,96 EUR, sklenilo:

dolžniku Miloradu Šćepanović, Bu-
kovica 56A, Volčja Draga, se na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-
nju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Gregor Mihelj, Prvomajska ulica 28A, Nova 
Gorica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 30. 1. 2012

I 5000/2005-22 Os-2230/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni 

zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d., 
Cankarjeva 3, Maribor, proti dolžniku Ru-
dolfu Vugrač, Celovška c. 134, Ljub ljana, 
ki ga zastopa začasna zastopnica Polonca 
Šrot, odvetnica, Stari trg 2, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 196,88 EUR, sklenilo:

dolžniku Rudolfu Vugrač se na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – 
ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Po-
lonca Šrot, odvetnica v Ljub ljani, Stari trg 2.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka 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 Ljubljani  
dne 3. 4. 2012

VL 147442/2011 Os-2233/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvr-
šilni zadevi upnika NLB d.d., Trg republike 
2, Ljub ljana, ki ga zastopa Bojana Moži-
na, Trg republike 2, Ljub ljana, proti dolžni-

ku Vanja Škrjanec, Škrjančevo 11, Rado-
mlje, ki ga zastopa odv. Marko Šinkovec, 
Bevkova 8, Vir, Domžale, zaradi izterjave 
7.218,19 EUR, sklenilo:

dolžniku Vanja Škrjanec, Škrjančevo 11, 
Radomlje, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi zača-
sni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Marko Šinkovec, Bevkova 8, Vir, Domžale.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžni-
ka 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 Ljubljani  
dne 10. 2. 2012

D 427/2010 Os-2079/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po 

okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja v za-
puščinski zadevi po dne 22. 8. 2010 umrlem 
Brešan Gvidu, pokojnega Rudolfa, rojenega 
1. 4. 1925, Bilje 76a, Renče, državljan RS, 
izven naroka, dne 9. 3. 2012 sklenilo;

Na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku se dediču Brešan Vladimirju, nezna-
nega bivališča, postavi začasna zastopnica, 
odvetnica Maja Krašovec Orel iz Nove Go-
rice, Bevkov trg 6, ki bo zastopala dediča 
v zapuščinski zadevi D 427/2010 vse do-
kler dedič ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči so-
dišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 3. 2012

I 1655/2005 Os-1467/12
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršil-

ni zadevi upnika Jamstveni in preživninski 
sklad RS, Kotnikova 28, Ljub ljana, proti dol-
žniku Đevadu Husić, Partizanska 26a, Trbo-
vlje, zaradi izterjave 5.333,44 EUR, sklenilo:

dolžniku Đevadu Husić, Partizanska 26a, 
Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi zača-
sni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Sašo Ostrožnik.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah  
dne 14. 10. 2008

Oklici dedičem

D 97/2009 Os-2164/12
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku 

zapuščinski postopek po pok. Ivanu Bizja-
ku, sinu Martina, elektrotehniku, roj. 22. 12. 
1952, državljanu Republike Slovenije, poro-
čenem, umrlem 28. 1. 2009, nazadnje sta-
nujočem Gerečja vas št. 98/a.

Pokojnik ni napravil oporoke. Ker niso 
znani potomci dne 19. 7. 1973 umrle babice 
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Ljudmile Černko, dne 1. 8. 1960 umrlega 
dedka Janeza Bizjaka ter dne 3. 10. 1951 
umrle babice Ane Bizjak, sodišče na pod-
lagi prvega in drugega odstavka 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem 
poziva le-te, naj se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave 
tega oklica ne bo zglasil noben potomec 
prej umrlih pokojnikovih babice Ljudmile 
Černko, dedka Janeza Bizjaka in babice 
Ane Bizjak, bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s ka-
terimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 23. 3. 2012

D 200/2011 Os-2059/12
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski 

postopek po dne 22. 1. 1991 umrli Kenda 
Frančiški, roj. 3. 4. 1913, nazadnje stanujoči 
Nomenj 40.

Vsi zakoniti dediči niso znani, zato se jih 
poziva, da v roku enega leta od objave tega 
oklica uveljavljajo dedno pravico, sicer bo 
odločeno na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 6. 3. 2012

D 254/2011 Os-2210/12
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski 

postopek po dne 5. 7. 1955 umrlem Polja-
nec Janezu, rojenem 31. 1. 1883, nazadnje 
stanujočem Sela pri Bledu 33.

Vsi zakoniti dediči niso znani, zato se jih 
poziva, da v roku enega leta od objave tega 
oklica uveljavljajo dedno pravico, sicer bo 
odločeno na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 30. 3. 2012

Oklici pogrešanih

N 2/2012 Os-2142/12
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi 

na predlog Antona Furlana, Podnanos 84, 
Podnanos, postopek za razglasitev pogre-
šanega Antona Furlana, Slap 98, sedaj ne-
znanega prebivališča, ki ga zastopa skrbnik 
za poseben primer Jožef Gul, Lože 23, Vi-
pava, za mrtvega.

