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Javni razpisi

 Ob-2787/12
Popravek

Petrol, Slovenska energetska druž-
ba, d.d., Ljub ljana objavlja spremem-
bo javnega razpisa »Javni razpis 
PETROLURE/J/2012/01 – Nepovratne fi-
nančne spodbude za izvedbe energetskih 
pregledov in programov informiranja in oza-
veščanja v javnem sektorju« objavljenega 
v Uradnem listu RS, št. 32/12, dne 4. 5. 
2012 (v nadaljevanju javni razpis).

Javni razpis se spremeni, kot sledi:
1. V tretji točki se za besedo »javnem« 

doda besedilo »in nevladnem«.
2. V peti točki se druga alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»javni skladi, javne agencije, zavodi, 

ustanove in društva, registrirane cerkve in 
druge verske skupnosti, če ne izvajajo pri-
dobitne dejavnosti, skladno s 26. členom 
Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.«

3. V šesti točki se prvi odstavek spreme-
ni tako, da se glasi:

»Upravičenci, ki kandidirajo na javnem 
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko 
pridobijo pravico do nepovratne finančne 
spodbude za še neizvedene svetovalne 
storitve.«

4. V šesti točki se črta drugi odstavek.
5. V šesti točki se v četrtem odstavku 

črta drugi stavek.
6. V deveti točki se na koncu sedmega 

odstavka doda besedilo:
»Vloga, ki bo dopolnjena v roku, se bo 

štela za prejeto z dnem prejema vseh zah-
tevanih dopolnitev.«

7. V deveti točki se v osmem odstavku 
med prvi in drugi stavek vstavi besedilo:

»Sofinancer bo pri dodeljevanju nepo-
vratnih finančnih spodbud upošteval razpo-
ložljiva razpisana sredstva. Sofinancer bo 
nepovratne finančne spodbude dodeljeval 
popolnim vlogam, ki bodo izpolnjevale vse 
pogoje in merila skladno s to razpisno doku-
mentacijo in razpisom, in sicer po vrstnem 
redu prejetja popolne vloge.«

8. V zadnjem odstavku 9. točke se bese-
dilo »od prejema sklepa« nadomesti z be-
sedilom »od prejema poziva za podpis po-
godbe«.

Spremenjena razpisna dokumen-
tacija je objavljena na spletni strani 
http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/sub-
vencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-raz-
pis-petrolurej201201.

Petrol d.d., Ljubljana

 Ob-2788/12
Popravek

Petrol, Slovenska energetska druž-
ba, d.d., Ljub ljana objavlja spremem-
bo javnega razpisa »Javni razpis 
PETROLURE/P/2012/01 nepovratne fi-
nančne spodbude za izvedbe energetskih 
pregledov in programov informiranja in oza-
veščanja za podjetja« objavljenega v Ura-
dnem listu RS, št. 32/12, dne 4. 5. 2012 (v 
nadaljevanju javni razpis).

Javni razpis se spremeni, kot sledi:
1. V šesti točki se prvi odstavek spreme-

ni tako, da se glasi:
»Upravičenci, ki kandidirajo na javnem 

razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pri-
dobijo pravico do nepovratne finančne spod-
bude za še neizvedene svetovalne storitve.«

2. V šesti točki se črta drugi odstavek.
3. V šesti točki se v četrtem odstavku 

črta drugi stavek.
4. Na koncu sedme točke se doda nov 

odstavek, ki se glasi:
»Velikim podjetjem se sredstva za sve-

tovalne storitve dodeljujejo po pravilih 'de 
minimis', mikro, malim in srednjim podjetjem 
pa kot državne pomoči.«

5. V deveti točki se na koncu sedmega 
odstavka doda besedilo:

»Vloga, ki bo dopolnjena v roku, se bo 
štela za prejeto z dnem prejema vseh zah-
tevanih dopolnitev.«

6. V deveti točki se v osmem odstavku 
med prvi in drugi stavek vstavi besedilo:

»Sofinancer bo pri dodeljevanju nepo-
vratnih finančnih spodbud upošteval razpo-
ložljiva razpisana sredstva. Sofinancer bo 
nepovratne finančne spodbude dodeljeval 
popolnim vlogam, ki bodo izpolnjevale vse 
pogoje in merila skladno s to razpisno doku-
mentacijo in razpisom, in sicer po vrstnem 
redu prejetja popolne vloge.«

7. V zadnjem odstavku 9. točke se bese-
dilo »od prejema sklepa« nadomesti z be-
sedilom »od prejema poziva za podpis po-
godbe«.

Spremenjena razpisna dokumen-
tacija je objavljena na spletni strani 
http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/sub-
vencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-raz-
pis-petrolurep201201.

Petrol d.d., Ljubljana

Št. 430-157/2012/5 Ob-2773/12
Na podlagi Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11) – ZJF-UPB4 in 

Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo 
za notranje zadeve

javni razpis
za izvajanje programa  

»Uporaba slovenskega jezika  
v vsakdanjem življenju«,  

št. 430-157/2012, ki se financira 
 iz Evropskega sklada za begunce 

 in sredstev  
Ministrstva za notranje zadeve

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje 

programa »Uporaba slovenskega jezika 
v vsakdanjem življenju« za osebe s statu-
som mednarodne zaščite, ki se financira iz 
Evropskega sklada za begunce in sredstev 
Ministrstva za notranje zadeve, v obdobju 
od podpisa pogodbe do 30. 6. 2013, in ob-
sega naslednja sklopa:

Sklop 1: Izvajanje programa »Uporaba 
slovenskega jezika v vsakdanjem življenju« 
v Ljub ljani;

Sklop 2: Izvajanje programa »Uporaba 
slovenskega jezika v vsakdanjem življenju« 
v Mariboru.

Prijavitelji lahko ponudijo predmet jav-
nega razpisa v celoti (sklopa 1 in 2) ali po-
samezen sklop v celoti (izvajanje celotnega 
programa v posameznem sklopu). Prijavitelji 
se ne morejo prijaviti za izvajanje posame-
znega dela programa iz posameznega sklo-
pa javnega razpisa.

Podroben opis predmeta javnega razpi-
sa je podan v razpisani dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo prav-

ne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejav-

nosti pri pristojnem sodišču ali drugem pri-
stojnem organu;

– niso v postopku prisilne poravnave, 
stečajnem postopku ali postopku prisilnega 
prenehanja;

– imajo poravnane vse davke, prispev-
ke in druge dajatve določene z zakonom;

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti 
njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za 
pravno osebo, ni bil pravnomočno obso-
jen zaradi kaznivih dejanj, ki so oprede-
ljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko 
združevanje, sprejemanje podkupnine pri 
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volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje da-
ril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), 
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za 
nezakonito posredovanje in dajanje daril za 
nezakonito posredovanje, goljufija, poslov-
na goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila 
ali ugodnosti in zatajitev finančnih obvezno-
sti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec 
ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno 
obsojen zaradi goljufije zoper finančne in-
terese Evropskih skupnosti v smislu 1. čle-
na Konvencije o zaščiti finančnih interesov 
Evropskih skupnosti;

– Programi morajo imeti realne in jasno 
postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom 
razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in 
naročnika;

– Programi se ne smejo izvajati kot del 
drugih, s strani naročnika ali finančnih skla-
dov EU že sofinanciranih programov;

– Vsebina progama mora biti skladna 
s predmetom javnega razpisa;

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti 
izvajanje programa po načelu nepridobitno-
sti.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje 
katerega od zgoraj navedenih pogojev, se 
vloga izloči.

4. Obvezna vsebina vloge
Prijavitelj mora v vlogi predložiti:
– Izpolnjene, podpisane in žigosane 

obrazce iz razpisne dokumentacije za pri-
pravo vloge:

– Obrazec vloge (priloga št. IV/1);
– Splošna izjava prijavitelja programa 

(priloga št. IV/2);
– Pooblastilo prijavitelja za pridobitev 

podatkov iz uradnih evidenc – za pravno 
osebo (priloga št. IV/3a);

– Pooblastilo za pridobitev podatkov iz 
uradnih evidenc – za fizične osebe (priloga 
št. IV/3b);

– Izjava prijavitelja programa – DDV 
(Priloga št. IV/4);

– Podatki o prijavitelju (Priloga št. 
IV/5);

– Podatki o kadrih – izvajalcih progra-
ma (Priloga št. IV/6);

– Načrtovani logični okvir programa 
(Priloga št. IV/7);

– Načrtovani proračun programa – po 
vrsticah proračuna (Priloga št. IV/8a);

– Načrtovani proračun programa – po 
kategorijah upravičenih stroškov – zbirno 
(Priloga št. IV/8b);

– Opis programa (Priloga št. IV/9);
– Reference izvajalcev programa (Pri-

loga št. IV/10).
– Vzorec pogodbe (V. del razpisne do-

kumentacije): Prijavitelj mora parafirati vse 
strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigo-
sati zadnjo stran vzorca pogodbe;

– Dokazila o pridobljeni izobrazbi oseb 
– izvajalcev programa, ki jih bo navedel 
v obrazcu Podatki o kadrih – izvajalcih pro-
grama (Priloga št. IV/6), in sicer predloži 
fotokopije spričeval, diplom oziroma drugih 
ustreznih dokazil.

– V primeru, da skupina prijavite-
ljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina 
prijaviteljev v vlogi predložiti izjavo o predlo-
žitvi pravnega akta o skupni izvedbi progra-
ma (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, 
da bodo izbrani na javnem razpisu ter zahte-
vana dokazila v skladu s točko 8. Obvezna 
vsebina vloge v razpisni dokumentaciji;

– Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Repu-
bliki Sloveniji, morajo poleg Splošne izjave 

prijavitelja programa iz priloge št. IV/2 in 
ostalih dokazil iz podtočk točke 8. Obvezna 
vsebina vloge, v vlogi predložiti tudi nasle-
dnje dokumente:

– Dokazilo, da proti prijavitelju ni 
uveden oziroma prijavitelj ni v postopku 
prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega 
prenehanja,

– Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti nje-
gov zakoniti zastopnik, kolikor gre za prav-
no osebo, pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Ka-
zenskem zakoniku: hudodelsko združeva-
nje, sprejemanje podkupnine pri volitvah 
(za fizične osebe), nedovoljeno sprejema-
nje daril, nedovoljeno dajanje daril, jema-
nje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezako-
nito posredovanje in dajanje daril za ne-
zakonito posredovanje, goljufija, poslovna 
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila 
ali ugodnosti in zatajitev finančnih obve-
znosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec 
ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno 
obsojen zaradi goljufije zoper finančne in-
terese Evropskih skupnosti v smislu 1. čle-
na Konvencije o zaščiti finančnih interesov 
Evropskih skupnosti,

– Dokazilo, da je poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve v skladu 
s predpisi države, kjer ima sedež,

– Registracijo podjetja za dejavnost, 
katere predmet je javni razpis, ki mora iz-
kazovati zadnje stanje ter kopija mora biti 
enaka originalu.

Na odpiranju vlog strokovna komisija 
ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da pri-
javitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj 
navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev 
iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo 
njegova vloga formalno nepopolna, ga bo 
komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga, 
katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu 
s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavr-
žena.

5. Izdelava in predložitev vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše 

zahtevane podatke v obrazce, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije oziroma 
posameznih delov le-te.

Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz pri-
log razpisne dokumentacije ali po vsebini 
in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani 
prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpi-
še in žigosa.

Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem 
ali zaprtem ovitku tako, da je možno pre-
veriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. 
Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen 
obrazec prijave iz priloge št. IV/11 razpi-
sne dokumentacije. V primeru, da vloga 
ni označena kot je navedeno, naročnik ne 
odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali 
za založitev vloge.

6. Merila za izbor programov
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale 

vse pogoje javnega razpisa in bo njihova 
vsebina skladna s predmetom javnega raz-
pisa, ocenil po spodaj navedenih merilih, in 
sicer za vsak posamezni sklop od 1 do 2 jav-
nega razpisa. Vloge lahko pri vsakem sklo-
pu dosežejo maksimalno 21 točk. V primeru, 
da vsebina programa v posamezni vlogi ni 
skladna s predmetom javnega razpisa in 
program ne ustreza ciljni skupini ter ne upo-
števa aktivnosti in časovnega in finančnega 
okvira, določenega v razpisni dokumentaciji, 
se vloga izloči.
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Merilo Maksimalno 
število točk

1. Vsebina programa je prilagojena različnim vsakodnevnim situacijam 3

2. Način izvedbe mesečnega obiska javne prireditve je ustrezen 3

3. Vsebina programa temelji na aktivni participaciji udeležencev 3

4. Izobrazba in/ali izkušnje izvajalcev programa ustrezajo razpisnim 
pogojem

3

5. Načrtovani cilji programa sledijo namenu programa, so realni in 
merljivi ter so smiselno zajeti v evalvaciji

3

6. Število izvajalcev programa ustreza prijavljeni vsebini 3

7. Evalvacija je ustrezna in vključuje aktivno udeležbo ciljne skupine 3

Skupaj 21

Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 
3 točke, kot je razvidno iz spodaj podane 
ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri vsa-
kem merilu doseči vsaj 1 točko, v naspro-
tnem primeru, se vloga, ki pri posameznem 
merilu doseže 0 točk, izloči.

V primeru več prijaviteljev z istim šte-
vilom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo 
ponujeno vrednostjo programa, ki je nave-
dena v Prilogi št. IV/8b – Načrtovani prora-
čun programa – po kategorijah upravičenih 
stroškov (zbirno).

Programi bodo ocenjeni skladno z na-
vedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih 
programov in ob upoštevanju specifičnosti 
posameznih programov.

Ocenjevalna lestvica v okviru posame-
znega merila:

1. Vsebina programa je prilagojena 
različnim vsakodnevnim situacijam:

– izpolnjuje v celoti (3 točk),
– izpolnjuje delno (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Način izvedbe mesečnega obiska 

javne prireditve je ustrezen:
– izpolnjuje v celoti (3 točke),
– izpolnjuje delno (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Vsebina programa temelji na aktivni 

participaciji udeležencev:
– izpolnjuje v celoti (3 točke),
– izpolnjuje v delno(1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Izobrazba in/ali izkušnje izvajalcev 

programa ustrezajo razpisnim pogojem:
– izobrazba in/ali izkušnje izvajalcev 

programa ustrezajo pogojem (3 točke),
– izobrazba in/ali izkušnje izvajalcev 

programa ne ustrezajo pogojem (0 točk).
5. Načrtovani cilji programa sledijo na-

menu programa, so realni in merljivi ter so 
smiselno zajeti v evalvaciji:

– izpolnjuje v celoti (3 točke),
– izpolnjuje delno (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Število izvajalcev programa ustreza 

prijavljeni vsebini (število izvajalcev progra-
ma se bo pri ocenjevanju vlog upošteva-
lo na podlagi podatkov, podanih v obrazcu 
Podatki o kadrih – izvajalcih programa iz 
priloge št IVI6):

– število ustreza v celoti (3 točke),
– število delno ustreza (1 točka),
– število ne ustreza (0 točk).

7. Evalvacija je ustrezna in vključuje 
aktivno udeležbo ciljne skupine:

– evalvacija je ustrezna in vključuje 
aktivno udeležbo ciljne skupine (3 točke),

– evalvacija je delno ustrezna in delno 
vključuje aktivno udeležbo ciljne skupine (1 
točka),

– evalvacija ni ustrezna in ne vključu-
je aktivne udeležbe ciljne skupine (0 točk).

Merila so podrobneje opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

7. Izločitev vloge
Prijavitelj programa bo izločen iz nadalj-

njega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor prijavitelj ni registriran pri pri-

stojnem sodišču ali drugem organu za de-
javnost, ki je predmet razpisa, za katerega 
daje vlogo;

– kolikor je zoper prijavitelja uveden ozi-
roma je prijavitelj v postopku prisilne po-
ravnave, stečajnem postopku ali postopku 
prisilnega prenehanja;

– kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh 
davkov, prispevkov in drugih dajatev, dolo-
čenih z zakonom;

– kolikor je bil prijavitelj ali njegov zako-
niti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih de-
janj, ki so opredeljena v Kazenskem zako-
niku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 
91/11): hudodelsko združevanje, sprejema-
nje podkupnine pri volitvah (za fizične ose-
be), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovo-
ljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za 
fizične osebe), dajanje podkupnine, spreje-
manje daril za nezakonito posredovanje in 
dajanje daril za nezakonito posredovanje, 
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri 
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev 
finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če 
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik 
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zo-
per finančne interese Evropskih skupnosti 
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finanč-
nih interesov Evropskih skupnosti;

– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja 
programa, za katerega se prijavlja, že prejel 
pomoč kateregakoli drugega organa oziro-
ma institucije Republike Slovenije oziroma 
Evropske unije ter pri izvedbi programa pri-
haja do dvojnega financiranja;

– kolikor se ugotovi, da pri izvedbi pro-
grama prihaja do pridobitne dejavnosti;

– kolikor se ugotovi, da so interesi prija-
vitelja v nasprotju z interesi in cilji programa;

– kolikor se ugotovi, da programi nimajo 
realnih in jasno postavljenih ciljev, da ti cilji 
niso v skladu s predmetom razpisa in ne 
izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika;

– kolikor je prijavitelj interesno povezan 
z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa 
ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, 
št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki 
je pri njem zaposlena interesno povezana 
s predsednikom ali članom izbirne komisije 
pri naročniku, in sicer v smislu poslovne po-
vezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni 
vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega 
kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do všte-
tega drugega kolena, četudi je zakonska 
zveza že prenehala, ali izvenzakonski sku-
pnosti;

– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlo-
gi navedel napačne ali zavajajoče podatke;

– kolikor se ugotovi, da prijavitelj ni ta-
koj oziroma najkasneje v 8 dneh obvestil 
naročnika o statusnih spremembah glede 
zavezanosti za DDV v času izvajanja pro-
grama.
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Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se 
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po 
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan 
sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi pogod-
be. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali 
več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa 
o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se 
ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih 
razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naroč-
nik odstopi od pogodbe. Vloga bo v postop-
ku analize izločena tudi v primeru, da le-ta 
ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne 
dokumentacije.