Pogrešanec Anton Furlan je bil rojen dne 
26. 5. 1869 (ali 25. 5. 1869) na Slapu pri Vi-
pavi, očetu Mihaelu Furlanu in materi Marjeti 
Furlan, rojen Natlačen. O pogrešancu je po 
doslej zbranih podatkih znano, da je leta 1938 
živel na naslovu Lože 51, da je imel sina An-
tona Furlana, rojenega 6. 10. 1905, umrlega 
31. 5. 1943, da je imel sina Jožefa Furlana, 
rojenega okrog leta 1909, da je poleg zgo-
raj navedenih sinov imel še pet (skupaj torej 
sedem) otrok, da je pogrešanec še vedno 
zemljiško knjižni lastnik parc. št. 937, 938 in 
445, vseh k.o. Lože, da naj bi po pripovedova-
nju umrl leta 1943 v bolnišnici v Gorici v Italiji.

Razen do sedaj navedenega o pogre-
šancu ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o življenju in smrti pogrešanega Antona Fur-
lana, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku 
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo 
sodišče po poteku tega roka pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 2. 4. 2012

N 5/2012 Os-2113/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi 

na predlog predlagatelja Mestne občine 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova 
Gorica, postopek o razglasitvi za mrtvega, 
in sicer Leon Ivana (tudi Giovanni), stanu-
joč Calle Willliams 655, Rincon Tigre, Bue-
nos Aires, Argentina, ki ga zastopa skrbnik 
za posebni primer Center za socialno delo 
Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešanem razen podatka, da se je 
rodil dne 8. 4. 1903 v Gorici in da se je dne 
13. 2. 1949 odselil v Argentino ter izpiska iz 
zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba 
živa, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o življenju in smrti pogrešanega Leon Ivana, 
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh 
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po 
poteku tega roka sodišče pogrešanega raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 28. 3. 2012
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Benko Štefan, Ob Koprivnici 31, Celje, 
zavarovalno polico, št. 50500120968, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gnn‑326683

Berlot Klemen, Moste 17, Žirovnica, za-
varovalno polico, št. 50500007028, izdala 
zavarovalnica KD Življenje (Fondpolica). 
gnz‑326696

Bernobić Lea, C. na Markovec 9, Ko-
per – Capodistria, zavarovalno polico, št. 
50500112893, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnk‑326661

Černoga Bernarda, Crnekova uli-
ca 8, Maribor, zavarovalno polico, št. 
50500023567, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnc‑326644

Demšar Gregor, Poženik 18, Cerklje 
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 
50500054207, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnz‑326671

Demšar Gregor, Poženik 18, Cerklje 
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 
50500054185, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gny‑326672

Frajikovič Dušan, Stunec pri Polenša-
ku 10a, Polenšak, zavarovalno polico, št. 
50500077786, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje, d.d. gnl‑326685

Fujs Majda, Lendavska ulica 23, Mur-
ska Sobota, zavarovalno polico, št. 
50500110558, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnp‑326656

Harinski Luka, Finžgarjeva 4a, Lesce, 
zavarovalno polico, št. 50500123400, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gnr‑326704

Kodela Teja, Gornji Petrovci 35a, Pe-
trovci, zavarovalno polico, št. 11.050.273, 
izdala zavarovalnica Grawe. gns‑326703

Kraševec Polona, Velike Bloke 20, Nova 
vas, zavarovalno polico, št. 70000012247, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnq‑326705

Lazovski Tase, Pod Škabrije-
lom 52, Nova Gorica, zavarovalno polico, 
št. 41601008256 (ŽZ), izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gne‑326642

Malačič Pfleiderer, Štihova ulica 14 
A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
50500086157, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnl‑326710

Medonet Primož Krkovič s.p., Trg zbora 
odposlancev 25, Kočevje, zavarovalno po-
lico, št. 50500054445, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. gnd‑326668

Mikek Martin, Radegunda 32, Mozirje, 
zavarovalno polico, št. 1118974, izdala za-
varovalnica KD Življenje d.d. gnf‑326641

Ogrinc Simon, Stranska vas 24b, Dobro-
va, zavarovalno polico, št. 50500026577, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gno‑326707

Perko Marjan, Zagradec 23, Zagradec, 
zavarovalno polico, št. 41601000398, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gni‑326688

Piciga Sabina, Dekani 85C, Dekani, za-
varovalno polico, št. 50500084877, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gny‑326722

Rus Jože, Na Šancah 29, Ravne 
na Koroškem, zavarovalno polico, št. 
41601007852, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gne‑326717

Rutar Jožef, Dolenja Trebuša 1, Slap ob 
Idrijci, zavarovalno polico, št. 50500030260, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnm‑326659

Stenkler Aleš, Kred 47, Kobarid, zavaro-
valno polico, št. 50500112484, izdala zava-
rovalnica KD Življenje. gnm‑326709

Šuligoj Matjaž, Rožna dolina, Cesta 
XXI 13 A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
70000006716, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnk‑326636

Todorović Slađana, Dežmanova uli-
ca 4, Lesce, zavarovalno polico, št. 
50500115861, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje, d.d. gns‑326678