8. Način financiranja
Prijavitelji programov lahko s strani na-

ročnika prejmejo sredstva v višini 100 % 
vseh predvidenih upravičenih odhodkov pro-
grama. Program se financira 75 % iz sred-
stev Evropskega sklada za begunce (letni 
program 2011) in 25 % iz sredstev Ministr-
stva za notranje zadeve.

Naročnik bo označil kot upravičene ter 
plačal le tiste stroške, ki:

1. bodo nujno potrebni za izvajanje 
aktivnosti, zajetih v programu, ki je del letnih 
programov, kot jih odobri Komisija;

2. bodo razumni in v skladu z nače-
li dobrega finančnega poslovodenja, zlasti 
gospodarnosti in stroškovne učinkovitosti;

3. bodo nastali pri izvedbi aktivnosti 
izvajalcu v RS;

4. bodo povezani s ciljnimi skupinami, 
kakor so navedene v temeljnem aktu o usta-
novitvi sklada;

5. bodo nastali v skladu z določbami 
pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil s ponudni-
kom – izvajalcem.

Izvajalec mora vzpostaviti ustrezen sis-
tem knjiženja (ločeno glede na stroškovni 
nosilec programa), iz katerega bodo jasno 
razvidni stroški in transakcije, ki se nanašajo 
na program oziroma, da bo jasna revizijska 
sled.

Financirani bodo stroški, ki so izključ-
no vezani na izvajanje programa in bodo 
navedeni v načrtovanem logičnem okvirju 
programa in v načrtovanem proračunu pro-
grama v posamezni kategoriji, in sicer do 
navedene višine.

Neposredni upravičeni stroški so sesta-
vljeni iz naslednjih kategorij:

– stroški osebja (A),
– potni stroški in dnevnice (B),
– oprema (C),
– nepremičnine (D),
– potrošni material, zaloge in splošne 

storitve (E),
– podizvajanje,
– stroški povezani s sofinanciranjem EU 

(F),
– stroški za strokovnjake (G),
– drugi neposredni stroški (H).
Stroške za osebje štejemo kot nepo-

sredne stroške in so upravičeni za osebe, 
ki imajo ključno in neposredno vlogo v pro-
gramu (programski vodje in drugo osebje, 
ki je operativno vključeno v program) na 
primer v dejavnosti načrtovanja programa, 
izvajanja (ali spremljanja) operativnih de-
javnosti, zagotavljanja storitev končnim 
prejemnikom (ciljnim skupinam) programa 
itd. ter podporno vlogo (generalni direk-
tor, računovodja, podpora pri naročanju, 
kadrovska podpora, podpora informacij-
ske tehnologije, administrator, receptor). 
Pri obračunu urne postavke, stroških bo-
leznin in ostalih stroškov, ki so povrnjeni 
s strani ZZZS (Zavod za zdravstveno za-
varovanje RS), niso upravičeni, da se jih 

vključi v osnovo za obračun urne postavke 
in s tem do povračila. Prav tako stroški jubi-
lejnih nagrad, nadur, stimulacij in podobno, 
niso upravičen strošek.

Prijavitelj navede podatke o kadrih – iz-
vajalcih programa v vlogi.

Potni stroški in dnevnice so upravičeni 
kot neposredni stroški samo:

– za osebje prijavitelja – izvajalca, kate-
rega stroški so upravičeni, kakor je oprede-
ljeno v točki A;

– za druge osebe zunaj prijavitelja – iz-
vajalca, ki sodelujejo pri izvedbi programa. 
V tem primeru je treba hraniti sezname pri-
sotnosti kot dokazila.

Potni stroški so upravičeni na podlagi 
dejansko nastalih stroškov.

Stroški, povezani z nakupom opreme, 
so upravičeni samo, če so bistveni za izva-
janje programa in predhodno pisno odobreni 
s strani naročnika. Oprema mora imeti teh-
nične značilnosti, ki jih zahteva program, in 
je skladna z veljavnimi merili in standardi.

Nepremičnine morajo imeti tehnične zna-
čilnosti, ki jih zahteva program in so skladne 
z veljavnimi merili in standardi.

Najem nepremičnin je upravičen do sofi-
nanciranja, če obstaja jasna povezava med 
najemom in cilji zadevnega programa pod 
spodaj navedenimi pogoji in brez poseganja 
v uporabo strožjih nacionalnih predpisov:

– nepremičnine niso bile kupljene s sofi-
nanciranjem EU;

– nepremičnine se morajo uporabljati 
samo za izvajanje programa. V nasprotnem 
primeru je upravičen samo tisti delež stro-
škov, ki ustreza uporabi za namene pro-
grama.

Stroški za potrošni material, zaloge in 
splošne storitve so upravičeni, če so opre-
deljivi in neposredno potrebni za izvajanje 
programa.

Izvajalec je dolžan pri informiranju jav-
nosti v zvezi z izvajanjem programa vsak 
dokument oziroma gradivo (navedeno v na-
črtovanem proračunu programa), ki nastane 
zaradi izvedbe programa (kot npr. dokumen-
ti, publikacije, brošure, spletna stran, vabila, 
kemični svinčniki, lončki) opremiti z emble-
mom Evropske unije in navedbo Sklada.

Upravičeni so stroški pravnega svetova-
nja, notarski stroški ter stroški za tehnične in 
finančne strokovnjake.

Posredni upravičeni stroški (I) ne smejo 
presegati 7 % skupne vrednosti neposrednih 
upravičenih stroškov opredeljenih v načrto-
vanem proračunu programa.

Posredni stroški se nanašajo na katego-
rije stroškov, ki niso opredeljivi kot stroški, 
neposredno povezani s programom. Med 
to vrsto stroškov štejemo stroške, ki jih ne 
moremo neposredno zaračunati, vendar 
morajo biti povezani s programom. Dolo-
čen odstotek skupnega zneska neposrednih 
upravičenih stroškov lahko velja za posre-
dne stroške, če:

– so posredni stroški predvideni v načr-
tovanem proračunu programa;

– posredni stroški ne vključujejo stro-
škov, dodeljenih pod drugo kategorijo pro-
računa za program;

– se posredni stroški ne financirajo iz 
drugih virov.

Posredni stroški so načrtovani v fiksnem 
odstotku glede na načrtovane neposredne 
stroške programa, ki so opredeljeni v Načr-
tovanem proračunu programa – po vrsticah 
proračuna (Priloga IV/8a). Absolutni znesek 
načrtovanih posrednih stroškov programa 

mora biti razviden iz Načrtovanega prora-
čuna programa (Priloga IV/8b).

Financiranje stroškov je podrobneje 
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Na splošno morajo biti končni upravičen-
ci – izvajalci sposobni sami izvajati dejavno-
sti, povezane s programom. Podizvajanje 
mora biti zato omejeno.

Stroški, ki ne bodo financirani:
– DDV, razen če izvajalec ni zavezanec 

za DDV (oziroma je fizična oseba), kar mora 
dokazati z verodostojnimi listinami;

– donos kapitala, dolgovi in stroški dol-
žniške obveznosti, negativne obresti, devi-
zne provizije in izgube, rezervacije za izgu-
be ali morebitne bodoče obveznosti, plačilo 
dolgovanih obresti, dvomljivi dolgovi, globe, 
denarne kazni, stroški sodnih postopkov;

– prekomerni ali nebistveni/nepotrebni 
izdatki (Primernost izdatkov se dokazuje 
z ustreznimi dokazili, iz katerih je razvidno 
primerno razmerje med ceno in kakovostjo 
oziroma ustrezna tržna vrednost izdatkov. 
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo 
izdatka je tisto, ki je edino upravičeno za 
izvajanje programa. Ustrezna dokazila za 
primernost izdatkov so npr. pridobljene tržne 
ponudbe pred nastankom izdatka (kjer je to 
opredeljeno v okviru posameznih členov za 
upravičenost izdatkov te pogodbe); dokazila 
iz katerih je razvidno, da je dejansko nastali 
strošek dela v skladu s standardi v dolo-
čenem poklicu, itd. Kolikor nastali izdatki 
presegajo tržne cene oziroma ne dosegajo 
najugodnejšega razmerja med ceno in kako-
vostjo, jih naročnik označi kot prekomerne in 
so kot taki neupravičeni, zato je koristno, da 
izvajalec že pred samim nastankom posa-
meznega izdatka izvede ustrezne postopke 
in tako zagotovi primernost izdatkov. Bistve-
nost/potrebnost izdatkov se ocenjuje tako, 
da se presoja nujnost določenega izdatka 
za uspešno izvedbo programa oziroma vpliv 
na možnosti za dokončanje programa, če 
določenega izdatka ne bi bilo. Ta presoja se 
mora izvajati pred nastankom, med nastan-
kom in po nastanku izdatka, tako na stra-
ni izvajalca kot naročnika. Kolikor naročnik 
ugotovi, da izostanek nastanka določenega 
izdatka ni ovira za dokončanje programa, se 
tovrstni izdatek označi kot nebistven/nepo-
treben in je kot tak neupravičen, zato je kori-
stno, da izvajalec že pred samim nastankom 
posameznega izdatka izvede to presojo.);

– stroški za reprezentanco izključno za 
programsko osebje;

– stroški, ki jih je prijavil izvajalec in so 
bili kriti v okviru drugega programa ali de-
lovnega programa, ki se financira iz sred-
stev EU;

– nakup zemljišča ter nakup, gradnja in 
prenova nepremičnine;

– prispevki v naravi.
Hranjenje dokumentacije:
Izbrani prijavitelj mora finančno-računo-

vodsko dokumentacijo in ostale dokumente, 
s katerimi izkazuje stroške programa (preje-
te račune, potrdila, druga dokazila o plačilu 
ali računovodske listine z enakovredno do-
kazno vrednostjo), hraniti še 8 let in 8 me-
secev od letnice letnega programa 2011, tj. 
do 31. 8. 2019.

Izplačilo sredstev
Izvajalcu bodo sredstva izplačana na 

transakcijski račun v skladu z veljavnim Za-
konom o izvrševanju proračuna RS oziroma 
30 dan od datuma uradnega prejema zah-
tevka za izplačilo, za potrjen nesporni del. 
Povračilo stroškov, ki bodo izvajalcu nastali 
pri izvedbi programa, bo naročnik nakazal 
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izvajalcu po izvedeni vsebinski in finančni 
kontroli prejetega zahtevka za izplačilo z ob-
veznimi prilogami.

Zahtevku mora biti obvezno priloženo: 
vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih 
in doseganju specifičnih ciljev in rezultatov 
programa, finančno poročilo o dejanskem 
proračunu programa v zvezi z izvedenimi 
aktivnostmi v vsebinskem poročilu in doka-
zila o nastanku vsakega zahtevanega upra-
vičenega stroška iz poročila o dejanskem 
proračunu programa.

Zahtevek za izplačilo se pošlje tako v pi-
sni kot v elektronski obliki. Naročnik posre-
duje izvajalcu datoteke s predlogami obraz-
cev za zahtevek za izplačilo ter vsebinsko in 
finančno poročilo. Izvajalec programa vnese 
v posredovane obrazce ustrezne podatke 
ter natisne zahtevek za izplačilo s priloga-
mi, ki ga podpiše odgovorna oseba. Izva-
jalec pošlje naročniku zahtevek za izplači-
lo z ustreznimi prilogami v pisni obliki ter 
v obliki datotek, ki vsebujejo identične infor-
macije, prek elektronske pošte (na elektron-
ski naslov skrbnika pogodbe in tehničnega 
skrbnika pogodbe).

V primeru, da je izvajalec oseba zaseb-
nega ali javnega prava in je ustanovljena in 
deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod 
ali ustanova, ter je v svoji vlogi označil, da 
želi prejeti predplačilo, je pod pogoji iz pred-
metne razpisne dokumentacije upravičen 
do predplačila 20 % odobrenih sredstev 
s pogodbo. Izvajalec posreduje naročniku 
pisni zahtevek za avans.

Izplačilo sredstev predplačila bo naroč-
nik izvršil v 15 dneh od prejema zahtevka 
za avans.

V primeru, da je vrednost izvedenih 
aktivnosti manjša od vrednosti izplačane-
ga predplačila, mora izvajalec naročniku 
po zaključku pogodbe o izvajanju progra-
ma, skladno z veljavnim zakonom, ki ure-
ja področje izvrševanja proračuna, razliko 
prejetih sredstev vrniti z zakonskimi zamu-
dnimi obrestmi, ki pričnejo teči s potekom 
15-dnevnega roka po prejemu naročnikove-
ga pisnega zahtevka za vračilo.

Izplačilo sredstev in predplačila so na-
tančneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

Obdobje, v katerem morajo biti sredstva 
porabljena

Izvajanje po sklenjeni pogodbi se mora 
zaključiti najkasneje do 30. 6. 2013. Preje-
ta sredstva morajo biti porabljena v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in črpanje sredstev iz 
Evropskega sklada za begunce.

Pogodba se bo z izbranim prijaviteljem 
za posamezen sklop sklenila za obdobje od 
podpisa pogodbe do 30. 6. 2013.

9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpo-
lago za predmet javnega razpisa

Skupna okvirna višina sredstev za pred-
metni javni razpis za izvajanje aktivnosti 
od podpisa pogodbe do 30. 6. 2013 znaša 
24.500,00 EUR po letnem programu 2011, 
in sicer:

– za sklop 1: 14.700,00 EUR;
– za sklop 2: 9.800,00 EUR.
Zgoraj navedeni zneski po posameznih 

sklopih predstavljajo višino sredstev, name-
njenih za izvedbo aktivnosti programa za iz-
polnitev ciljev po letnem programu. Sredstva 
za izvajanje predmetnega javnega razpisa 
so za sklopa 1 in 2 zagotovljena s strani 
Evropskega sklada za begunce v višini 75 % 
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve 
v višini 25 %.

10. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo na-

ročnik prejme do dne 26. 6. 2012, najkasne-
je do 15. ure.

Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno po-
šiljko po pošti ali osebno na naslov naroč-
nika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

Vse nepravočasno prejete vloge bo ko-
misija izločila iz postopka odpiranja vlog in 
jih neodprte vrnila prijaviteljem.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji pro-
gramov obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izboru programov ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 
15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodeli-
tvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma 
v 60 dneh od roka za predložitev vlog.

Naročnik bo izdal sklepe o izboru progra-
mov in višini financiranja programov.

Podatki o imenu izvajalca, nazivu pro-
grama ter višini odobrenih javnih sredstev in 
sredstev EU bodo javno objavljeni.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na 

internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, 
levi meni »Javna naročila«.

Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo 
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vlo-
ge. Naročnik bo odgovore objavil na in-
ternetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, 
levi meni »Javna naročila«, in sicer najka-
sneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo 
vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel 
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do 
dne 18. 6. 2012.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebi-
tna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vlo-
ge, spremembe ali dopolnitve razpisne do-
kumentacije) bo objavljena na internetnem 
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, 
zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni 
»Javna naročila«.

Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po 
elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si 
ali po faksu na številko: 01/428-5791, s pri-
pisom: »Dodatne informacije – Javni raz-
pis za izvajanje programa »Uporaba slo-
venskega jezika v vsakdanjem življenju, 
št. 430-157/2012«.

Na zahteve za dodatna pojasnila, kate-
rih naročnik ne bo prejel do zgoraj navede-
nega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. 
V primeru, da zahteva za dodatna pojasni-
la ne bo posredovana na zgoraj navede-
ni način, naročnik ne jamči za pravočasni 
odgovor.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 4102-4/2012 Ob-2828/12
Na podlagi Zakona o javnih financah 

(Uradni list, RS, št. 11/11 – UPB4), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list, RS, 
št. 50/07 in 61/08) in Zakona o ratifikaci-
ji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju 
proti trgovini z ljudmi (Uradni list RS-MP, 
št. 14/09) objavlja Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta 
Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna 
namestitev v letu 2012 za obdobje od 

1. 6. 2012 do 31. 12. 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 oskr-
bo,

– 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 12 delavnic v letu 2012 v ob-
dobju od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012 in 24 
delavnic v letu 2013, pri čemer mora izva-
jalec upoštevati enakomerno regijsko pokri-
tost (število delavnic je odvisno od števila 
oskrbnih dni, sedmi odstavek, 2. točke, po-
glavje 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 
26.250,00 EUR v letu 2012 za obdobje od 
1. 6. 2012 do 31. 12. 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 Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve, prora-
čunska postavka 4072 – Eksperimentalni in 
razvojni programi socialnega varstva ter so-
financiranje 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, sred-
stva pa morajo biti porabljena namensko za 
izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki do-
ločajo izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije. Sredstva dodeljena za leto 2012 za 
obdobje od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012, mo-
rajo biti porabljena do 31. 12. 2012, sredstva 
dodeljena za leto 2013 pa do 31. 12. 2013.
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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 projekta 
(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-
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 delov-
nih izkušenj prejme vloga 1 točko, v prime-

ru, da ima manj kot 3 leta delovnih izkušenj 
pa prejme 0 točk, pri čemer drugi 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 
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odstopanje od najnižjih materialnih stroškov 
za izvajanje programa, pri čemer vloga ne 
more prejeti manj kot 0 točk.