Zupan Jure, Jezerska c. 18A, Kranj, za-
varovalno polico, št. 50500097885, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnq‑326655

Žižek Marjeta, Gančani 33, Beltinci, za-
varovalno polico, št. 11.706.372, izdala za-
varovalnica Grawe. gno‑326682

Spričevala preklicujejo

Ajkić Amela, Mestni trg 33, Grosu-
plje, maturitetno spričevalo Srednje eko-
nomske šole Ljubljana, izdano leta 2005. 
gnh‑326689

Bračič Jožefa, Ulica 8. februarja 73, 
Drav. Dvor, Miklavž na Dravskem polju, di-
plomo Fakultete za upravo, Univerze v Lju-
bljani, št. 4025912, leto izdaje 2006, izdana 
na priimek Nemec. gng‑326640

Brkić Anita, Črnomeljska c. 22, Kočev-
je, letno spričevalo Gimnazije Kočevje, 
izdano leta 2006, izdano na ime Ramić. 
gnn‑326658

Brkić Anita, Črnomeljska c. 22, Kočevje, 
maturitetno spričevalo Gimnazije Kočevje, 
izdano leta 2006, izdano na ime Ramić. 
gno‑326657

Cvek Zvonko, Cesta OF 6, Cerkno, spri-
čevalo 7. razreda OŠ Cerkno, izdano leta 
1988. gnx‑326723

Čivović Sandra, Drska 46, Novo me-
sto, maturitetno spričevalo Šolskega centra 
Novo mesto, Srednje zdravstvene in ke-
mijske šole, izdano leta 2007. gnh‑326714

Čuk Gorazd, Kotnikova 36, Ljubljana, 
maturitetno spričevalo Gradbene tehnične 
šole, oddelek geodezija, izdano leta 1977. 
gnj‑326662

Flajnik Marinka, Kolodvorska 27, Črno-
melj, spričevalo 8. razreda OŠ ZIK Črno-
melj, izdano leta 1995. gnh‑326664

Janežič Jure, Jerinov Grič 38, Vrhnika, 
preklic obvestila o uspehu za 1. letnik Sre-
dnje strojne in kemijske šole v Ljubljani, 
izdano leta 2011. gnb‑326695

Lešnik Branko, Ošelj 14, Šmartno na 
Pohorju, spričevalo 7. razreda Osnovne 
šole Šmartno na Pohorju, št. III/204, izda-
no leta 1990. gnv‑326675

Lipošek Primož, Slake 9, Podčetrtek, 
spričevalo 1. letnika Srednje šole za sto-
ritvene dejavnosti in logistiko Celje, izdano 
leta 2010. gnt‑326652

Lotrič Simon, Voklo 77, Šenčur, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje elektro in 
strojne šole Kranj, smer računalniški tehnik, 
izdano leta 1997/98. gnp‑326681

Manzimi Andreja, Janka Ribiča 2, Ljuto-
mer, maturitetno spričevalo Srednje vzgo-
jiteljske šole Ljubljana, izdano leta 2008. 
gng‑326665

Milost Helena, Dolgo rebro 13, Koper – 
Capodistria, indeks, št. 18061202, izdala 
Filozofska fakulteta. gni‑326638

Mrak Dušanka, Dolenja vas 43, Zagor-
je ob Savi, spričevalo 1. letnika Srednje 
gostinske šole Zagorje – smer kuhar, št. 
040628820, izdano leta 1990, izdano na 
ime Fakin. gnd‑326718

Mrak Dušanka, Dolenja vas 43, Zagor-
je ob Savi, spričevalo 2. letnika Srednje 
gostinske šole Zagorje – smer kuhar, št. 
040628820, izdano leta 1991, izdano na 
ime Fakin. gnc‑326719

Mrak Dušanka, Dolenja vas 43, Zagor-
je ob Savi, spričevalo 3. letnika Srednje 
gostinske šole Zagorje – smer kuhar, št. 
040628820, izdano leta 1992. gnb‑326720

Mrak Dušanka, Dolenja vas 43, Zagorje 
ob Savi, spričevalo poklicne mature Srednje 
gostinske šole Zagorje – smer kuhar, izda-
no leta 1992. gnz‑326721

Orel Gregor, Savska cesta 24, Domžale, 
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole 
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano 
leta 1994. gnt‑326677

Palko Albina, Goriški vrh 1, Dravograd, 
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije 
in srednje kemijske šole Ruše, št. 16-KT, 
izdano leta 1994, izdano na ime Strmšek 
Albina. gnt‑326702
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Furlan Maksimiljan, šifra: 4071, PE: Nova 
Gorica; tip dokumenta ZAC 4/93, št. doku-
menta 0163997, ime in priimek poobla-
ščenca: Šavle Ugo, šifra: 4060, PE: Nova 
Gorica; tip dokumenta OBR. PV-2, št. do-
kumenta 040729, ime in priimek poobla-
ščenca: Rusjan Majda, šifra: 0733, PE: 
Nova Gorica; tip dokumenta 07-NEZ-01/08, 
št. dokumenta 00003566, ime in priimek 
pooblaščenca: Gale Martina, šifra: 0240, 
PE: Nova Gorica; tip dokumenta ZAC 4/93, 
št. dokumenta 0146198, tip dokumenta 
ZAC 4/93, št. dokumenta 0160705, tip do-
kumenta ZAC 4/93, št. dokumenta 
0164122, tip dokumenta ZAC 4/93, št. do-
kumenta 0164129–0164130, tip dokumen-
ta ZAC 5/95, št. dokumenta 0140233, tip 
dokumenta ZAC 5/95, št. dokumenta 
0140236–0140240, ime in priimek poobla-
ščenca: Rusjan Klavdij, šifra: 4063, PE: 
Nova Gorica; tip dokumenta ZAC 4/93, št. 
dokumenta 0158695, tip dokumenta ZAC 
4/93, št. dokumenta 0164386, ime in prii-
mek pooblaščenca: Furlan Andrej, šifra: 
4792, PE: Nova Gorica; tip dokumenta 
OBR. POB. 237, št. dokumenta 0055169, 
tip dokumenta OBR. POB. 237, št. doku-
menta 191161–191162, tip dokumenta S-
-T-3-K, št. dokumenta 1391–1392, tip do-
kumenta IM/99, št. dokumenta 482432, tip 
dokumenta 08-SVI-02, št. dokumenta 
66892–66893, ime in priimek pooblaščen-
ca: Rupnik Marinka, šifra: 0731, PE: Nova 
Gorica; tip dokumenta OBR. POB. 237, št. 
dokumenta 0123583, tip dokumenta 06-
ŽIV-03/10, št. dokumenta 0000503, ime in 
priimek pooblaščenca: Gnezda Darko, ši-
fra: 1054, PE: Nova Gorica; tip dokumenta 
PP/06, št. dokumenta 00007178, tip doku-
menta ZAV 11/07, št. dokumenta 00457803, 
tip dokumenta OBR. POB. 237, št. doku-
menta 034203, tip dokumenta OBR. POB. 
237, št. dokumenta 034217, tip dokumenta 
ZAT 56/07, št. dokumenta 006611–006615, 
ime in priimek pooblaščenca: Mamec An-
drej, šifra: 1120, PE: Nova Gorica; tip doku-
menta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 
0086834–0086836, tip dokumenta ŽI-
-SEZ-06, št. dokumenta 00028256, tip do-
kumenta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 
0066819, ime in priimek pooblaščenca: 
Vuga Bojan, šifra: 0928, PE: Nova Gorica; 
tip dokumenta 07-NEZ-02/08, št. dokumen-
ta 7052–7060, ime in priimek pooblaščen-
ca: Seljak Silvo, šifra: 4018, PE: Nova Go-
rica; tip dokumenta ZAV 114/06, št. doku-
menta 010971, tip dokumenta ZAT-210/07, 
št. dokumenta 008766, tip dokumenta 07-
TPO-01/07, št. dokumenta 000580, tip do-
kumenta 07-TPO-01/07, št. dokumenta 
009922–009923, tip dokumenta 07-TPO-
01/07, št. dokumenta 009925, ime in prii-
mek pooblaščenca: Zavrtanik Daša, šifra: 
1222, PE: Nova Gorica; tip dokumenta 08-
AZK-01/07, št. dokumenta 1901138, tip do-
kumenta ZAV 11/07, št. dokumenta 
471430, tip dokumenta ZAV 11/07, št. do-
kumenta 471440, tip dokumenta ZAT 
56/07, št. dokumenta 015862, ime in prii-
mek pooblaščenca: Kralj Katarina, šifra: 
4123, PE: Nova Gorica; tip dokumenta 
PP/06, št. dokumenta 7174, tip dokumenta 
08-SVI-02/07, št. dokumenta 66623, tip do-
kumenta 07-NEZ-02/08, št. dokumenta 
3790, ime in priimek pooblaščenca: Hvala 
Dušan, šifra: 1897, PE: Nova Gorica; tip 
dokumenta 06-ŽIV-03/06, št. dokumenta 
0000526, ime in priimek pooblaščenca: 

Pucelj Blaž, Irča vas 2a, Novo mesto, 
spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo mesto, 
izdano leta 2006. gni‑326663

Radakovič Mario, Marjana Kozine 12, 
Črnomelj, spričevalo 4. letnika SŠ Črno-
melj, izdano leta 2006. gng‑326715

Romih Alenka, Podgaj 11, Ponikva, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole Borisa Ki-
driča Celje, št. 1/328, izdano leta 1991. 
gnk‑326711

Rovšnik Tanja, Rakovlje 3, Braslovče, 
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje 
zdravstvene šole Celje, izdano leta 1996. 
gnr‑326679

Smodiš Zdenko, Korovci 17D, Cankova, 
spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ Mur-
ska Sobota, izdano leta 1998. gnu‑326676

Šiler Saša, Viška cesta 49C, Ljubljana, 
maturitetno spričevalo Srednje trgovske 
šole, izdano leta 2011. gnh‑326639