Višina materialnih stroškov ne sme pre-
segati 20 % višine postavljene cene stro-
škov dela za prvega strokovnega delavca, 
pri čemer materialni stroški za izvajanje pro-
grama ne smejo biti nižji od 2.100,00 EUR. 
V primeru, da so materialni stroški nižji od 
2.100,00 EUR oziroma v primeru, da višina 
materialnih stroškov presega 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 
za obdobje od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012:

Vloga pri tem merilu lahko prejme naj-
več 2 točki. Ocenjuje se višina sofinancira-
nja programa iz drugih virov. Vloga z naj-
višjim virom sofinanciranja projekta prejme 
2 točki, 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 
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 po-
tne stroške prvemu oziroma drugemu stro-
kovnemu delavcu. Stroški ne smejo prese-
gati 500,00 EUR v letu 2012 za obdobje od 
1. 6. 2012 do 31. 12. 2012 in 1.000,00 EUR 
v letu 2013. V primeru, da je oskrbnih dni 
več kot 60, se število delavnic premoso-
razmerno zmanjša. Stroški se ne upošte-
vajo v materialnih stroških iz drugega od-
stavka 5. točke, poglavje VI, vendar morajo 
biti ti stroški všteti v finančni konstrukciji.

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 za obdobje od 1. 6. 2012 do 31. 12. 
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 verske 
skupnosti o prijavi ustanovitve verske sku-
pnosti, odločba upravne enote o registraciji;

– 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 za obdobje od 1. 6. 2012 do 
31. 12. 2012 in v letu 2013«.

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

2. Rok za oddajo vlog je 8. 6. 2012.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, 

če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure od-
dana v glavni pisarni Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 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-
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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 
1. 6. 2012.

XII. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih vlog, prispelih na 

naslov iz točke X., bo dne 12. 6. 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. 6. 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 1. 6. 
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 četrtek od 9. do 
10. ure.

Ministrstvo za delo družino  
in socialne zadeve

Št. 430-75/2012/5 Ob-2853/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Du-

najska cesta 22, 1000 Ljub ljana (v nadalj-
njem besedilu: MKO), na podlagi:

– Uredbe o izvajanju Operativnega pro-
grama za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 
2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11, 8/12 in 
36/12; v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 
27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribi-
štvo (ESR) (UL L št. 223 z dne 15. 8. 2006, 
str. 1–44; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1198/2006/ES);

– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 
z dne 26. marca 2007 o določitvi podrob-
nih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ri-
bištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, 
str. 1–80; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
498/2007/ES);

– Načrta za prilagajanje ribolovnega 
napora (sklep Vlade Republike Slovenije 
34200-5/2011/3 z dne 15. 12. 2011; v na-
daljnjem besedilu: NPRN);

– Operativnega programa za razvoj ribi-
štva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (po-
trjenega z odločbo Evropske komisije št. 
CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. no-
vembra 2008; v nadaljnjem besedilu: OP 
2007–2013), objavlja

javni razpis
za ukrep Trajna ukinitev ribolovnih 

dejavnosti
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet podpore je trajna ukinitev 

ribolovnih dejavnosti, ki prispeva k izpol-
njevanju cilja varovanja in ohranjanja ribo-
lovnih virov.

(2) Trajna ukinitev ribolovnih dejavno-
sti se lahko v skladu s 23. členom Uredbe 
1198/2006/ES doseže:

a) z razrezom ribiških plovil ali
b) s prerazporeditvijo ribiških plovil pod 

zastavo države članice in z registracijo 

v Skupnosti za dejavnosti, ki ne spadajo 
v področje ribolova.

(3) Do podpore so upravičeni lastniki ali 
solastniki tistih ribiških plovil, s katerimi so 
v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge na 
ta ukrep izvajali morski gospodarski ribolov 
z ribolovnimi orodji, za katere so bili dolo-
čeni ukrepi prilagajanja ribolovnega napora 
v Načrtu za prilagajanje ribolovnega napora 
(v nadaljevanju: NPRN), ki ga je sprejela 
Vlada Republike Slovenije dne 15. decem-
bra 2011. To so plovila, ki uporabljajo nasle-
dnja ribolovna orodja:

– zaporne plavarice (PS),
– pelagične vlečne mreže, upravljane 

z dveh plovil (PTM),
– stoječe zabodne mreže (GNS),
– trislojne mreže (GTR),
– pridnene vlečne mreže s širilkami 

(OTB).
(4) Višina nepovratnih sredstev, na-

menjenih za financiranje ukrepa Traj-
ne ukinitve ribolovnih dejavnost znaša 
2.235.372,00 EUR, od tega delež prispev-
ka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75 %, 
delež prispevka Republike Slovenije v celo-
tnih javnih izdatkih pa znaša 25 %.

Sredstva, ki jih zagotovita Republika Slo-
venija in EU, bremenijo proračunski postavki 
MKO, in sicer:

9450 – Evropski sklad za ribištvo 07-13; 
EU udeležba, v višini 1.676.529,00 EUR,

9451- Evropski sklad za ribištvo 
07-13; slovenska udeležba, v višini 
558.843,00 EUR.

Javni razpis je odprt do objave obvestila 
o zaprtju javnega razpisa, ki bo objavljen na 
spletnih straneh MKO.

II. Vlagatelj
Vlagatelj za pridobitev nepovratnih sred-

stev po tem razpisu je lahko pravna ali fizič-
na oseba, registrirana v Republiki Sloveniji 
za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki 
ima status ribiča, fizične osebe, s stalnim 
bivališčem v Republiki Sloveniji.

III. Pogoji za pridobitev in porabo sred-
stev

Vlagatelj mora za pridobitev in porabo 
sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:

(1) biti mora lastnik ali solastnik ribiške-
ga plovila, ki bo trajno ukinilo ribolovno de-
javnost. Če je vlagatelj solastnik ribiškega 
plovila, mora predložiti overjeno soglasje 
solastnika(-ov), da se lahko trajno ukine ri-
bolovna dejavnost, ali z razrezom ribiškega 
plovila, ali s prerazporeditvijo ribiškega plo-
vila za dejavnosti, ki ne spadajo v področje 
ribolova;

(2) imeti mora veljavno dovoljenje za go-
spodarski ribolov za ribiško plovilo, ki bo 
trajno ukinilo ribolovno dejavnost.

(3) Ribiško plovilo, ki bo trajno ukinilo 
ribolovno dejavnost, mora biti vpisano v vpi-
sniku čolnov ali v vpisniku ladij Uprave Re-
publike Slovenije za pomorstvo.

(4) Ribiško plovilo vlagatelja, ki bo trajno 
ukinilo ribolovno dejavnost, mora biti vpi-
sano v evidenci ribiških plovil, ki se vodi na 
podlagi zakona, ki ureja morsko ribištvo.

(5) Ribiško plovilo vlagatelja, ki bo trajno 
ukinilo ribolovno dejavnost, mora biti na dan 
vložitve vloge starejše od petih let. Starost 
plovila se izračuna v skladu s 6. členom 
Uredbe Sveta (EGS) št. 2930/86, z dne 
22. septembra 1986 o določanju značilno-
sti ribiških plovil (UL L št. 274 z dne 25. 9. 
1986, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo 
Sveta (ES) št. 3259/94 z dne 22. decem-
bra 1994 o spremembah Uredbe (EGS) 

št. 2930/86 o določanju značilnosti ribiških 
plovil (UL L št. 339 z dne 29. 12. 1994, 
str. 11), in je enaka razliki med datumom 
vložitve vloge na razpis in datumom prve 
izdaje uradnega varnostnega spričevala ali 
datumom prve vknjižbe v uradno evidenco 
plovil, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije 
za pomorstvo. Starost ribiškega plovila je 
celo število, ki je enako razliki med letom 
vložitve vloge na razpis in letom prve izdaje 
uradnega varnostnega spričevala ali letom 
prve vknjižbe v uradno evidenco plovil, ki 
jo vodi Uprava Republike Slovenije za po-
morstvo.

(6) Vlagatelj ne sme biti v finančnih te-
žavah. Če je vlagatelj pravna oseba ali sa-
mostojni podjetnik posameznik, ne sme biti 
v stečajnem postopku, postopku prisilne po-
ravnave, postopku likvidacije ali osebnega 
stečaja in mora imeti poravnane vse obve-
znosti do države.

(7) Ribiško plovilo, ki bo trajno ukinilo 
ribolovno dejavnost, mora biti prosto vseh 
vrst bremen.

(8) V primeru, da je vlagatelj za plovilo, 
ki bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost že 
prejel javna sredstva Republike Slovenije 
ali sredstva Evropske unije, obveznost iz 
naslova prejetih sredstev pa se še ni iztekla, 
mora ta sredstva vrniti v skladu z odločbo in 
pogodbo, s katerima so mu bila ta sredstva 
dodeljena.

(9) Ribiško plovilo vlagatelja, ki bo trajno 
ukinilo ribolovno dejavnost, je moralo biti ak-
tivno v dveh zaporednih 12-mesečnih obdo-
bjih pred oddajo vloge na javni razpis, ki se 
končata na dan oddaje vloge na javni razpis. 
Aktivnost ribiškega plovila se meri s številom 
oddanih ladijskih dnevnikov. V vsakem po-
sameznem 12-mesečnem obdobju pred od-
dajo vloge na razpis mora biti oddanih vsaj 
60 ladijskih dnevnikov za ribiško plovilo, ki 
bo trajno ukinilo ribolovno dejavnost.

(10) Vloge na javni razpis v okviru ukre-
pa trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti mo-
rajo za odobritev nepovratnih sredstev do-
seči vsaj minimalni prag 30 točk glede na 
merila, ki so določena v Poglavju VII tega 
javnega razpisa, hkrati pa morajo obvezno 
doseči vsaj četrtino vseh možnih točk (15 
točk) v okviru merila, s katerim se ocenjuje 
povprečni iztovor ribiškega plovila, na kate-
rega se vloga nanaša.

(11) V primeru plovil, ki lovijo z zaporno 
plavarico (PS) ali s pelagično vlečno mre-
žo, upravljano z dveh plovil (PTM), kjer ri-
bolov hkrati izvajata dve plovili (glavno in 
spremljajoče plovilo), lahko vlagatelj vloži 
ločeno vlogo za ta ukrep tudi za spremljajo-
če plovilo. Za spremljajoče plovilo šteje, da 
ima izpolnjene pogoje glede števila ladijskih 
dnevnikov in iztovora, če so ti pogoji dose-
ženi v primeru glavnega plovila, za katerega 
je hkrati vložena vloga, poleg tega pa mora 
biti v ladijskih dnevnikih glavnega plovila 
jasno navedeno, da je bil ribolov izveden 
v paru s spremljajočim plovilom, za katerega 
se vlaga vloga.

(12) Vlagatelj mora ob predložitvi vloge 
za razpis predložiti seznam odpadkov, ki jih 
pričakuje ob razrezu ribiškega plovila.

IV. Obveznosti upravičenca
(1) V primeru, ko je trajna ukinitev ribo-

lovnih dejavnosti dosežena s prerazporedi-
tvijo ribiškega plovila v dejavnosti, ki ne so-
dijo v področje ribolova, mora upravičenec 
v roku enega meseca po tem, ko mu je bila 
izdana odločba o odobritvi sredstev Agen-
cije Republike Slovenije za kmetijske trge 
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in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: 
ARSKTRP), vrniti dovoljenje za gospodarski 
ribolov ministrstvu, pristojnemu za ribištvo (v 
nadaljevanju: ministrstvo).

(2) Upravičenec, katerega plovilo trajno 
ukine ribolovno dejavnost s prerazporeditvi-
jo ribiškega plovila v dejavnosti, ki ne sodijo 
v področje ribolova, mora v roku meseca dni 
po tem, ko mu je bila izdana odločba mini-
stra, pristojnega za ribištvo (v nadaljevanju: 
ministra) o preklicu dovoljenja za gospo-
darski ribolov in izbrisu ribiškega plovila iz 
evidence ribiških plovil, ki se vodi na podlagi 
zakona, ki ureja morsko ribištvo, in iz re-
gistra ribolovne flote Skupnosti, spremeniti 
namembnost plovila v vpisniku čolnov ali 
v vpisniku ladij, ki ju vodi Uprava Republike 
Slovenije za pomorstvo. S takim plovilom ni 
dovoljeno nikoli več izvajati morskega go-
spodarskega ribolova.

(3) V primeru, da je trajna ukinitev ri-
bolovnih dejavnosti dosežena z razrezom 
ribiškega plovila, mora upravičenec v roku 
šestih mesecev po tem, ko mu je bila izda-
na odločba ARSKTRP o odobritvi sredstev, 
poskrbeti za razrez ribiškega plovila. Upravi-
čenec mora najkasneje v treh dneh po izve-
denem razrezu ministrstvu vrniti dovoljenje 
za gospodarski ribolov, ki mu na tej podlagi 
izda odločbo o preklicu dovoljenja za gospo-
darski ribolov in o izbrisu plovila iz evidence 
ribiških plovil, ki se vodi na podlagi zakona, 
ki ureja morsko ribištvo, in iz registra ribolov-
ne flote Skupnosti.

(4) Upravičenec mora ARSKTRP obve-
stiti o datumu, času in predvidenem trajanju 
razreza ter kraju in izvajalcu razreza plovila 
najmanj 15 dni pred predvidenim začetkom 
razreza.

(5) Upravičenec lahko izvede razrez ri-
biškega plovila sam ali pa ga da v razrez 
ladjedelnici ali drugemu gospodarskemu 
sub jektu, ki je registriran za izvajanje dejav-
nosti razreza.

(6) Upravičenec, ki izvaja razrez ribiške-
ga plovila sam, mora zagotoviti, da se z od-
padki, ki nastanejo ob razrezu, ravna v skla-
du s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. 
Upravičenec lahko razrez ribiškega plovila 
izvede sam le na tistem delu obale, kjer so 
dovoljeni večji posegi na ribiškem plovilu.

(7) V primeru, da je upravičenec izvedel 
razrez ribiškega plovila sam, mora ob oddaji 
zahtevka za izplačilo premije za vse odpad-
ke, nastale ob razrezu, priložiti evidenčne 
liste v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni 
list RS, št. 103/11,), s katerimi se potrju-
je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje. 
V primeru, da so posamezni sestavni deli 
in oprema ribiškega plovila dani v ponovno 
uporabo, mora upravičenec ob oddaji zah-
tevka priložiti dokazila, iz katerih je razvidno, 
da so bili ti sestavni deli in oprema oddani 
v ponovno uporabo

V primeru, da so posamezni sestavni deli 
in oprema ribiškega plovila dani v ponovno 
uporabo, je potrebno na dokazilih o njihovi 
oddaji v nadaljnjo uporabo jasno navesti 
identifikacijske podatke novega imetnika teh 
sestavnih delov in opreme (ime in priimek 
/ pravna oseba, naslov, kontaktni podatki). 
Če je v ponovno uporabo dan del opreme 
(npr. motor, elektronske naprave,..), je po-
trebno dokazilu priložiti tudi fotografijo od-
dane opreme, ki mora omogočati izvedbo 
sledljivosti predmeta.

(8) V primeru, da je upravičenec oddal 
ribiško plovilo v razrez v ladjedelnico ali dru-
gemu gospodarskemu sub jektu, ki je regi-

striran za izvajanje dejavnosti razreza, mora 
ob oddaji zahtevka za izplačilo premije prilo-
žiti potrdilo ladjedelnice ali drugega gospo-
darskega sub jekta, ki je registriran za izva-
janje razreza, o prevzemu plovila v razrez.

(9) V primeru razreza se smatra, da je 
ribiško plovilo uničeno, ko je nedvoumno 
ugotovljeno, da plovila ni mogoče več upo-
rabljati za plovbo.

(10) Upravičenec mora zagotoviti, da je 
ARSKTRP omogočeno izvajanje kontrol na 
mestu samem pri izvajalcu razreza.

(11) Upravičenec krije vse stroške, ki so 
potrebni za prerazporeditev plovila v druge 
dejavnosti oziroma za razrez plovila.

(12) Če upravičenec svojih obveznosti 
ne izpolni v rokih, ki so določeni z odločbo 
ARSKTRP o odobritvi sredstev, šteje, da 
odstopa od izvedbe vloge.

(13) Vlagatelj mora imeti za nakazilo 
sredstev odprt transakcijski račun v Repu-
bliki Sloveniji.

(14) Upravičenec mora v obdobju petih 
let po zadnjem izplačilu sredstev omogočiti 
dostop do dokumentacije o plovilu, ki je traj-
no ukinilo ribolovno dejavnost, ARSKTRP, 
ministrstvu, revizijskemu organu, Računske-
mu sodišču Republike Slovenije, Evropski 
komisiji, Računskemu sodišču Evropskih 
skupnosti in drugim nadzornim organom.

(15) V primerih, ko so prejemniki sred-
stev pravne osebe, se opis aktivnosti in zne-
ski odobrenih izplačanih javnih sredstev ob-
javijo na spletnih straneh ministrstva.

V. Nacionalna shema trajne ukinitve ribo-
lovnih dejavnosti

Nacionalna shema trajne ukinitve ribo-
lovnih dejavnosti je shema, s katero se do-
loči zgornja raven bruto tonaže (BT) ribiških 
plovil, ki je lahko trajno umaknjena iz ribiške 
flote v obdobju, ki ni daljše od 24 mesecev.

V obdobju 24 mesecev od dneva objave 
tega razpisa je dovoljeno trajno ukiniti naj-
več 470 BT.

VI. Izračun premije v okviru ukrepa »Traj-
na ukinitev ribolovnih dejavnosti«

(1) Upravičencu po tem ukrepu pripada 
premija za trajno ukinitev ribolovnih dejav-
nosti, ki pomeni finančno nadomestilo za 
trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti. Premija 
se upravičencu zagotovi v obliki nepovratnih 
sredstev.