Šparovec Mitja, Mestni trg 45, Grosu-
plje, maturitetno spričevalo Srednje trgo-
vske šole, izdano leta 1991. gnd‑326693

Štaudohar Nina, Brezovica 8, Kočevje, 
maturitetno spričevalo Gimnazije Novo me-
sto, izdano leta 2004. gns‑326653

Trkulja Vesna, Vide Pregarčeve 22, Lju-
bljana, spričevalo Srednje ekonomske šole 
Ljubljana, izdano leta 2002. gnv‑326650

Vodeb Robert Robi, Na Selah 19, Dol 
pri Hrastniku, spričevalo 1. letnika Srednje 
lesarske šole Ljubljana, izdano leta 2010. 
gnu‑326701

Drugo preklicujejo

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba 
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, obrazce 
stroge evidence: tip dokumenta 07-AOD-
01/07, št. dokumenta 00666468–00666470, 
tip dokumenta 08-TPO-01/07, št. dokumen-
ta 00011641, tip dokumenta OBR. POB. 
237, št. dokumenta 00158717–00158725, 
tip dokumenta STAN/03, št. dokumenta 
0028063–0028064, tip dokumenta 
STAN/03, št. dokumenta 0028066, tip do-
kumenta STAN/03, št. dokumenta 
0028069–0028070, tip dokumenta 08-AZK-
02/07, št. dokumenta 1782821, ime in prii-
mek pooblaščenca: Podgornik Alenka, ši-
fra: 0663, PE: Nova Gorica; tip dokumenta 
08-SVI-02, št. dokumenta 66662–66670, 
tip dokumenta ZAC-4/93, št. dokumenta 
155266–155270, tip dokumenta ZAC-5/95, 
št. dokumenta 134490, tip dokumenta ZAK 
4/07, št. dokumenta 118323, tip dokumenta 
07-AOD-01/07, št. dokumenta 750557–
750560, tip dokumenta ZAN 5/07, št. doku-
menta 48045–48046, ime in priimek poo-
blaščenca: Vidič Marko, šifra: 4008, PE: 
Nova Gorica; tip dokumenta ZAN 5/07, št. 
dokumenta 047965, ime in priimek poobla-
ščenca: Sirk Sandi, šifra: 1182, PE: Nova 
Gorica; tip dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. do-
kumenta 00000466, tip dokumenta 06-ŽIV-
03/10, št. dokumenta 00000471, tip doku-
menta 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta 
00000472, ime in priimek pooblaščenca: 
Rožič Gregor, šifra: 4410, PE: Nova Gori-
ca; tip dokumenta ZAC 4/07, št. dokumenta 