(2) Za plovilo, za katero je trajna ukinitev 
ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom 
in je staro med 5 in 15 let, se izračun premije 
določi v skladu s Tabelo 1, in sicer po formu-
li, da se število bruto ton (v nadaljnjem be-
sedilu: BT) pomnoži z določenim zneskom 
v eurih znotraj posamezne kategorije plovila 
po bruto tonaži, čemur se prišteje še fiksni 
znesek, ki je določen znotraj posamezne 
kategorije po bruto tonaži.

(3) Za plovila, za katera je trajna ukinitev 
ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom 
in so stara med 16 in 29 let, se zneski pre-
mij izračunajo v skladu z drugim odstavkom 
tega poglavja, nato pa se ta znesek zmanjša 
za 0,75 odstotka na vsako leto preko 15 let.

(4) Za plovila, za katera je trajna ukinitev 
ribolovnih dejavnosti dosežena z razrezom 
in so stara 30 let ali več, se zneski premij iz-
računajo v skladu z drugim odstavkom tega 
poglavja, nato pa se celotni znesek zmanjša 
za 11,25 odstotka.

(5) Za plovila, za katera je trajna ukinitev 
ribolovnih dejavnosti dosežena s prerazpo-
reditvijo ribiških plovil pod zastavo države 
članice in z registracijo v Skupnosti za de-
javnosti, ki ne spadajo v področje ribolova, 
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je znesek premije enak 70 odstotkov zneska 
premije, kot je izračunan na način določen 
v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega 
poglavja.

točke dosežene glede na posamezno ribo-
lovno orodje, vendar le do višine 60 točk, ki 
je po tem merilu ni mogoče preseči.

V Tabeli 2 je za posamezna ribolovna 
orodja določen razpon povprečnega iztovo-
ra s pripadajočimi točkami.

TABELA 2

Ribolovno orodje 
Koda 
ribolovnega 
orodja

Povprečni iztovor 
na leto, izračunan 
za obdobje 
24 mesecev pred 
oddajo vloge  
(v kilogramih)

Število 
točk

Stoječe 
(zasidrane) 
zabodne mreže

GNS 0 – 199 0
200 – 400 15
401 – 600 30
601 – 800 45
801 – 60

Trislojne mreže GTR 0 – 199 0
200 – 400 15
401 – 600 30
601 – 800 45
801 – 60

Zaporne 
plavarice 

PS 0 – 4.601 0
4.602 – 9.204 15
9.205 – 13.806 30
13.807 – 18.408 45
18.409 – 60

Pridnene vlečne 
mreže

OTB 0 – 1.454 0
1.455 – 2.910 15
2.911 – 4.365 30
4.366 – 5.820 45
5.821 60

Pelagične vlečne 
mreže

PTM 0 – 45.615 0
45.616 – 91.233 15
91.234 – 136.894 30
136.895 – 182.466 45
182.467 – 60

TABELA 1

Kategorija plovila po tonaži (BT) EVROV
do 10
od vključno 10 < 25
od vključno 25 < 100
od vključno 100 < 300
od vključno 300 < 500
od vključno 500 in več

11.000/BT + 2.000
5.000/BT + 62.000
4.200/BT + 82.000
2.700/BT + 232.000
2.200/BT + 382.000
1.200/BT + 882.000

VII. Merila za oceno in razvrstitev vlog
(1) Najvišje število točk, ki jih je mogoče 

doseči glede na merila za oceno in razvrsti-
tev vlog, je 120.

Odobrijo se vloge, ki izpolnjujejo razpi-
sne pogoje ter so na podlagi ocene dosegle 
najmanj 30 točk, hkrati pa je vlagatelj obve-
zno dosegel vsaj 15 točk glede na merilo 
za oceno in razvrstitev vlog, ki zadeva pov-
prečni iztovor na leto, izračunan za obdobje 
24 mesece pred oddajo vloge, ki se ugota-
vlja za posamezno ribolovno orodje.

(2) Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna 
ter pravočasna vloga bo ocenjena na pod-
lagi naslednjih meril za oceno in razvrstitev 
vlog:

a) Starost plovila
Starost v letih Število točk

5 -10 5
11 – 20 10
21 – 30 15

31 - 20

b) Tonaža ribolovnega plovila, izražena v BT
Tonaža plovila (BT) Število točk

0,5 – 2 5
2,1 – 9,9 10
10 – 100 15

101 - 20

c) Povprečno število ladijskih dnevnikov na leto, izračunanih 
za obdobje 24 mesecev pred oddajo vloge

Povprečno število ladijskih 
dnevnikov na leto, izračunanih 
za obdobje 24 mesecev pred 

oddajo vloge

Število točk

60 – 80 5
81 – 120 10

121 – 180 15
181 - 20

d) Povprečni iztovor na leto, izračunan 
za obdobje 24 mesecev pred oddajo vloge

Glede na to merilo se upošteva le pov-
prečni iztovor na leto, ki je bil v obdobju 
24 mesecev pred oddajo vloge dosežen z ri-
bolovnimi orodji, za katere so bili v NPRN 
določeni ukrepi prilagajanja ribolovnega na-
pora (to so ribolovna orodja s kodami: GNS, 
GTR, PS, OTB in PTM).

V primeru, da je plovilo, za katero se 
vlaga vloga, v obdobju 24 mesecev pred 
oddajo vloge lovilo z več orodji za katere 
je bilo v NPRN predlagano omejevanje ri-
bolovnega napora, se za vsako izmed teh 
ribolovnih orodji ugotovi in točkuje povprečni 
iztovor na leto, izračunan za obdobje 24 me-
secev pred oddajo vloge. Nato se seštevajo 

VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na 

javni razpis za ukrep Trajna ukinitev ribolov-
nih dejavnosti vsebuje:

– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– določila glede vsebine vloge,
– prijavni obrazec,
– seznam obveznih prilog, ki jih mora 

vlagatelj predložit vlogi,
– seznam neobveznih prilog k vlogi,
– navodilo za vlaganje zahtevka.
IX. Zahteve glede vsebine in priprave 

vloge
(1) Vlagatelj lahko v obdobju 2007–2013 

odda več vlog za različna plovila, pri čemer 
se mora vsaka posamezna vloga na javni 
razpis nanašati samo na eno plovilo.

(2) Vloga za pridobitev nepovratnih sred-
stev mora biti izdelana in predložena v skladu 
z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije na predpisanem prijavnem 
obrazcu za ta ukrep. K vlogi morajo biti prilo-
žene vse priloge in dokazila, ki so zahtevana 
v razpisni dokumentaciji. Ta morajo biti med-
sebojno usklajena, resnična, točna, jasna in 
razumljiva. Podatki, navedeni v vlogi in prilo-
ženih dokazilih, morajo biti skladni.

(3) Vse priložene priloge in dokazila, ki 
so zahtevani z javnim razpisom in razpi-
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sno dokumentacijo, morajo biti predloženi 
v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in 
dokazila priložena vlogi ali zahtevku napi-
sana v tujem jeziku, mora vlagatelj zagoto-
viti prevod v slovenski jezik. Če prevod ni 
razumljiv, mora vlagatelj na zahtevo ARSK-
TRP predložiti uradni prevod.

(4) Informacije v zvezi z javnim raz-
pisom je mogoče dobiti na ARSKTRP 
(tel. 01/580-77-92), od ponedeljka do če-
trtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 
14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi 
po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si 
ali preko spletnega foruma ARSKTRP in 
MKO, kjer bodo objavljeni tudi odgovori ter 
na spletnih straneh, www.aktrp.gov.si in 
www.MKO.gov.si.

(5) Razpisna dokumentacija je vlaga-
teljem na voljo od dneva objave javnega 
razpisa do vključno zadnjega dneva objave 
javnega razpisa na spletnih straneh ministr-
stva in ARSKTRP.

(6) Stroški izdelave vloge in manipulativ-
ni stroški bremenijo vlagatelja.

X. Rok in način prijave
(1) Vloge za ta javni razpis se lahko po-

šljejo do vključno dneva objave obvestila 
o prenehanju zbiranja vlog za ta javni razpis, 
ki se objavi na spletni strani ministrstva.

(2) Vlogo je treba poslati priporočeno po 
pošti ali oddati v glavni pisarni ARSKTRP.

(3) Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, 
jo mora poslati s priporočeno pošiljko na 
naslov: Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska 160, p.p. 189, 1001 Ljub ljana (velja po-
štni žig), od dneva objave javnega razpisa 
pa do dneva zaprtja javnega razpisa.

(4) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, 
ki je del razpisne dokumentacije, dostopne 
na spletnih straneh ARSKTRP ali ministr-
stva. Sestavni deli vloge morajo biti speti 
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na 
ovojnici vloge mora biti razviden datum in 
čas oddaje, označen s strani pošte oziroma 
glavne pisarne ARSKTRP, naslov vlagate-
lja ter oznaka »Ne odpiraj – vloga na javni 
razpis za ukrep Trajna ukinitev ribolovnih 
dejavnosti«.

(5) Vloge z nepravilno označenimi ovoj-
nicami se ne obravnavajo in se vrnejo vla-
gateljem.

XI. Obravnava vlog
(1) Sredstva se dodelijo z odprtim javnim 

razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila 
sredstev izvede ARSKTRP.

(2) ARSKTRP odpira in obravnava vloge. 
Odpiranje vlog ni javno. Vloge se odpirajo 
v vsak prvi delovni torek v mesecu. V od-
piranje bodo vključene vse vloge, ki bodo 
oddane oziroma bodo prispele do vključno 
zadnjega delovnega dne preteklega mese-
ca. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in 
jih tudi oceni. Vloge se odobravajo do pora-
be sredstev, razpisanih z javnim razpisom 
ali do porabe bruto tonaže (BT), ki je za ta 
ukrep določena v Nacionalni shemi trajne 
ukinitve ribolovnih dejavnosti, v V. poglavju 
tega javnega razpisa.

(3) Po odprtju vloge se preveri njena 
popolnost. Vloga je popolna in se šteje za 
razumljivo, kadar je zahteva stranke jasna in 
so priloženi vsi zahtevani dokumenti.

(4) Če je v˝wwloga nepopolna ali ne-
razumljiva, ARSKTRP od vlagatelja pisno 
zahteva, da pomanjkljivosti odpravi, in mu 
določi rok 15 dni, v katerem mora vlogo 
dopolniti. Dopolnjena vloga se obravnava 
v časovnem obdobju obravnave vlog v ka-

terem je dopolnitev vloge prispela. Za datum 
in čas njenega prejema se štejeta datum 
in čas oddaje na pošti ali oddaje v glavni 
pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene 
vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga 
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih 
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se 
s sklepom zavržejo, popolne pa se uvrstijo 
v nadaljnjo obravnavo, kjer se preveri, ali 
izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa. 
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega 
razpisa, se zavrnejo.

(5) Vloge, ki so popolne, vsebinsko 
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se toč-
kujejo in razvrstijo v skladu s podrobnimi 
merili, določenimi v VII. poglavju tega jav-
nega razpisa. Zavrnejo se vloge, ki ne pre-
segajo minimalnega praga 30 točk in vloge, 
ki sicer presegajo minimalni prag 30 točk, 
a pri tem ne dosegajo vsaj 15 točk glede na 
merilo, ki zadeva povprečni iztovor na leto, 
izračunan za obdobje 24 mesecev pred 
oddajo vloge.

(6) Vloge, ki presegajo predpisani mi-
nimalni prag 30 točk, pri tem pa je vsaj 15 
točk doseženih glede na merilo, ki zadeva 
povprečni iztovor na leto, izračunan za ob-
dobje 24 mesecev pred oddajo vloge ter 
izpolnjujejo vse pogoje, se razvrstijo glede 
na doseženo število točk in odobravajo do 
porabe sredstev oziroma do porabe BT, ki 
je za ta ukrep določena v Nacionalni she-
mi trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti, v V. 
poglavju tega javnega razpisa. V primeru, 
da dve ali več popolnih vlog doseže enako 
število točk, prosta sredstva ali proste BT 
pa ne zadoščajo za odobritev vseh vlog, se 
odobri vloga, ki je bila oddana prej.

(7) Če dve ali več popolnih vlog izpolnju-
jejo vse pogoje, določene v tem javnem raz-
pisu in dosegajo enako število točk ter imajo 
na ovojnici enak datum in čas oddaje, sred-
stev ali BT pa ni dovolj za odobritev vseh 
vlog, se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvuje 
tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagate-
lji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki 
nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, 
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi 
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.

(8) Žrebanje se opravi v uradnih prosto-
rih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se 
izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom 
ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki 
nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi šte-
vilkami vlog se v prisotnosti komisije za-
prejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla 
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev 
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vle-
če listke iz škatle in javno pove evidenčno 
številko izžrebane vloge ter izžrebani listek 
takoj odda komisiji.

(9) O žrebanju se sestavi zapisnik. Pod-
pišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žreba-
nje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, 
če so prisotni.

(10) Vloga, ki je popolna, izpolnjuje pred-
pisane pogoje in dosega vsaj 30 točk, ven-
dar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za 
dodelitev sredstev, se lahko odobri do višine 
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem 
strinja, sicer se zavrne.

XII. Izdaja odločbe
(1) Sredstva se upravičencu odobri-

jo z odločbo o odobritvi sredstev. Odločbo 
izda predstojnik ARSKTRP. En izvod odloč-
be ARSKTRP pošlje tudi ministrstvu.

(2) V primeru, ko je trajna ukinitev ribo-
lovnih dejavnosti dosežena s prerazpore-
ditvijo ribiškega plovila, mora upravičenec 

v skladu z odločbo ARSKTRP o odobritvi 
sredstev:

a) v mesecu dni po tem, ko mu je bila 
izdana odločba o odobritvi sredstev, mini-
strstvu vrniti dovoljenje za gospodarski ribo-
lov. Po prejemu dovoljenja za gospodarski 
ribolov minister upravičencu izda odločbo 
o preklicu dovoljenja za gospodarski ribolov 
in izbrisu ribiškega plovila iz evidence ribi-
ških plovil, ki se vodi na podlagi zakona, ki 
ureja morsko ribištvo, in iz registra ribolov-
ne flote Skupnosti (v nadaljevanju: odločba 
ministra o preklicu ribolovnega dovoljenja). 
En izvod odločbe ministrstvo posreduje tudi 
ARSKTRP;

b) v mesecu dni po tem, ko mu je bil izda-
na odločba ministra o preklicu ribolovnega 
dovoljenja spremeniti namembnost plovila 
ali v vpisniku čolnov ali v vpisniku ladij, ki 
ju vodi Uprava Republike Slovenije za po-
morstvo.

(3) V primeru, ko je trajna ukinitev ri-
bolovnih dejavnosti dosežena z razrezom 
ribiškega plovila, mora upravičenec v skladu 
z odločbo ARSKTRP o odobritvi sredstev:

a) v šestih mesecih od dneve izdaje od-
ločbe o odobritvi sredstev poskrbeti za raz-
rez ribiškega plovila in

b) najkasneje v treh delovnih dneh po 
izvedenem razrezu ministrstvu vrniti dovo-
ljenje za gospodarski ribolov. Po prejemu 
dovoljenja za gospodarski ribolov minister 
upravičencu izda odločbo ministra o preklicu 
ribolovnega dovoljenja. En izvod odločbe 
ministrstvo posreduje tudi ARSKTRP.

c) najkasneje v dveh mesecih po izdaji 
odločbe ministra o preklicu ribolovnega do-
voljenja, poskrbeti za izbris plovila ali v vpi-
sniku čolnov ali v vpisniku ladij, ki ju vodi 
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

(5) Če upravičenec dovoljenja za gospo-
darski ribolov ne vrne v roku, določenem 
v odločbi ARSKTRP o odobritvi sredstev, 
šteje, da je odstopil od vloge in do sredstev 
ni upravičen.

(6) Zoper odločbo ARSKTRP o odobritvi 
sredstev je dopustna pritožba v 15 dneh od 
dneva njene vročitve.

XIII. Vlaganje zahtevkov za izplačilo 
sredstev

(1) Za izplačilo sredstev v tekočem letu 
upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na 
ARSKTRP. Zahtevki za izplačilo se vlaga-
jo v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi 
o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP.

(2) Upravičenec lahko za pridobitev sred-
stev iz naslova tega ukrepa vloži, na osno-
vi posamične odločbe o odobritvi sredstev, 
največ 1 zahtevek za izplačilo sredstev.

(3) Upravičenec vloži zahtevek za izpla-
čilo sredstev po izpolnitvi vseh obveznosti, 
ki izhajajo iz odločbe o odobritvi sredstev.

(4) Upravičenec vloži zahtevek za izpla-
čilo sredstev na obrazcu za ukrep »Trajna 
ukinitev ribolovnih dejavnosti«, ki je obja-
vljen na spletni strani ARSKTRP.

(5) Zahtevku mora upravičenec priložiti 
dokumentacijo, predpisano z javnim razpi-
som in razpisno dokumentacijo. Zahtevek, ki 
izpolnjuje pogoje iz Uredbe, javnega razpisa 
in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP 
odobri in sredstva nakaže na transakcijski 
račun upravičenca po opravljeni administra-
tivni kontroli in nadzoru na podlagi 67. čle-
na Uredbe. Nakazilo na transakcijski račun 
upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za 
izplačilo v celoti ugodeno.

(6) Zahtevek, ki je v nasprotju z zahte-
vami iz Uredbe, javnega razpisa ali odločbe 
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o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo 
zavrne.