0132918–0132925, ime in priimek poobla-
ščenca: Bomeštar Patricija, šifra ZIS: 
082001115, PE: Nova Gorica; tip dokumen-
ta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 0087071, 
tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. dokumen-
ta 0066875, tip dokumenta 07-TPK-01/07, 
št. dokumenta 005279–005280, ime in pri-
imek pooblaščenca: Kravos Simon, šifra: 
0455, PE: Nova Gorica; tip dokumenta 06-
ŽIV-03/10, št. dokumenta 00000593, tip 
dokumenta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 
00057192, tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. 
dokumenta 00057120, tip dokumenta 08-
SVI-02/07, št. dokumenta 00057126, tip 
dokumenta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 
00066500, tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. 
dokumenta 00067008, tip dokumenta 08-
SVI-02/07, št. dokumenta 00067026–
00067027, tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00158676, tip dokumenta 
OBR. POB. 237, št. dokumenta 00139562–
00139563, tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00139672, tip dokumenta 
OBR. POB. 237, št. dokumenta 00191296, 
tip dokumenta OBR. POB. 237, št. doku-
menta 00191299, tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 00191327–
00191328, tip dokumenta PP/06, št. doku-
menta 00007450–00007488, tip dokumen-
ta PP/06, št. dokumenta 00005565, tip do-
kumenta ŽI/06, št. dokumenta 00040389, 
tip dokumenta ŽI/06, št. dokumenta 
00040379, ime in priimek pooblaščenca: 
Kravos Miran, šifra: 4045, PE: Nova Gori-
ca; tip dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. doku-
menta 00000600, ime in priimek poobla-
ščenca: Bat Bojan, šifra: 4057, PE: Nova 
Gorica; tip dokumenta OBR. POB. 237, št. 
dokumenta 00178122, tip dokumenta ZIŽ-
5/95, št. dokumenta 0007532, tip dokumen-
ta ZAC 4/93, št. dokumenta 0155908, tip 
dokumenta ZAC 4/93, št. dokumenta 
0156707, tip dokumenta ZAC 4/93, št. do-
kumenta 0161744, tip dokumenta ZAC 
4/93, št. dokumenta 0163482, tip dokumen-
ta ZAC 5/95, št. dokumenta 0132740, ime 
in priimek pooblaščenca: Curk Marjan, ši-
fra: 4073, PE: Nova Gorica; tip dokumenta 
OBR. POB. 23, št. dokumenta 00178526, 
tip dokumenta OBR. POB. 23, št. doku-
menta 00168074, ime in priimek poobla-
ščenca: Jerončič Ciril, šifra: 4070, PE: 
Nova Gorica; tip dokumenta OBR. POB. 
23, št. dokumenta 00178625, ime in prii-
mek pooblaščenca: Kante Egon, šifra: 
4043, PE: Nova Gorica; tip dokumenta 06-
ŽIV-03/10, št. dokumenta 00002690–
00002691, ime in priimek pooblaščenca: 
Vodopivec Vesna, šifra: 4059, PE: Nova 
Gorica; tip dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. do-
kumenta 00002666–00002667, tip doku-
menta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00139272, ime in priimek pooblaščenca: 
Bavcon Makovec Nevenka, šifra: 4055, PE: 
Nova Gorica; tip dokumenta OBR. POB. 
237, št. dokumenta 00139297, tip doku-
menta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00139299, ime in priimek pooblaščenca: 
Faganeli Stanislav, šifra: 4066, PE: Nova 
Gorica; tip dokumenta OBR. POB. 237, št. 
dokumenta 00178515, ime in priimek poo-
blaščenca: Štrukelj Aleksandra, šifra: 4058, 
PE: Nova Gorica; tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 0012455–
0012460, ime in priimek pooblaščenca: Hri-
bar Matej, šifra: 4739, PE: Nova Gorica; tip 
dokumenta ZAC 5/95, št. dokumenta 
0136430, ime in priimek pooblaščenca: 
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Marinko Tomaž, šifra: 3917, PE: Nova Go-
rica; tip dokumenta 07-AOD-01/07, št. do-
kumenta 00729928, tip dokumenta 07-
AOD-01/07, št. dokumenta 00730056–
00730070, tip dokumenta 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta 1359816, tip dokumenta 08-
AZK-01/07, št. dokumenta 1598845–
1598846, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. 
dokumenta 1598876, tip dokumenta 08-
AZK-01/07, št. dokumenta 1598910, ime in 
priimek pooblaščenca: Avto Krka Nova Go-
rica d.o.o., šifra: 5130, PE: Nova Gorica; tip 
dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
177841, ime in priimek pooblaščenca: Kra-
vanja Borut, šifra: 0450, PE: Nova Gorica; 
tip dokumenta ZAC 4/93, št. dokumenta 
124956, tip dokumenta PU-2, št. dokumen-
ta 54447, tip dokumenta ZAC 5/95, št. do-
kumenta 133841, ime in priimek poobla-
ščenca: Ručna Cvetka, šifra: 3144, PE: 
Nova Gorica; tip dokumenta OBR. POB. 
237, št. dokumenta 168534, tip dokumenta 
OBR. POB. 237, št. dokumenta 177824–
177825, tip dokumenta 07-TPO-01, št. do-
kumenta 7936, ime in priimek pooblaščen-
ca: Lužnik Simon, šifra: 1118, PE: Nova 
Gorica; tip dokumenta OBR. POB. 237, št. 
dokumenta 123519, tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 152428, tip doku-
menta ZAC 4/07, št. dokumenta 0149058, 
tip dokumenta ZAC 4/07, št. dokumenta 
0152409, ime in priimek pooblaščenca: 
Klinkon Tamara, šifra: 4124, PE: Nova Go-
rica; tip dokumenta 07-NEZ-02/08, št. do-
kumenta 1521, ime in priimek pooblaščen-
ca: Stanič Žarko, šifra: 4023, PE: Nova 
Gorica; tip dokumenta 07-TPO-01/07, št. 
dokumenta 000609, tip dokumenta 07-
TPO-01/07, št. dokumenta 007972–
007973, ime in priimek pooblaščenca: Lan-
genvalter Erika, šifra: 4177, PE: Nova Go-
rica; tip dokumenta ZAT 56/07, št. doku-
menta 017091, tip dokumenta 06-ŽIV-
03/10, št. dokumenta 0002700, ime in prii-
mek pooblaščenca: Pavlin Blaž, šifra: 
5265, PE: Nova Gorica; tip dokumenta ZP 
06-ZAT 20, št. dokumenta 7451, tip doku-
menta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 57210, 
tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. dokumen-
ta 66604, ime in priimek pooblaščenca: 
Sovdat Darko, šifra: 4021, PE: Nova Gori-
ca; tip dokumenta 07-AOD-01/07, št. doku-
menta 00410861–00410862, tip dokumen-
ta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 1990991, 
tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumen-
ta 2024333, tip dokumenta 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta 2024335, tip dokumenta 08-
AZK-02/07, št. dokumenta 1516466, ime in 
priimek pooblaščenca: Širok Karla, šifra: 
0810, PE: Nova Gorica; tip dokumenta 08-
SVI-02/07, št. dokumenta 00066913, tip 
dokumenta ZAV-11/07, št. dokumenta 
443578, ime in priimek pooblaščenca: Gre-
gorič Alenka, šifra: 4122, PE: Nova Gorica; 
tip dokumenta OBR. POB. 237, št. doku-
menta 152361, tip dokumenta OBR. POB. 
237, št. dokumenta 152373–152375, tip 
dokumenta 08-TPO-01/07, št. dokumenta 
11658, tip dokumenta AA-PT, št. dokumen-
ta 34444–34446, ime in priimek poobla-
ščenca: Pivk Robert, šifra: 0657, PE: Nova 
Gorica. Ob‑2333/12