(7) V primeru, ko je trajna ukinitev ribo-
lovnih dejavnosti dosežena s prerazporedi-
tvijo ribiških plovil v dejavnosti, ki ne sodijo 
v področje ribolova, upravičenec vloži zah-
tevek za izplačilo sredstev po tem, ko mu 
je bila izdana odločba ministra o preklicu 
dovoljenja za gospodarski ribolov in izbrisu 
ribiškega plovila iz evidence ribiških plovil, ki 
se vodi na podlagi zakona, ki ureja morsko 
ribištvo, in iz registra ribolovne flote Skupno-
sti. Upravičenec mora pred vložitvijo zahtev-
ka poskrbeti za spremembo namembnosti 
plovila v vpisniku čolnov ali v vpisniku ladij 
Uprave RS za pomorstvo. Upravičenec zah-
tevku priloži tudi nov vpisni list iz vpisnika 
čolnov ali iz vpisnika ladij, ki ga izda Uprava 
RS za pomorstvo, iz katerega je razvidna 
sprememba namembnosti plovila.

(8) V primeru, ko je trajna ukinitev ri-
bolovnih dejavnosti dosežena z razrezom 
ribiškega plovila, upravičenec vloži zahtevek 
za izplačilo sredstev po opravljenem razre-
zu in po tem, ko mu je bila izdana odločba 
ministra o preklicu dovoljenja za gospodar-
ski ribolov in izbrisu ribiškega plovila iz evi-
dence ribiških plovil, ki se vodi na podlagi 
zakona, ki ureja morsko ribištvo, in iz regi-
stra ribolovne flote Skupnosti. Upravičenec 
mora pred vložitvijo zahtevka poskrbeti za 
izbris plovila iz vpisnika čolnov ali iz vpisnika 
ladij Uprave RS za pomorstvo. Upravičenec 
zahtevku priloži tudi odločbo o izbrisu plovila 
iz vpisnika čolnov ali iz vpisnika ladij, ki jo 
izda Uprava RS za pomorstvo na podlagi 
razreza plovila.

(9) Tisti upravičenci, ki razrez izvajajo 
sami, morajo ob oddaji zahtevka za izplačilo 
premije predložiti tudi za vse odpadke nastale 
pri razrezu, evidenčne liste v skladu z Ured-
bo o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), 
s katerimi se potrjuje oddaja odpadkov v na-
daljnje ravnanje oziroma v primeru, da bodo 
posamezni sestavni deli in oprema ribiškega 
plovila dani v ponovno uporabo, za te sestav-
ne dele in opremo priložijo dokazila, iz kate-
rih je razvidno, da so bili oddani v ponovno 
uporabo. V primeru ponovne uporabe dela 
opreme mora biti zahtevku priložena tudi fo-
tografija te opreme.

XIV. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti
(1) Prejemniku sredstev, pri katerem se 

ugotovi, da je sredstva pridobil na podla-
gi lažnih podatkov ali lažnih izjav oziroma 
del ni opravil v skladu z obveznostmi ali 
določbami iz Uredbe, tega javnega razpisa 
in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP 
izda odločbo o vračilu sredstev v proračun 
Republike Slovenije, skupaj z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi.

(2) Če ministrstvo ali ARSKTRP na pod-
lagi uradnih dokumentov, npr. evidenc in-
špekcijskih zapisnikov, ladijskih dnevnikov, 
evidenc Davčne uprave Republike Slovenije 
ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, 
oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih 
z Uredbo, se vlogo zavrne.

(3) Če je bilo za vlagatelja vloge za 
ukrep Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti 
z upravnim ali prekrškovnim postopkom 
ugotovljeno, da je vodil en ali več ladijskih 
dnevnikov za ribiško plovilo, ki naj bi trajno 
ukinilo ribolovno dejavnost, vendar ribolov-
nih dejavnosti dejansko ni vršil, se mu vlogo 
zavrne.

(4) Če upravičenec svojih obveznosti, 
ki izhajajo iz odločbe ARSKTRP o odobritvi 
sredstev, ni izpolnil v rokih, določenih v od-

ločbi, ni upravičen do sredstev. V primeru, 
da upravičenec iz objektivnih razlogov ni 
mogel izpolniti svojih obveznosti, ki izhajajo 
iz odločbe o odobritvi sredstev, mora o tem 
obvestiti ARSKTRP. Če ARSKTRP ugotovi, 
da upravičenec svojih obveznosti ni mogel 
izpolniti iz objektivnih razlogov, mu lahko 
podaljša rok za izpolnitev teh obveznosti.

XV. Nadzor nad izvajanjem ukrepa
(1) Ministrstvo kot organ za upravljanje 

OP 2007–2013 v skladu z 59. členom Ured-
be 1198/2006/ES opravlja nadzor nad iz-
vajanjem ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih 
dejavnosti.

(2) Administrativna struktura ARSKTRP 
zagotavlja ločenost izvajanja nalog admi-
nistrativnih kontrol in kontrole na kraju sa-
mem. ARSKTRP izvaja administrativne 
kontrole pred izplačilom sredstev za posa-
mezen ukrep.

(3) Služba za kontrolo ARSKTRP je v pri-
meru razreza ribiških plovil odgovorna za iz-
vajanje kontrol na kraju samem pred izplači-
lom sredstev. Služba za kontrolo ARSKTRP 
lahko pri izvajanju kontrol sodeluje z ribi-
ško inšpekcijo oziroma s sodnimi izvedenci. 
V primeru, ko je trajna ukinitev ribolovnih 
dejavnosti dosežena s prerazporeditvijo ri-
biških plovil pod zastavo države članice in 
z registracijo v Skupnosti za dejavnosti, ki 
ne spadajo v področje ribolova, se kontrole 
na kraju samem ne izvajajo.

(4) Služba za kontrolo ARSKTRP o ugo-
tovitvah kontrol obvešča organizacijsko 
enoto ARSKTRP, odgovorno za posame-
zen ukrep, ki v primeru kontrol, ki se na-
našajo na izvajanje ukrepa Trajna ukinitev 
ribolovnih dejavnosti, obvesti tudi ribiško 
inšpekcijo.

(5) V primeru ukrepa Trajna ukinitev ri-
bolovnih dejavnosti, ko je trajna ukinitev ri-
bolovnih dejavnosti dosežena z razrezom 
plovila, Služba za kontrolo ARSKTRP izvaja 
kontrolo vloge in poteka razreza plovila na 
kraju samem ob vsakem razrezu plovila. Ob 
razrezu plovila Služba za kontrolo ARSK-
TRP izvaja kontrolo na kraju samem toliko 
časa, dokler ni nedvoumno ugotovljeno, da 
je upravičenec izpolnil svojo obveznost gle-
de razreza plovila in se prepriča, da je plovi-
lo uničeno. Upravičenec mora zagotoviti, da 
bo ARSKTRP omogočeno izvajanje kontrol 
na mestu samem pri izvajalcu razreza.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 8451-1/2012-3 Ob-2810/12
Na podlagi 102. člena Zakona o var-

stvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06 – ZVNDN–UPB1 
in 97/10 – ZVNDN-B), 8. člena Zako-
na o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 
– ZGas-UPB1), 58. člena Zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 
– ZVPoz-UPB1 in 9/11) ter Koeficienti razvi-
tosti občin za leti 2011 in 2012 (Ministrstvo 
za finance, št. 007-832/2010/16 z dne 20. 1. 
2011), Ministrstvo za obrambo, Uprava RS 
za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljub ljana objavlja

razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne  

in reševalne opreme za obdobje  
od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012

1. Podatki o razpisu:
Namen in cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinanciranje naba-

ve določene gasilske zaščitne in reševalne 
opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna 

gasilska društva ter gasilskih vozil za gasil-
ske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 
2011 do 31. 5. 2012.

Cilj razpisa je pospeševanje posodablja-
nja zaščitne in reševalne opreme gasilskih 
enot prostovoljnih gasilskih društev ter za-
gotavljanje usklajenega razvoja teh enot.

Predmet razpisa je sofinanciranje nasle-
dnjih vrst gasilske opreme:

A. Oprema, za katero se zagotavlja 19 % 
vseh sredstev:

– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon za gašenje požarov v na-

ravi – aramidna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v na-

ravi – impregniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat (IDA),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih po-

žarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB) in
– gasilski pas (GP).
B. Vozila, nadgradnje in oprema, za kate-

ro se zagotavlja 81 % vseh sredstev
Predmet sofinanciranja so:
– gasilska vozila, nadgradnje in podvoz-

ja (GV):
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo 

tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let;
– pri nadgradnji starost podvozja ne 

sme presegati polovice življenjske dobe ga-
silskih vozil,

– prenosne motorne brizgalne 
FPN10-1000 oziroma MB 8/8 (MB).

Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem be-
sedilu: prijavitelj) se lahko prijavi za sofinan-
ciranje na posamezno ali več vrst gasilske 
zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet 
razpisa.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavi-
telj na javni razpis

Na razpisu lahko sodeluje prostovolj-
no gasilsko društvo (v nadaljnjem besedi-
lu: PGD) neposredno ali pristojna gasilska 
zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) v imenu 
posameznih gasilskih društev, za katere je 
bila oprema nabavljena.

Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za 
nabavo vozila za GZ v skladu z razpisnimi 
določili.

V primeru prijave pristojne GZ (na razpis) 
v imenu posameznih gasilskih društev, za 
katere je bila oprema nabavljena, mora(jo) 
biti obvezno priložen(i) dokument(i) o predaji 
opreme gasilskemu društvu, za katerega je 
bila nabavljena. Vsebina dokumenta je pri-
loga k razpisni dokumentaciji.

V primeru, ko se za sofinanciranje pri-
javlja PGD z manj razvitega območja, ki je 
opredeljeno s Koeficienti razvitosti občin za 
leti 2011 in 2012 (Ministrstvo za finance, 
št. 007-832/2010/16 z dne 20. 1. 2011) mora 
vlogo na razpis za sofinanciranje gasilske za-
ščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil 
za obdobje od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012 (v 
nadaljnjem besedilu: vloga) posredovati PGD 
neposredno, ne pa GZ v njegovem imenu.

PGD mora biti kategorizirano v skladu 
z merili za organiziranje in opremljanje gasil-
skih enot (Uredba o organiziranju, opremlja-
nju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje 
in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 
in 23/11).

Kategorizacija PGD mora biti podpisa-
na s strani župana občine in posredovana 
Gasilski zvezi Slovenije (v nadaljnjem be-
sedilu: GZS).
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Z razpisom se bo sofinancirala samo 
gasilska zaščitna in reševalna oprema ter 
gasilska vozila, ki so predmet razpisa in so 
količinsko ter po tipu glede na kategorijo 
gasilskega društva v skladu z minimalnimi 
pogoji, določenimi v Merilih za organizira-
nje in opremljanje gasilskih enot (poglavje I, 
točka 1) (Uredba o organiziranju, opremlja-
nju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje 
in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 
in 23/11) (v nadaljnjem besedilu: Uredba).

Z razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi 
gasilska vozila PV-1 ali GVZ-1.

Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema 
ter gasilska vozila morajo biti nabavljena 
v skladu z veljavno kategorizacijo in tipizira-
na s strani GZS.

Vozila se bodo sofinancirala tudi v prime-
rih, ko se nabavi:

– večje (dražje) vozilo, kot po kategoriza-
ciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, 
ki jih že ima, zagotavlja ustrezno operativ-
no sposobnost. Pri tem mora biti upošte-
van prednostni vrstni red nabave, ki je prilo-
ga razpisne dokumentacije. V tem primeru 
se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti 
vozila, ki društvu pripada po kategorizaciji,

– manjše (cenejše) vozilo, kot po kate-
gorizaciji pripada PGD, vendar v kombina-
ciji z vozili, ki jih društvo že ima, zagotavlja 
ustrezno operativno sposobnost. V tem pri-
meru se vozilo sofinancira v izhodiščni vre-
dnosti vozila, ki je nabavljeno.

Izjemoma se bodo sofinancirala vozila še 
v naslednjih primerih:

– če PGD I. kategorije namesto vozila 
GVV 1 kupi vozilo GVC 16/25,

– če PGD III. kategorije namesto vozila 
GVC 16/15 kupi vozilo GVC 16/25.

V 1. primeru se bodo vozila sofinancirala 
v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu po 
kategorizaciji pripada. V navedenih izjemah 
mora to opredeljevati ocena ogroženosti in 
operativni načrt. Tovrstna vloga mora biti 
opremljena z mnenjem gasilskega regijske-
ga poveljnika.

Če je nabavljeno vozilo, ki PGD-ju skla-
dno s kategorijo ne povečuje osnovne ope-
rativne sposobnosti, hkrati pa društvo nima 
osnovnih vozil za zagotavljanje operativne 
sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelo-
vanje na razpisu.

Sofinancirale se bodo le avtolestve 
(AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisni-
ka o ustreznosti vozila s strani Komisije za 
pregled vozil pri GZS.

PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opre-
mo, navedeno v merilih za organiziranje in 
opremljanje gasilskih enot glede na njegovo 
kategorijo ali v informacijskem gasilskem 
sistemu »VULKAN« nima ažuriranega sta-
nja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno 
za sodelovanje v razpisu.

Pri določanju pravilnosti prijave se bo-
sta poleg že navedenih pogojev upoštevala 
še predpisana minimalna starost opreme in 
vozil, ki se zamenjuje in prednostni vrstni red 
nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji.

PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali 
preko pristojne gasilske zveze ter GZ, ki 
bo sodelovala v svojem imenu za nabavo 
vozila, mora skladno z določili Uredbe imeti 
s strani pristojne GZ usklajen in potrjen pro-
gram nabave gasilske zaščitne in reševalne 
opreme do leta 2014, dostavljen na GZS.

Ob prijavi mora prijavitelj priložiti nasle-
dnjo dokumentacijo:

– popoln in pravilno izpolnjen obrazec 
prijave na razpis za sofinanciranje (iz »Vul-
kana«) z ustrezno dokumentacijo, vse sku-

paj zloženo v pravilnem vrstnem redu in 
ustrezno speto,

– pravilno in verodostojno izpolnjen 
obrazec s podatki o opremljenosti PGD (iz 
»Vulkana«); navodila so priloga razpisni do-
kumentaciji,

– fotokopijo računa (ov) za nabavljeno 
opremo, iz katerih mora biti razvidno ime 
izdelka oziroma vrsta storitve. Imena izdel-
kov na računu morajo biti skladna z imeni 
na seznamu tipizirane opreme (priloga 1),

– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgra-
dnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja ob-
stoječega vozila, če tega nadomešča z na-
bavljenim,

– pri celotnih vozilih oziroma nadgra-
dnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja 
nabavljenega vozila, iz katerega je razvi-
dno lastništvo,

– pri podvozjih: mnenje GZS o ustrezno-
sti podvozja,

– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: za-
pisnik o prevzemu gasilskega vozila,

– v primeru nakupa opreme s pomočjo 
leasinga:

– izjavo o prevzemu obveznosti v pri-
meru neporavnavanja tekočih obveznosti do 
leasingodajalca. Izjava mora biti podpisana 
s strani župana občine in overovljena,

– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz 
katerega je razvidno, da bo po poravnanju 
obveznosti postal lastnik PGD, za katerega 
se je oprema nabavila.

3. Merila za razdelitev sredstev:
Razdelitev sredstev za zagotavljanje 

enakomernega razvoja gasilskih enot:
Pri določitvi višine sofinanciranja se upo-

števa razvitost občin glede na indeks razvito-
sti občin, skladno s Koeficienti razvitosti ob-
čin za leti 2011 in 2012 (Ministrstvo za finan-
ce, št. 007-832/2010/16 z dne 20. 1. 2011), 
kjer se kot manj razvite upoštevajo občine 
z koeficientom razvitosti enakim ali manjšim 
od 1, kar pomeni 99 občin (priloga), in sicer:

– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli 
na način, da se 80 % sredstev razdeli po 
merilih razpisa vsem prijaviteljem, vključno 
s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter doda-
tno 20 % sredstev po istih merilih, izključno 
samo prijaviteljem iz manj razvitih občin, 
določenih skladno s predhodno alinejo. 
Tako prijavitelji iz manj razvitih občin dobi-
jo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter 
dodatno iz druge;

– skupni delež sofinanciranja za posa-
mezno vrsto prijavljene opreme ne sme pre-
seči 30 % z razpisom določene izhodiščne 
vrednosti za to vrsto opreme.

Določitev deležev razpoložljivih sredstev 
za posamezne skupine opreme:

Celotna razpoložljiva finančna sredstva 
za posamezno delitev se najprej razdelijo 
na dva deleža glede na skupino prijavljene 
opreme, in sicer:

– 19 % za sofinanciranje opreme, ki je 
v razpisu uvrščena v skupino A,

– 81 % za sofinanciranje gasilskih vozil in 
prenosnih motornih brizgaln, ki so v razpisu 
uvrščena v skupino B.

Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne 
deleže za posamezne vrste opreme, in si-
cer:

– delež sredstev za sofinanciranje gasil-
skih zaščitnih oblek,

– delež sredstev za sofinanciranje kom-
binezonov za gašenje požarov v naravi iz 
aramidnih vlaken,

– delež sredstev za sofinanciranje kom-
binezonov za gašenje požarov v naravi iz 
impregniranega bombaža,
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– delež sredstev za sofinanciranje gasil-
skih zaščitnih čelad,

– delež sredstev za sofinanciranje gasil-
skih zaščitnih škornjev,

– delež sredstev za sofinanciranje gasil-
skih zaščitnih rokavic,

– delež sredstev za sofinanciranje izolir-
nih dihalnih aparatov,

– delež sredstev za sofinanciranje izpi-
hovalnikov,

– delež sredstev za sofinanciranje na-
hrbtnih brent,

– delež sredstev za sofinanciranje ga-
silskih pasov,

– delež sredstev za sofinanciranje gasil-
skih vozil in

– delež sredstev za sofinanciranje pre-
nosnih motornih brizgaln.

Podlaga za določanje deležev bodo eno-
tne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje 
za posamezne vrste opreme, ki bodo tudi 
osnova za določitev višine sofinanciranja.
Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vred-
nosti:

Oprema skupine a):
VRSTA OPREME VREDNOST ZA POSAMEZEN KOS (v EUR)

GZO Gasilska zaščitna obleka 600,00
KGP-A Kombinezon (aramid.vl.) 300,00
KGP-B Kombinezon (imp.bombaž) 140,00
GZČ Gasilska zaščitna čelada 160,00
GZŠ Gasilski zaščitni škornji 100,00
GZR Gasilske zaščitne rokavice 40,00
IDA Izolirni dihalni aparat 1.300,00
IZP Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov) 600,00
NB Nahrbtna brenta 210,00
GP Gasilski pas 60,00
Oprema skupine b):  VREDNOST

GV GASILSKA OZNAKA VOZILA ZA CELOTNO 
VOZILO SAMO ZA PODVOZJA SAMO ZA 

NADGRADNJO
PV-1 23.000,00 20.000,00 3.000,00
GVZ-1 23.000,00 20.000,00 3.000,00
GV-1 66.000,00 37.000,00 29.000,00
GVV-1 78.000,00 39.000,00 39.000,00
GV-2 84.000,00 45.000,00 39.000,00
GVV-2 127.000,00 52.000,00 75.000,00
GVC 16/15 165.000,00 80.000,00 85.000,00
GVC-16/25 165.000,00 80.000,00 85.000,00
GVC-16/24 136.000,00 68.000,00 68.000,00
GVC-24/50 171.000,00 81.000,00 90.000,00
GVM-1 34.000,00 30.000,00 4.000,00
GVGP-1 71.000,00 46.000,00 25.000,00
GVGP-2 149.000,00 71.000,00 78.000,00
GCGP-1 150.000,00 80.000,00 70.000,00
GCGP-2 167.000,00 82.000,00 85.000,00
GCGP-3 178.000,00 83.000,00 95.000,00
TRV-1 161.000,00 77.000,00 84.000,00
TRV-2 186.000,00 77.000,00 109.000,00
TRV-2D 213.000,00 77.000,00 136.000,00
AC 152.000,00 74.000,00 78.000,00
AL* 650.000,00 0,00 0,00
HTRV 83.000,00 42.000,00 41.000,00

PRENOSNA MOTORNA BRIZGALNA
FPN10-1000 (MB 8/8) VREDNOST

MB 13.000,00

* Opomba: Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani Komisije za pre-
gled vozil pri GZS.
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Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane 
znižane vrednosti glede na izhodiščno vre-
dnost vozil iz prejšnje tabele, in sicer:

starost vozila v letih  % od izhodiščne vrednosti za vozilo 
ali podvozje

1 80
2 70
3 60
4 50
5 50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, 

ki za delitev pripada posamični vrsti opreme:
Posamezni deleži se določijo kot razmer-

je med seštevkom izhodiščne vrednosti za 
posamično vrsto na razpis prijavljene opre-
me in seštevkom izhodiščnih vrednosti vse 
na razpis prijavljene opreme iz te skupine 
opreme, in sicer:

vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene posamične vrste opreme iz skupine
× 100 = pripadajoč delež sredstev za 

posamično vrsto opremevsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene opreme iz te skupine

Določitev višine dodeljenih sredstev za 
sofinanciranje na enoto posamične vrste 
opreme:

Na podlagi celotne količine na razpis pri-
javljene posamične vrste opreme in njene 
izhodiščne vrednosti se določi višina sofi-
nanciranja za enoto posamične vrste opre-
me. Pri tem se upošteva pripadajoč delež 
razpoložljivih sredstev za to vrsto opreme.

pripadajoča sredstva namenjena za sofinanciranje posamične vrste opreme
× 100 =  % sofinanciranja za enoto posamične vrste 

opremešt. kosov posamične vrste opreme × izhodiščna vrednost posamičnega kosa

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti 
ustreza pogojem razpisa.

4. Način ocenjevanja ustreznosti pri jave:
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma 

upravičenosti sodelovanja v razpisu se bodo 
upoštevali podatki, posredovani z vlogo, ter 
podatki, dostavljeni na GZS do 29. 6. 2012 
(kategorizacija, program nabave gasilske 
zaščitne in reševalne opreme do leta 2014, 
potrjen s strani pristojne GZ), podatki iz 
gasilskega informacijskega sistema »VUL-
KAN« ter ostali podatki, s katerimi razpo-
laga GZS.

Komisija za izvedbo tega razpisa (v na-
daljnjem besedilu: komisija) si pridržuje pra-
vico do preverjanja pravilnosti navedenih 
podatkov pri dobavitelju in v PGD oziroma 
GZ, ki se prijavi na razpis.

Zlorabe sofinanciranja oziroma zavaja-
nje komisije z lažnimi podatki in nenamen-
sko izdelavo oziroma uporabo sofinancirane 
opreme, bodo sankcionirane na način, da 
prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne 
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem 
razpisu za dobo 5 let, možna pa bo tudi ka-
zenska prijava s strani komisije.

5. Višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet razpisa: okvirna višina sredstev, 
ki je na razpolago za izvedbo razpisa zna-
ša 1.600.000,00 €, oziroma bodo sredstva 
razdeljena v okviru največje možne višine 
likvidnostnih sredstev ob zaključku razpisa.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo 
biti sredstva nabavljena, in način financira-
nja opreme

Sofinancirala se bo oprema, nabavljena 
v obdobju od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012. Kot 
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dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo 
upoštevan datum nastanka »DUR« v izsta-
vljenih računih, ki jih mora prijavitelj predlo-
žiti ob prijavi na razpis.

S prijaviteljem se sklene pogodba o so-
financiranju nabave gasilske zaščitne in re-
ševalne opreme.

7. Način izdelave vloge za prijavo in rok, 
do katerega morajo biti predložene vloge za 
dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter 
opremljenost vlog:

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodeli-
tev sredstev izpolniti in zaključiti v programu 
Vulkan ter natisniti in skupaj z vsemi prilo-
gami poslati izključno s priporočeno pošto 
na: »Ministrstvo za obrambo, Upravo RS 
za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljub ljana«. Rok za prijavo na razpis 
prične teči z dnem objave v uradnem lisu, 
prijavo pa je mogoče oddati do vključno 
29. 6. 2012.

Vloga bo pravočasno oddana, če bo na 
zadnji dan predpisanega roka zaključena 
v Vulkanu in oddana na pošti kot priporo-
čena pošiljka.

Opremljenost vloge:
Vlogo za razpis je treba po pošti poslati 

v zaprtem ovitku A4 formata, na katerem 
mora biti vidna naslednja označba: »Ne 
odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni 
strani vloge morata biti navedena popoln 
naslov prijavitelja in ID številka (iz Vulkana) 
prijavitelja.

Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravil-
no opremljena in pravočasno posredovana 
na predhodno navedeni naslov. Neveljavne 
vloge bodo vrnjene prijaviteljem.

Komisija bo prijavitelja pisno obvestila 
tudi v primeru neizpolnjevanja razpisnih po-
gojev v celoti ali samo za posamezno vrsto 
za sofinanciranje prijavljene opreme. Pri-
javitelj lahko v primeru prejema takšnega 
obvestila poda pisni ugovor v roku osem 
dni od prejema navedenega obvestila in si-
cer na naslov: »Komisija za izvedbo raz-
pisa, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS 
za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljub ljana«. Pisni odgovor komisije na 
ugovor je dokončen in nanj ni več možen 
ponovni ugovor.

Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo 

opravila komisija za izvedbo razpisa, ime-
novana s strani izvajalca razpisa in GZS. 
Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 2. 7. 
2012. Odpiranje vlog ne bo javno.

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje 
razpisa, bodo prejeli v podpis pogodbe o so-
financiranju gasilske zaščitne in reševalne 
opreme ter gasilskih vozil.

Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali 
razpisne pogoje bo v začetku septembra 
2012 objavljen na internetni strani GZS.

Za morebitne dodatne informacije se 
obrnite na Gasilsko zvezo Slovenije, Tr-
žaška 221, 1000 Ljub ljana (spletna stran: 
http://www.gasilec.net, elektronski naslov: 
adriana.cividini@gasilec.net).

Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje

Št. 102/2012 Ob-2801/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07, 56/08, 04/10), Pravilnika o izvedbi 
javnega razpisa in javnega poziva (Uradni 
list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu 
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD), 
objavlja

javni razpis
za izbor projektov za sofinanciranje 

nakupa folklornih kostumov za potrebe 
folklornih skupin v letu 2012

(v nadaljevanju: Folklorni kostumi 2012)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS 

za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub-
ljana.

1. Predmet razpisa: predmet razpisa Fol-
klorni kostumi 2012 so projekti nakupa in 
izdelave kostumov za folklorne skupine.

2. Cilji razpisa
Cilji razpisa so:
– višanje kakovostne ravnih poustvarja-

nja plesnega in s plesom povezanega iz-
ročila;

– podpiranje kakovostnih projektov s po-
dročja oblačilne dediščine;

– razvijanje različnih interpretacij prete-
klega oblačenja;

– spodbujanje ljubiteljske kulturne de-
javnosti.

3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost 
razpisa Folklorni kostumi 2012 znaša 
38.000,00 €.

4. Obdobje za porabo sredstev: dode-
ljena sredstva iz razpisa Folklorni kostumi 
2012 morajo upravičenci porabiti v prora-
čunskem letu 2012 oziroma v rokih, dolo-
čenih z Zakonom o izvrševanju proračuna 
RS za leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, 
št. 96/10, 4/11).

5. Razpisni roki: razpis Folklorni kostumi 
2012 je odprt od 25. 5. 2012 do 26. 6. 2012.

6. Pomen izrazov
Kot folklorni kostumi se v tem razpisu 

štejejo kostumi, ki jih pri predstavljanju ple-
snega in z njim povezanega izročila upora-
bljajo folklorne skupine.

Upravičene osebe po tem razpisu so 
kulturna društva in zveze kulturnih društev, 
registrirane kot pravne osebe v RS, ki iz-
vajajo kulturne programe iz razpisnega po-
dročja, za kulturno delovanje Slovencev, ki 
žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije 
iz zamejstva.

Projekt je nabava opreme, ki je v celoti in 
v svojih delih namenjena uporabi na razpi-
snem področju. Zaprošeni znesek financira-
nja posameznega projekta ne sme presegati 
50 % vseh predvidenih stroškov.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se 
ujemajo skupne vrednosti predvidenih od-
hodkov in prihodkov finančne konstrukcije 
celotnega projekta (odhodki = prihodki).

7. Pogoji razpisa
Vloge na razpis Folklorni kostumi 2012 

lahko predložijo upravičene osebe, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– so registrirane kot pravne osebe v RS, 
organizacije Slovencev izven RS vlogi prilo-
žijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo;

– zagotavljajo dostopnost program-
skih sklopov in programskih enot javnosti 
in medijem (to dokažejo s podpisano iz-
javo predlagatelja, da bo omogočil javno 
dostopnost);

– so v primeru, da so bili pogodbena 
stranka JSKD v letu 2011, izpolnili vse svoje 
obveznosti do JSKD; to potrdijo s podpisa-
no izjavo;

– projekt ni sofinanciran iz državnega 
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo 
s podpisano izjavo.

Popolne vloge na razpis Folklorni ko-
stumi 2012 morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A: Splošni podatki
Obrazec A/1:Podatki o predlagatelju
Obrazec B:Predstavitev projekta
Obrazec B/1:Utemeljitev projekta in po-

tek izvedbe
Obrazec I: Izjave odgovorne osebe:
– izjava predlagatelja, da bo omogočil 

javno dostopnost,
– projekt ni bil prijavljen na ostale razpise 

in/ali pozive JSKD 2012,
– projekt ni sofinanciran iz državnega 

proračuna namenjenega kulturi.
Vloga mora biti predložena na ustre-

znih obrazcih in čitljivo izpolnjena v sloven-
skem jeziku, vsebovati mora vse zahteva-
ne obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih 
mora biti podpisana in žigosana.

8. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa Folklorni 

kostumi 2012 ugotavlja komisija za odpira-
nje vlog, ki jo imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega 
postopka izločene vse vloge, ki:

– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 

vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopol-
nijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji 
dopolniti v 5 dneh od prejema poziva k do-
polnitvi.

Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem 
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in 
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile 
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene 
s sklepom.

9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta 

ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na raz-

pisnem področju;
– ima ustrezen obseg kakovostnega 

kulturnega programa (na letni ravni izvede 
vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene 
projekte);

– je prepoznaven v slovenskem kultur-
nem prostoru in/ali mednarodni javnosti (re-
ference s poudarkom na letu 2011 in 2012);

– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne 
interese.

Projekt nakupa opreme ustreza kriteri-
jem tega razpisa, če:

– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za 
ljubiteljsko kulturno udejstvovanje;

– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebin-
sko obrazložen in utemeljen;

– je realno ovrednoten in ima uravnote-
ženo finančno konstrukcijo;

– zaprošeni znesek sofinancira-
nja predlaganih kulturnih projektov ne pre-
sega 50 % vseh predvidenih stroškov oziro-
ma ni višji od 5.000,00 evrov; to predlagatelji 
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih 
virov za pokritje preostalega deleža;

– skupna vrednost projekta ni nižja od 
1.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja 
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali 
pridobljenimi sredstvi.

Izločilni kriterij:
– nakup ali izdelava folklornih kostumov, 

ki ne bodo v rabi v folklorni skupini.
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10. Posebni kriteriji
Predloženi projekti bodo ocenjeni na 

podlagi posebnih kriterijev glede na:
– Obseg realizacije programa oziroma 

projektov predlagatelja v zadnjem letu ozi-
roma preteklem obdobju (produkcija in po-
stprodukcija, prepoznavnost, širjenje dejav-
nosti, sodelovanje na srečanjih, festivalih, 
tekmovanjih ter odmevnost v medijih in stro-
kovni javnosti (skupaj do 30 točk).

– Stanje obstoječih folklornih kostumov 
(če jih skupina ima) in realnost potrebe po 
nabavni novih (skupaj do 30 točk).

– Vsebinska ustreznost predloga preno-
ve obstoječe kostumske podobe ali pripra-
ve nove (upoštevanje terenskih raziskav in 
obstoječe literature; upoštevanje sodobnih 
smernic oblikovanja kostumske podobe; 
natančnost predstavitve koncepta; pravilo-
ma bodo imele prednost prijave, ki bodo 
celostno zasnovane in pri njih ne bo šlo za 
izdelavo ali nakup posameznih oblačilnih 
kosov) (skupaj do 40 točk).

11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala stro-

kovno programska komisija na podlagi po-
datkov iz vloge.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti 
projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja 
v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa 
in bodo na podlagi posebnih kriterijev uvr-
ščeni višje.

12. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa je dostopna na 

domači strani JSKD, www.jskd.si, in obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki), 

A/1 (podatki o predlagatelju), B (osnovni 
podatki o projektu, opis projekta, finančni 
načrt), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov pro-
jekta), I (izjave).

13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana v elektronski obli-

ki na: www.jskd.si in v tiskani obliki posla-
na na naslov: Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 
Ljub ljana, do 26. 6. 2012, oziroma najpo-
zneje ta dan oddana na pošti kot priporo-
čena pošiljka.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Posamezni predlagatelj lahko na raz-
pis predloži skupaj največ dve vlogi, razen 
če je predlagatelj zveza kulturnih društev 
ali krovna organizacija slovenskih kultur-
nih društev in skupin iz zamejstva, ki lah-
ko predloži največ 4 vloge za posamezno 
področje dejavnosti. Če bodo predlagatelji 
vložili večje število vlog od predpisanih, bo 
komisija z žrebom določila projekte, ki jih bo 
obravnavala.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici 
in obvezno označena po predlogi.

Če posamezni predlagatelj predloži več 
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno 
označenem ovitku.

14. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informa-

cij in pojasnil sta: Matej Maček, matej.ma-
cek@jskd.si, 01/24-10-518, Marjeta Turk, 
marjeta.turk@jskd.si, 01/24-10-524.

Uradne ure (po telefonu) so vsak pone-
deljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure in od 
12. do 14. ure.

15. Obravnava vlog in obveščanje o iz-
boru

Strokovna presoja vlog, prispelih na 
razpis Folklorni kostumi 2012, bo potekala 
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega 

poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih 
programov in kulturnih projektov ter Splošni-
mi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odloči-
tvah obveščal praviloma v 30 dneh po zase-
danju in odločitvi strokovne komisije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 102/2012 Ob-2806/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07, 56/08, 4/10), Pravilnika o izvedbi 
javnega razpisa in javnega poziva (Uradni 
list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu 
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), 
objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov  

za delovanje mreže multimedijskih 
centrov za leto 2012  

(v nadaljevanju: projektni razpis  
z oznako JPR-MMC-2012)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 
Ljub ljana.

1. Predmet in cilji razpisa
V okviru tega razpisa se financira:
1.1. Delovanje programa multimedijskih 

centrov v vseh 12 statističnih regijah Slo-
venije:

Sredstva so namenjena programom po-
sameznih multimedijskih centrov, ki delu-
jejo po načelu ustvarjalno-raziskovalnih la-
boratorijev in spodbujanja razvoja digitalne 
kulture, v smislu decentralizacije tovrstne 
ponudbe, večje dostopnosti do tovrstnih 
orodij in vsebin ter višje ravni ustvarjalne-
ga dela s pomočjo sodobne informacijske 
in komunikacijske tehnologije. V letu 2012 
bodo sredstva namenjena predvsem zago-
tavljanju delovanja programa multimedijskih 
centrov z namenom povečanja kvalitete de-
lovanja v posameznih multimedijskih cen-
trih, povečanja števila izvedenih delavnic 
ter seminarjev za usposabljanje in izobraže-
vanje s področja kreativne rabe informacij-
sko-komunikacijske tehnologije (dalje: IKT), 
povečanja števila intermedijskih in multime-
dijskih dogodkov (produkcij in postprodukcij) 
ter ustvarjanja umetniških presežkov v okvi-
ru kulturnih projektov na področju kreativne 
uporabe IKT.