Avtoprevozništvo Kobal Dušan s.p., Tr-
tnikova 11, Ljubljana – Polje, potrdilo za 
voznika Elvedina Kečanović, veljavnost 
od 4. 2. 2009 do 7. 2. 2010, izdajateljica 
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 

007893/MJ36-2-624/2009, leto izdaje 2009. 
gnu‑326726

Avtoprevozništvo Zrakić Milan s.p., 
Ulica Slavka Gruma 48, Novo mesto, li-
cenco mednarodnega prevoza blaga v ce-
stnem prometu, št. 008361/009, velja do 
13. 2. 2013. gnq‑326680

Bec Katarina, Breg 12 B, Sevnica, štu-
dentsko izkaznico, št. 19315511, izdala 
Ekonomska fakulteta. gnu‑326651

Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptuj-
ska Gora, dovolilnico, za državo Bolgari-
jo/3. države(100/11), št. 503784/P005934, 
Belorusija/tranzitna(112/03), št. 2470764/
P005789, št. 2470834/P015972. 
gnb‑326645

Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska 
Gora, dovolilnico za Bolgarijo/3. drža-
va(100/11), št. 503784/P005934, Belorusi-
ja/tranzitna(112/03), št. 2470764/P005789, 
št. 2470834/P015972. gnz‑326646

Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska 
Gora, dovolilnico za Rusijo/bilateralno-
-tranzitna (643/09), št. 554340/P003615, 
št. 549483/P007936, št. 550259/P011442, 
št.551530/P015713, št. 551535/P015718. 
gny‑326647

Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptuj-
ska Gora, dovolilnico, Rusijo/3. države 
8643/11), št. 560565/P015805, 560566/
P015806, 560339/P012139, 560039/
P0008350, 560041/P008352, 560056/
P008367, 559504/P001436. gnx‑326648

Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptuj-
ska Gora, dovolilnico za Ukrajino/tranzi-
tna(804/03), št. 1894730/P009943, Ukraji-
na/tranzitna EURO 2 (804/53), št. 1896732/
P019282. gnw‑326649

GIK-24 d.o.o., Dunajska ce-
sta 158, Ljubljana, taksi nalepko, št. 
0004566/06267/734/005, reg. št. LJ-Y6-
56D, izdala Gospodarska zbornica Slove-
nije. gne‑326667

Grdina Marjo, Cesta bratstva 13, Prade, 
Koper – Capodistria, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500020542000, izdal Cetis 
Celje. gnn‑326708

Hočevar Simon, Velike Lese 35, Ivančna 
Gorica, študentsko izkaznico, št. 19435361, 
izdala Ekonomska fakulteta. gnj‑326637

Jelen Vid, Polzela 194/A, Polzela, štu-
dentsko izkaznico, št. 71119057, izdala Bi-
otehniška fakulteta. gnf‑326666

KD Življenje, zavarovalnica, d.d., Celov-
ška cesta 206, 1000 Ljubljana, ponudbe ži-
vljenjskega zavarovanja: številke: 3559079, 
3559096, 3559095, 3559087, 3559691, 
3559656, 3559967, 3559728, 3559975, 
3559981, 3559725, 3559951, 3559727, 
3559980, 3559064, 3558910, 3558933, 
3559993, 3559744, 3559018, 3559976, 
3559068, 3558957, 3559966, 3559746, 
3559008, 3558392, 3558964, 3559046, 
3559021, 3559022, 3559054, 3552093, 
3559012, 3559055, 3558944, 3559052, 
3559053, 3559004, 3559056, 3559028, 
3559029, 3559010, 3559100, 3558955, 
3559093, 3559700, 3559669, 3560175, 
3559044, 3560174, 3559734, 3560185, 
3560189, 3560459, 3560197, 3560493, 
3559027, 3559080, 3560472, 3560483, 
3560159, 3560158, 3558996, 3559086, 
3560178, 3560164, 3560456, 3559957, 

3560498, 3560499, 3559670, 3560156, 
3560453, 3560500, 3560180, 3560196, 
3559711, 3550751, 3550752, 3550753, 
3550754, 3550755, 3545146, 3545147, 
3545148, 3545112. Ob‑2339/12

Kmecl Urška, Topniška ulica 43, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija 
Šentvid. gnc‑326694

Kocjan Alojz, Majcnova ulica 13, 
Mokronog, voznikovo kartico, št. 
1070500005589001, izdajatelj Cetis d.d. 
gnf‑326716

Kovač Domen, Ulica bratov Komel 21, 
Ljubljana – Šentvid, dijaško izkaznico, izda-
la Gimnazija Šentvid. gnj‑326687