1.2. Delovanje regijskih kulturnih cen-
trov:

Financira se predvsem dejavnosti, ki so 
vezane na delovanje regijskih kulturnih sre-
dišč. Del sredstev bo tako namenjen tistim 
dejavnostim multimedijskih centrov, ki so 
vezane na vzpostavitev in vzdrževanje re-
gijskih kulturnih portalov ter za zagotavljanje 
oskrbe s kulturnimi informacijami iz regije 
oziroma za sodelovanje z zavodi, društvi, or-
ganizacijami, javnimi zavodi in posamičnimi 
producenti kulturnih vsebin v določeni regiji. 
V letu 2012 bodo sredstva namenjena pred-
vsem zagotavljanju delovanja regijskih kul-
turno-informacijskih središč in aktivnemu 
povezovanju v mreži M3C. Cilj je ohranjati 
in povečevati število predstavljenih kultur-
nih institucij, aktualizacija vsebin (predvsem 
v povezavi z njihovim delovanjem na po-
sameznih regijskih spletnih portalih), kakor 
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tudi informiranje o drugih kulturnih sub jektih, 
dogodkih in dejavnostih v regijah ter pove-
zovanje v nacionalni kulturni portal.

2. Upravičene dejavnosti in upravičeni 
stroški

Upravičene dejavnosti v okviru sofinanci-
ranja programov posameznih multimedijskih 
centrov so stroški dela ter stroški storitev in 
materiala, ki se nanašajo na naslednje kul-
turne dejavnosti posameznih multimedijskih 
centrov (investicije v IKT opremo, nakup ali 
obnova opreme in prostorov niso upravičeni 
stroški, razen če so ti neobhodno povezani 
z lastno produkcijo konkretnih programskih 
enot – vendar največ do 30 % celotne vre-
dnosti projekta):

2.1. Multimedijski centri:
– dogodki, prireditve, festivali intermedij-

skih kulturno-umetniških projektov;
– svetovanje, poučevanje in izobraževa-

nje na področju novih medijev;
– potni stroški in stroški nastanitev za 

gostovanja pri izvedbi intermedijskega pro-
grama;

– raziskave in razvoj programskih aplika-
cij, ki podpirajo kreativno uporabo IKT;

– obveščanje in oglaševanje lastne de-
javnosti;

– spodbujanje kreativnega dela z IKT;
– oblikovanje in razvoj oblikovalskih iz-

delkov v okviru novomedijskih projektov;
– multimedijske in internetne podporne 

dejavnosti intermedijskim dogodkom;
– delavnice, seminarji, srečanja ipd. 

z namenom razvijanja kreativne digitalne 
kulture;

– neprogramski stroški in oprema, ki so 
utemeljeno in neobhodno povezani z izved-
bo konkretnih projektnih enot (največ do 
30 % celotne vrednosti projekta).

2.2. Regijski kulturni centri:
– dogodki, prireditve, festivali, kamor je 

vključenih čim več kulturnih sub jektov iz re-
gije;

– svetovanje, poučevanje, izobraževanje 
z namenom vzpostavljanja in bogatitve kul-
turnih portalov;

– potni stroški in stroški nastanitev za 
goste, ki sodelujejo pri razvijanju portalov;

– raziskave in razvoj aplikacij z name-
nom vzpostavljanja in razvijanja kulturnih 
portalov;

– obveščanje in oglaševanje v regiji z na-
menom povečati prepoznavnost in pomen 
regijskih centrov in vseh njihovih dejavnosti;

– spodbujanje kreativnega dela z IKT 
med kulturnimi sub jekti v regiji;

– multimedijske in internetne podporne 
dejavnosti za kulturne sub jekte v regijah;

– delavnice, seminarji, srečanja ipd. 
z namenom neformalnega izobraževanja, 
povezovanja in združevanja kulturnih sub-
jektov v regijah;

– neprogramski stroški in oprema, ki so 
utemeljeno povezani z izvedbo konkretnih 
projektnih enot (največ do 30 % celotne vre-
dnosti programa).

3. Razpoložljiva finančna sredstva in vi-
šina zaprošenih sredstev

3.1. Razpoložljiva finančna sredstva:
Predvidoma so za razpis na razpolago 

naslednja sredstva:

Strokovna komisija bo v fazi obvestila 
prijaviteljem predlagala razdelitev najmanj 
90 % vseh predvidenih sredstev razpisa.

Višina okvirno razpisanih sredstev se 
lahko spreminja in je omejena z veljavnim 
proračunom ter morebitnim rebalansom 
proračuna RS.

3.2 Višina zaprošenih sredstev:
V tem razpisu so zneski za upraviče-

ne dejavnosti, navedene v 2. poglavju be-
sedila, omejeni na najvišji zaprošeni zne-
sek posameznega predlagatelja do višine 
15.000 EUR.

Zaprošena sredstva ne smejo presega-
ti 70 % celotnih prijaviteljevih upravičenih 
stroškov projekta, neprogramski stroški in 
stroški funkcionalne opreme pa ne smejo 
presegati 30 % celotne vrednosti projekta.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Prijavitelji, ki so upravičeni za sodelova-

nje na razpisu, morajo izpolnjevati sledeče 
pogoje:

– da so nevladne, neprofitne (kulturne) 
organizacije s statusom pravne osebe (dru-
štva, ustanove, zavodi in druge nevladne 
organizacije) oziroma občinski javni zavo-
di s področja kulture v Sloveniji (obvezno 
dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da 
JSKD naknadno zahteva originalno potrdi-
lo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahteva-
nem roku);

– da zagotavljajo javen, prost in brez-
plačen dostop do multimedijskega centra, 
njegovih dejavnosti in do sodobne IKT za 
kreativno delo (obvezno dokazilo: podpi-
sana in žigosana izjava, da predlagatelj 
zagotavlja javen, prost in brezplačen do-
stop do MMC, njegovih dejavnosti in do 
sodobne informacijske tehnologije za kre-
ativno delo);

– da je prijavitelj lastnik, upravljavec ali 
najemnik prostorov, kjer bo potekala de-
javnost centra (obvezno dokazilo: kopija 
pogodbe ali drugega pravnega dokumenta 
o upravljanju prostorov, najemu oziroma 
o njegovem lastništvu);

– da zagotavljajo stalno prisotnost stro-
kovne osebe za delo z uporabniki (minimal-
na zahtevana usposobljenost: poznavanje 
uporabe interneta, osnovnih uporabniških 
programov, poznavanje vzpostavitve vide-
okonferenc), ki bo v času delovanja multi-
medijskega centra stalno prisotna v MMC 
in bo lahko zagotavljala strokovno sveto-
vanje, pomoč pri delu ter nadzor in legal-
no uporabo opreme in aplikacij (obvezno 
dokazilo: podpisana in žigosana izjava 
o zagotavljanju stalne prisotnosti strokov-
ne osebe za delo z uporabniki);

– da zagotavljajo dostop do informa-
cijsko-komunikacijske opreme vsaj 5 dni 
v tednu ali skupaj vsaj 40 ur tedensko (ob-
vezno dokazilo: podpisana in žigosana iz-
java o zagotavljanju dostopa do informa-
cijsko-komunikacijske opreme vsaj 5 dni 
v tednu ali skupaj vsaj 40 ur tedensko);

– da zagotavljajo stalno varovanje opre-
me in objekta (obvezno dokazilo: kopija po-
godbe s pravno osebo, ki zagotavlja stalno 
varovanje opreme in objekta ali ustrezno 
tehnično varovanje);

– da zagotavljajo vzpostavitev široko-
pasovne povezave do svetovnega spleta 
(obvezno dokazilo: kopija pogodbe s prav-
no osebo, ki zagotavlja širokopasovno po-
vezavo do svetovnega spleta);

– da zagotavljajo, da ne zaprošajo za 
sofinanciranje istih programov ali projektov, 

Multimedijski centri  58.286,00 €

Regijska kulturna središča  80.306,00 €

Skupna višina predvidenih razpoložljivih sredstev 138.592,00 €



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 38 / 25. 5. 2012 / Stran 1089 

ki jih bo v letu 2012 že sofinanciral JSKD 
ali ministrstvo pristojno za kulturo (obvezno 
dokazilo: podpisana in žigosana izjava, da 
vlagatelj ne zaproša za sredstva za sofi-
nanciranje istih programov ali projektov, ki 
jih bo v letu 2012 že sofinanciral JSKD ali 
ministrstvo pristojno za kulturo);

– da zagotavljajo, da zaprošajo za sred-
stva, ki ne presegajo 70 % celotne vredno-
sti za program posameznega MMC in da 
zaprošena višina ne presega 15.000 EUR 
ter neprogramski stroški in stroški funkcio-
nalne opreme ne presegajo 30 % celotne 
vrednosti projekta;

– da zagotavljajo, da kandidirajo na tem 
razpisu le z eno vlogo;

– da aktivno sodelujejo v mreži multi-
medijskih centrov M3C (obvezno dokazilo: 
podpisana in žigosana izjava z navedbo 
konkretnega prispevka v mreži v letu 2011, 
ki jo potrdi MMC Celje – Zavod CMLC Ce-
lje); ne velja za morebitne nove prijavitelje, 
ki od leta 2004 še niso bili sofinancirani 
iz naslova katerega od razpisov za MMC;

– da na svojem portalu zagotavljajo 
oskrbo s kulturnimi informacijami iz svo-
je regije oziroma zagotavljajo sodelovanje 
z društvi, organizacijami, posameznimi 
avtorji in producenti kulturnih vsebin ter 
javnimi zavodi s področja kulture iz regije, 
v kateri MMC deluje (obvezno dokazilo: na-
vedba vpisanih kulturnih sub jektov iz svoje 
regije; lahko v obliki odtisa z internetnih 
strani MMC);

– da zagotavljajo, da bodo do konca leta 
2012 priskrbeli informacije čim več delujo-
čih kulturnih sub jektov iz svoje regije, jih 
vključili v svoj regijski kulturni portal (lahko 
tudi skupen regijski portal v sodelovanju 
z drugim MMC v regiji) in zagotavljali pre-
nos teh informacij na nacionalni kulturni 
portal (obvezno dokazilo: podpisana in ži-
gosana izjava o tem, da bodo do konca leta 
2012 vključili v lasten ali skupen regijski 
portal informacije čim več delujočih kultur-
nih sub jektov iz svoje regije, in zagotavljali 
prenos teh informacij na nacionalni kulturni 
portal);

– da so v letu 2011 izpolnjevali svoje do-
sedanje pogodbene obveznosti do JSKD.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisi-

ja za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih 
na JSKD imenuje direktor.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog 
je možno le do preteka razpisnega roka, 
z oznako, na katero vlogo se dopolnitev 
nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno ne-
popolne vloge, bodo pisno pozvani k do-
polnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku 
petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi for-
malno nepopolne vloge, obvezno z oznako 
na katero vlogo ali del vloge se dopolni-
tev nanaša. Vloge, ki ne bodo pravočasne, 
popolne ali jih ne bodo vložile upravičene 
osebe bodo izločene iz nadaljnjega postop-
ka in zavržene s sklepom.

JSKD lahko v primeru naknadne ugo-
tovitve o neizpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti iz preteklih let (nečrpanje sred-
stev, nerealizacija ali prekinitev programa, 
dela programa ali projektov, neporočanje 
ali nepopolno in nekvalitetno poročanje) 
s prijaviteljem ne sklene pogodbe, razve-
že že sklenjeno pogodbo, v primeru že 
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo 
sredstev.

6. Razpisni kriteriji

Splošni kriteriji

Merilo / Opis merila

Največje 
možno 

 št. točk / 
doseženo 

št. točk
USTREZNOST PROJEKTA Skupno 30
Kakovost predlaganega Kulturno-umetniškega programa
Vsebine, programi, projekti, avtorji in izvajalci 10
Izkazovanje izvirne zasnove in aktualnost ponudbe
Ustvarjalnost v pristopu in izvedbi
Programa ter raznovrstnost programa 5
Usklajeno delovanje kot center za digitalne medije in kot regijski kulturni 
center
Izpolnjevanje programskih ciljev
multimedijskega centra in regijskega kulturnega centra 10
Izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese
Predvidena prepoznavnost v lokalnem regijskem prostoru, slovenskem 
kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti, predvsem EU 5
FINANČNI NAČRT Skupno 10
Sestava stroškovnega načrta
Razvidnost prikaza stroškovnega načrta in utemeljenost nujnosti 
izdatkov 5
Stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja pri načrtovani izvedbi 
programa
Delež sofinanciranja programa z lastnimi ali drugje pridobljenimi sredstvi 5
TRAJNOST PROJEKTA Skupno 15
Ocena uspešnosti in kakovosti delovanja v preteklih treh letih
Uspešnost vzpostavitve centra in izvedbe programa s poudarkom na letu 
2010 in 2011 5
Trajnost projekta
Nadaljevanje, nadgrajevanje, generiranje starih projektov v letu 2011 in 
program za leto 2012 5
Stopnja vpetosti v regionalni kulturni prostor
Sodelovanje s sub jekti s področja kulture in umetnosti v regiji 5
SPOSOBNOST IZVEDBE Skupno 20
Reference prijavitelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju 
multimedijskega centra
Reference prijavitelja (pravne osebe) in posameznikov na področju 
vodenja multimedijskega centra 10
Reference izvajalcev, avtorjev in avtorskih skupin, ki bodo sodelovali pri 
oblikovanju in izvajanju programa.
Reference izvajalcev programa, avtorjev in avtorskih skupin s kulturnega 
in intermedijskega področja 10
Skupno število točk splošnih meril 75

Prednostni kriteriji:

Merilo / Opis merila

Največje 
možno 

 št. točk / 
doseženo 

št. točk
Prednostna območja dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni 
regionalni razvoj
Urbana umestitev MMC v regijah, ki so v sedanji mreži MMC manj 
zastopane in razpoložljivo operativno zaledje potencialih dnevnih 
obiskovalcev 5
Vrsta uporabe informacijske tehnologije
Stopnja kreativne uporabe informacijske tehnologije 5
Dostopnost za invalide, tudi sanitarij 5
Brezplačna dostopnost za javnost v razpisanem času 5
Frekventnost lokacije na dan
Povprečno število fizičnih obiskovalcev na dan / mesec / leto
Povprečno število virtualnih obiskov na mesec /leto. 5
Skupno število točk prednostnih meril 25
SKUPAJ – splošna in prednostna merila 100
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7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: splošni 

in prednostni razpisni kriteriji so ovrednote-
ni s točkami, pri čemer je pri posameznem 
kriteriju navedena tudi najvišja možna vi-
šina doseženih točk. Najvišje možno sku-
pno število prejetih točk za projekt MMC, 
iz naslova splošnih in posebnih meril, je 
100 točk. Financirani so lahko tisti projekti, 
ki prejmejo vsaj 80 točk. Izmed projektov, 
ki bodo prejeli 80 točk ali več, bodo iz-
brani tisti projekti predlagateljev, ki bodo 
na predlog strokovne komisije za interme-
dijsko umetnost v postopku izbire ocenjeni 
oziroma ovrednoteni višje. Višina odobre-
nih sredstev za prijavljen program je odvi-
sna od skupne višine prejetih točk (od 80 
do 100 točk), od števila in kvalitete vsebo-
vanih projektov, obsega in realne finančne 
zahtevnosti projekta ter razpoložljivih sred-
stev naročnika.

Iz vsake regije bo v okviru sredstev, ki 
so na razpolago, praviloma izbran vsaj en 
multimedijski regijski kulturni center, ki bo 
v postopku izbire ocenjen oziroma ovredno-
ten višje, razen v primeru zavržbe iz naslova 
prvega odstavka 5. točke tega razpisa ali iz 
naslova neporavnanih obveznosti do JSKD, 
kot je navedeno v četrtem odstavku 5. točke 
razpisa.

JSKD bo izbral predloge za sofinancira-
nje kulturnih projektov po postopku, kot ga 
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa, in največ do vrednosti, do-
ločeni z državnim proračunom za leto 2012 
in morebitnim rebalansom proračuna.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva morajo 
biti črpana in porabljena v proračunskem 
letu 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih 
bo določal Zakon o izvrševanju proračuna 
RS za leto 2012.

9. Razpisni rok
Razpis se prične 25. 5. 2012 in se zaklju-

či 26. 6. 2012.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obra-

zec),
– prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjeva-

nju pogojev),
– prijavni obrazec 3 (predstavitev dose-

danjega stanja in delovanja),
– prijavni obrazec 4 (predstavitev progra-

ma skupaj s prostorskimi, tehničnimi pogoji 
in kazalniki).

Predlagatelj mora ob prijavi posamezne-
ga projekta na razpis priložiti naslednjo do-
kumentacijo:

– v celoti izpolnjene prijavne obrazce 
1-4,

– ustrezno dokazilo, navedeno v prvi ali-
neji točke 4 besedila razpisa,

– zahtevane obvezne priloge, opredelje-
ne v obrazcu 1,

– preverljiv seznam odzivov o delova-
nju predlagatelja v medijih in izbrane kopije 
najbolj merodajnih medijskih odzivov o de-
lovanju predlagatelja v obdobju 2010-2011,

– elektronsko verzijo prijave (CD / DVD / 
USB kompatibilni medij).