Kovinar Kočevje, d.d., Reška c. 23, 
Kočevje, štampiljko, velikosti 4x1,5 cm, ki 
vsebuje besedilo Kovinar, v drugi vrsti, za-
maknjeno desno Kočevje in v tretji vrsti 
sredinsko št. 5. gnv‑326700

Krulc Aleš, Cegnarjeva 5, Izola – Isola, 
študentsko izkaznico, št. 09040183, izdala 
UNI LJ, FPP. gnp‑326706

Mamilovič Franc, Ulica Rada Simo-
nitija 11, Nova Gorica, osnovno licen-
co, št. 7411, veljavno do 21. 12. 2012, 
ter izvode št. 007411/007, za vozilo GO 
C8-899, št. 007411/006, za voz. GO 88-
44E, št. 007411/004, za voz. GO F1-
909, št. 007411/003, za voz. GO F1-
333, št. 007411/001, za voz. GO A8-844. 
gny‑326697

Mamilovič Franc, Ulica Rada Simoniti-
ja 11, Nova Gorica, potrdila za tujce, št. 
007411/SŠD 47-2-2038/2010, za Gojković 
Miroslav; št. 007411/BGD 47-2-11498/2007, 
za Jovanović Dragan; št. 007411/BGD, 47-
4-11498/2007, za Maksimović Radomir. 
gnx‑326698

Nagode Primož, Zelenica 30, Lo-
gatec, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500024901000. gnc‑326669

Novak Marko, Ulica svobode 14, Izola – 
Isola, pomorske knjižice, številka 000473, z 
dne 29. 3. 2007. gnm‑326684

Ornik Sebastjan, Žikarce 78, Zgornja 
Korena, dijaško izkaznico, izdal SERŠ, št. 
1008139. gnl‑326660

Plavšič Milana, Jurčkova cesta 167, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center 
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. 
gng‑326690

Prevozništvo Rogan Karel Rogan s.p., 
Gorenje 104, Stara Cerkev, potrdilo za vo-
znika Nedžada Islamović, veljavnost od 
7. 10. 2009 do 6. 10. 2010, izdajateljica 
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 
007867/BGD26-2-4755/2009, leto izdaje 
2009. gnw‑326724

Prevozništvo Rogan Karel Rogan s.p., 
Gorenje 104, Stara Cerkev, potrdilo za voz-
nika Čedomira Erič, veljavnost od 21. 5. 2010 
do 19. 5. 2011, izdajateljica Obrtno podjetni-
ška zbornica Slovenije, št. 007867/BGD26-
2-2110/2010, leto izdaje 2010. gnv‑326725

Pukl Tjaša, Pod kostanji 41, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 37001014, izdala 
Veterinarska fakulteta. gnj‑326712

Slovenske železnice, d.o.o., Ko-
lodvorska ul. 11, Ljubljana, licenco, št. 
GE003869/01420/018, za vozilo TAM 130 
T 11 BK, reg. št. LJ E2-328. gnf‑326691
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Slovenske železnice, d.o.o., Ko-
lodvorska ul. 11, Ljubljana, licenco, št. 
GE003869/01420/019, za vozilo Volkswa-
gen LT 55, reg. št. LJ 86-19K. gne‑326692

Šabić Simona, Šišenska cesta 23, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 01004185, 
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. 
gnw‑326674

Škoberina Borin Ana, Cilenškova uli-
ca 37, Ljubljana, dijaško izkaznico, izda-
la Srednja zdravstvena šola Ljubljana. 
gnk‑326686

Uhan Branko, Stranje pri Velikem Ga-
bru, Veliki Gaber, voznikovo kartico, št. 
1070500002857001, izdajatelj Cetis d.d. 
gnd‑326643

Vasić Dušan, Cesta na Lenivec 24, Se-
žana, študentsko izkaznico, št. 23100189, 
izdala Fakulteta za strojništvo. gnc‑326673

Vaupot Tina, Trdinova ulica 5, Trzin, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. 
gnr‑326654

Vlasta Miklavc, s.p., Cvetlična ulica 2, 
Nazarje, licenco skupnosti, izdala Obrtna 
zbornica Ljubljana, št. 009559/AD45-2-
4531/2011, leto izdaje 2011. gnb‑326670

Vrabec Tadej, Kopriva 24, Dutovlje, 
pooblastila, št. SS000825, RR000822, 
VV000756 in OO000825. gnm‑326713

Zvezda transport d.o.o., Dvor 12B, Dvor, 
dovolilnice, 804/03-Ukrajina-25577775, 
804/03-Ukrajina – 2577774, 804/03 – Ukra-
jina – 2577780. gnx‑326727

Zvezda transport d.o.o., Dvor 12B, Dvor, 
dovolilnice, 643/09 – Rusija – 0535368, 
643/09 – Rusija – 0535366, 643/09 – Rusi-
ja – 0544017. gns‑326728

ZZZS, OE Krško, Bohoričeva ulica 9, 
Krško, štampiljko okrogle oblike, premera 
2 cm, ob zunanjem robu napis Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, zno-
traj njega Območna enota Krško ter št. 2. 
gnw‑326699
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