Razpisna dokumentacija je na voljo na 
spletni strani, www.jskd.si.

11. Oddaja in dostava vlog
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustre-

znih razpisnih obrazcih za javni razpis in 
mora vsebovati vse obvezne priloge in po-

datke, določene v razpisni dokumentaciji, 
vključno z elektronsko verzijo vloge.

Vloga mora biti predložena na naslov: 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Štefanova 5, 1000 Ljub ljana – do 26. 6. 
2012 oziroma najkasneje ta dan oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti 
kuverti z izpisom na prednji strani: Ne od-
piraj – Prijava na projektni razpis z oznako 
JPR-MMC-2012. Na hrbtni strani kuverta 
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov 
(sedež)/naslov za dostavo.

11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila 
oddana priporočeno na pošto do vključno 
26. 6. 2012 oziroma do tega dne v delovnem 
času ni bila predložena na sedežu JSKD.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. 
Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na 
razpis prispela kot formalno nepopolna in 
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet 
dnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tista 
oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev 
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje 
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je 
možno le do preteka razpisnega roka, z ob-
vezno oznako, na katero vlogo se dopolni-
tev nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepo-
polne vloge, bodo pisno pozvani k dopolni-
tvi. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni 
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno ne-
popolne vloge, z obvezno oznako na katero 
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. 
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne, ali 
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka in zavrže-
ne s sklepom.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.

JSKD bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega 
postopka izločil vse vloge predlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozno dopolnje-

ne vloge,
– vloge, ki so nepopolne ter
– vloge prijaviteljev, ki do JSKD nimajo 

poravnanih obveznosti iz naslova preteklih 
razpisov.

12. Pristojni uslužbenec za vsa dodatna 
pojasnila: Matej Maček, strokovni delavec, 
tel. 01/24-10-518, elektronski naslov: ma-
tej.macek@jskd.si; Marjeta Turk, pomočni-
ca direktorja, tel. 01/24-10-524, elektronski 
naslov: marjeta.turk@jskd.si.

Uradne ure:
Uradne ure so vsak ponedeljek in petek 

od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 15. ure.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-

boru: JSKD bo predlagatelje o izidih raz-
pisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih 
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo 
v 8 dneh po zaključku razpisa.

Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti

Št. 44/2012 Ob-2844/12
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) 

št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi sprememba-
mi, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), 

Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 
o Evropskem socialnem skladu in razve-
ljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES 
(UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, 
z vsemi spremembami), Uredbe Komisije 
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decem-
bra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih do-
ločbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi sprememba-
mi, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Za-
kona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list 
RS, št. 96/10, 4/11 in 88/11), Proračuna 
Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZI-
PRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), 
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v Re-
publiki Sloveniji v programskem obdobju 
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 
3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnega stra-
teškega referenčnega okvirja 2007–2013, 
št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 
2007, Operativnega programa razvoja člo-
veških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 
2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Za-
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 popr., 65/09 – popr. in 20/11), Zakona 
o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10 
in 87/11) ter Odločbe št. OP RČV/3/1/20-0-
MŠŠ o dodelitvi sredstev za program »Spod-
bujanje izvajanja programov Popestrimo 
šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014« z dne 
13. 1. 2012 in Pogodbe o sofinanciranju iz-
vedbe operacije št. 3311-12-269000 v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013, Spodbujanje 
izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 
2011, 2012, 2013 in 2014 Javni sklad Repu-
blike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev  

za izvajanje programov popestrimo šolo 
2012/2013 in 2013/2014  

(POŠ 2012–2014)
1. Ime in sedež naročnika oziroma iz-

vajalca javnega razpisa, ki izvede vse po-
stopke, potrebne za dodelitev sredstev: na-
ročnik: Javni sklad Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju sklad).

2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti 
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna 
usmeritev)

Javni razpis delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega socialne-
ga sklada. Javni razpis se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne 
prioritete: »Razvoj človeških virov in vseži-
vljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeri-
tve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja« 
in operacije »Spodbujanje izvajanja progra-
mov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 
2013 in 2014«.
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Namen javnega razpisa je zagotoviti čim 
večjo odzivnost učiteljev in drugih strokov-
nih delavcev v osnovni šoli (v nadaljevanju 
učitelji) na individualne potrebe učencev ter 
hkrati okrepiti sposobnost šole hitrega od-
zivanja na spremembe v lokalnem okolju. 
Razpis spodbuja k uporabi novih pedago-
ških strategij in oblik dela, v okviru katerih 
bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki prispevajo 
k razvoju ključnih kompetenc: sporazume-
vanje v maternem jeziku, sporazumevanje 
v tujih jezikih, matematična kompetenca ter 
osnovne kompetence v znanosti in tehno-
logiji, digitalna pismenost, učenje učenja, 
socialne in državljanske kompetence, samo-
iniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest 
in izražanje, skladno s Priporočilom Evrop-
skega parlamenta in sveta z dne 18. de-
cembra 2006 o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje (UL L 394/10 z dne 
30. 12. 2006). S spodbujanjem teh oblik 
dela bodo imele šole možnost posvetiti se 
v večji meri vzgojno-izobraževalnim potre-
bam učencev, zlasti otrokom z učnimi teža-
vami, s posebnimi nadarjenostmi in otrokom 
iz ranljivih skupin, ter razvijati prostočasne 
dejavnosti v okoljih, kjer je ponudba takšnih 
dejavnosti majhna. Aktivnosti bodo izvajali 
v okviru šol učitelji, ki bodo svoje znanje 
uporabili v učinkovitem prevzemanju in iz-
vajanju novih nalog. Pri izvajanju programa 
je dobrodošlo tudi sodelovanje z drugimi, tj. 
partnerskimi šolami1.

2. mentorske oblike dela z učenci na 
področju naravoslovja, tehnike in tujih je-
zikov;

3. počitniške dejavnosti.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-

pisu
Vlagatelj mora za kandidiranje na jav-

nem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
– vlagatelj je zavod, ki izvaja javnove-

ljavni izobraževalni program osnovne šole 
oziroma javnoveljavni prilagojeni program 
osnovne šole in je za ta program vpisan 
v razvid izvajalcev javnoveljavnih progra-
mov vzgoje in izobraževanja;

– ima sedež v Republiki Sloveniji;
– ni sofinanciran za isti namen iz drugih 

sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– ni prejel niti ni v postopku za pridobitev 

drugih javnih sredstev financiranja, vključ-
no s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki 
so predmet tega javnega razpisa;

– je finančno in poslovno zmožen izpe-
ljati program;

– razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmo-
gljivosti za izvedbo programa;

– prijavi program aktivnosti za obe šolski 
leti (2012/2013 in 2013/2014);

– pripravi program aktivnosti, ki obsega 
najmanj 800 in največ 2900 ur za najmanj 
50 učencev, pri čemer morajo biti ure pri-
javljenih aktivnosti v okviru programa ena-
komerno razporejene po obeh šolskih le-
tih (dovoljeno je odstopanje do največ 5 % 
v posameznem šolskem letu, pri čemer se 
odstotek upošteva od dvoletnega povprečja 
prijavljenega skupnega števila ur).

– načrtuje aktivnosti, ki jih v okviru pro-
grama izvajajo le osebe z izobrazbo, pred-
pisano za učitelje v osnovni šoli;

– načrtuje aktivnosti, ki jih bodo v okvi-
ru programa izvajale osebe, zaposlene na 
programu Spodbujanje programov Popestri-
mo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014 
pri vlagatelju, in ki z opravljanjem aktivnosti 
v okviru programa ne presežejo z zakonom 
in drugimi predpisi določene polne učne ozi-
roma delovne obveznosti;

– ima na dan podpisa izjave o izpolnjeva-
nju pogojev, ki je del vloge, poravnane vse 
davke, prispevke in druge dajatve, določene 
z zakonom;

– vlagatelj oziroma odgovorna oseba 
vlagatelja ni bil pravnomočno obsojen za-
radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, 
ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, 
št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 
v Kazenskem zakoniku Republike Sloveni-
je – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 
popr.) in 39/09).

Pogoji za partnersko šolo:
– ne more nastopati kot vlagateljica (vlo-

ga partnerske šole bo zavrnjena);
– je zavod, ki izvaja javnoveljavni pro-

gram osnovne šole in je za ta program vpi-
san v razvid izvajalcev javno veljavnih pro-
gramov vzgoje in izobraževanja;

– ima sedež v Republiki Sloveniji.
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo oziro-

ma prijavi le en program aktivnosti, ki mora 
zajeti dve šolski leti in sicer 2012/2013 in 
2013/2014.

4. Merila za izbor prejemnikov sredstev, 
ki izpolnjujejo pogoje

Izločitvena merila: če je eno od meril 
ovrednoteno kot NE, komisija za javni raz-
pis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih 
merilih. 

_______
1 Partnerska šola je zavod, ki izvaja javno-

veljavni program osnovne šole in je za ta pro-
gram vpisan v razvid izvajalcev javno veljav-
nih programov vzgoje in izobraževanja. V pro-
gram je vključena vsebinsko in ne finančno. 
To pomeni, da so v aktivnosti, ki jih prijavijo 
šole vlagateljice, vključeni otroci s partnerskih 
šol. Partnerska šola je lahko le matična šola 
(vključitev podružničnih šol s strani matičnih 
ni omejena). Izvajalec aktivnosti (učitelj) ne 
more biti v okviru programa zaposlen na par-
tnerski šoli.

Namen javnega razpisa je tudi omogočiti 
nove zaposlitve za učitelje, tj. zaposlitve za 
polni delovni čas, za delovni čas, krajši od 
polnega, ali za polni delovni čas za zaposle-
nega, ki že ima sklenjeno pogodbo o zapo-
slitvi s krajšim delovnim časom od polnega. 
Kot nova zaposlitev ne šteje dopolnilno delo 
po 146. členu Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 
46/07 – odl.US, 103/07, 45/08 – ZArbit in 
83/09 – odl.US).

Predmet javnega razpisa je dodelitev 
sredstev za izvajanje programov Popestri-
mo šolo, tj. aktivnosti, ki prispevajo k viš-
jemu standardu vzgojno-izobraževalnega 
dela v osnovni šoli, niso del rednega izo-
braževalnega programa in niso financirane 
iz javnih sredstev.

Cilj javnega razpisa je vključiti najmanj 
50 vzgojno-izobraževalnih ustanov v izvaja-
nje programov, ki prispevajo k razvoju ključ-
nih kompetenc, in najmanj 1250 učencev, ne 
glede na to ali so ti vključeni v šolo vlagate-
ljico ali v partnersko šolo.

Osnovne šole na javni razpis prijavi-
jo program, v okviru katerega bodo izven 
 izvajanja obveznega programa osnov-
ne šole – izvajale aktivnosti, namenjene 
učencem:

1. individualno delo z učenci oziroma 
delo v manjših skupinah učencev z name-
nom doseči boljše učne dosežke in uspe-
šnejše vključevanje v socialno okolje, pred-
vsem pri učencih iz ranljivih skupin;
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Predlog programa je skladen z namenom javnega razpisa. DA NE
(izločitveno merilo)

Predlog programa upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem javnim 
razpisom in razpisno dokumentacijo.

DA NE
(izločitveno merilo)

Predlog programa predvideva nove zaposlitve.2 DA NE
(izločitveno merilo)

_______
2 Kot nova zaposlitev štejejo: zaposlitev za 

polni delovni čas, zaposlitev za delovni čas, 
krajši od polnega, in zaposlitev za polni de-
lovni čas za zaposlenega, ki ima že sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom 
od polnega. Kot nova zaposlitev ne šteje do-
polnilno delo po 146. členu Zakona o delovnih 
razmerjih.

Merilo Vrednotenje Točke Največje možno 
število točk

1. PROSTORSKA UMEŠČENOST VLAGATELJA

Razvitost občine vlagatelja

Za občine z indeksom razvojne ogroženosti:

25

0,00–0,79 25

0,80–0,89 20

0,90–0,99 15

1,00–1,09 7

1,10–1,19 5

1,20–1,29 3

1,30 in več 1

2. KAKOVOST VSEBINE

2.1. Opredelitev aktivnosti

Raznolikost aktivnosti (skladno 
s Priporočilom Evropskega 
parlamenta in sveta UL L 394/10 
z dne 30. 12. 2006)

Aktivnosti prispevajo k razvoju: 

15
7 do 8 ključnih kompetenc 15

4 do 6 ključnih kompetenc 10

vsaj 3 ključne kompetence 5

Inovativnost programa 

Program vsebuje inovativne aktivnosti. 10

10Program vsebuje manj inovativne aktivnosti. 5

Program ne vsebuje inovativnih aktivnosti. 0

Obseg prijavljenega programa

od 2500 do vključno 2900 ur 15

15

od 2100 do 2499 ur 13

od 1700 do 2099 ur 10

od 1300 do 1699 ur 7

od vključno 900 do 1299 ur 5

Opredelitev načrtovanih 
ciljev/rezultatov

Cilji/rezultati aktivnosti so jasno opredeljeni. 10

10Cilji/rezultati aktivnosti so manj jasno opredeljeni. 5

Cilji/rezultati aktivnosti niso jasno opredeljeni. 0

2.2. Vključevanje v aktivnosti

Partnerstvo z drugimi osnovnimi 
šolami 

Vlagatelj je sklenil partnerstvo o sodelovanju s šolo:

10DA 10

NE 0

Največje možno število točk – SKUPAJ 85

Vloge, ki bodo izpolnjevale vsa izločitve-
na merila in pogoje za kandidiranje, bodo 
ocenjene na osnovi naslednjih meril:
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Največje možno število točk, ki jih lahko 

dobi posamezna vloga, je 85. Sklad bo iz-
bral vloge, ovrednotene z najmanj 40 točka-
mi. V primeru večjega števila izbranih vlog, 
kot je razpoložljivih sredstev, bo sklad izbral 
vloge, ocenjene z več točkami.

Če bo imelo več vlog enako število točk 
in zanje ne bo dovolj sredstev, bo sklad 
izbral vloge glede na število točk, doseže-
nih po merilu »Razvitost občine vlagatelja«, 
nadalje glede na število točk doseženih pri 
merilu »Obseg prijavljenega programa«, po-
tem glede na število točk, doseženih pri me-
rilu »Raznolikost aktivnosti« (število ključnih 
kompetenc), ki jih vlagatelj vključi v izvajanje 
aktivnosti, in na koncu glede na datum in uro 
prejema popolne vloge.

Sredstva javnega razpisa lahko ostane-
jo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za 
pokritje sofinanciranja v celoti, kot je opre-
deljeno v naslednji vlogi, upravičeni do so-
financiranja.

Kolikor za zadnjega vlagatelja, ki bi še 
lahko prejel sofinanciranje za posamezno 
šolsko leto, ni na razpolago dovolj finančnih 
sredstev za sofinanciranje v višini, zahteva-
ni v vlogi na javni razpis, lahko sklad temu 
vlagatelju ponudi v podpis pogodbo za vi-
šino sredstev, ki so na razpolago. Vlagatelj 
lahko v tem primeru število ur prijavljenih 
aktivnosti prilagodi oziroma zniža do višine 
razpoložljivih sredstev, pri čemer mora tudi 
po znižanju skupno število prijavljenih ur za 
izvedbo programa še vedno obsegati naj-
manj 800 ur. Če zadnji vlagatelj ponujene 
višine sredstev ne sprejme in se ne odloči 
za podpis pogodbe, lahko ostanejo ta sred-
stva nerazporejena.

5. Višina sredstev, ki so na razpolago za 
izvedbo javnega razpisa

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev 
za javni razpis je 2.960.000,00 € in sicer 
1.456.300,00 € za leto 2013 in 1.503.700,00 
za leto 2014.

V primeru, da vlada ne potrdi izvajanja 
programa Popestrimo šolo v letu 2012 v Po-
slovnem in finančnem načrtu sklada za leto 
2012, bo sklad razpis razveljavil.

Javni razpis financirata Evropska unija in 
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport. Prispevek Evropskega soci-
alnega sklada je 85 %, prispevek Ministrstva 
RS za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport je 15 %.

2013 2014

PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje 
strokovnih delavcev  
v VIZ – ESS – 07– 13 – EU udeležba 
(85,00 %)

1.237.855,00 1.278.109,50

PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje 
strokovnih delavcev  
v VIZ – ESS – 07– 13 – slovenska 
udeležba (15,00 %)

218.445,00 225.548,73

Skupaj 1.456.300,00 1.503.700,00

Za programe v šolskem letu 2012/2013 
bo namenjenih predvidoma 1.456.300,00 €, 
za programe v šolskem letu 2013/2014 pa 
1.503.700,00 €. Prerazporeditve dodeljenih 
sredstev izbranim vlagateljem med posa-
meznimi šolskim leti predvidoma ne bodo 
možne.

6. Upravičeni stroški
Upravičen strošek javnega razpisa je do-

ločen v pavšalnem znesku na uro izvedbe 

programa in se imenuje strošek izvedbe pro-
grama Popestrimo šolo. Ministrstvo RS za 
šolstvo in šport je dne 3. 11. 2011 sprejelo 
Metodologijo za določitev višine stroška na 
enoto izvedbe programa Popestrimo šolo, 
št. 54450-8/2011/6. Na podlagi te metodo-
logije je bil izračunan pavšalni znesek oziro-
ma strošek izvajanja programa Popestrimo 
šole na uro (60 minut) izvedbe programa, ki 
je 20 €. Sofinancirani bodo upravičeni stro-
ški, nastali med 1. 9. 2012 in 31. 8. 2014.

Upravičeni strošek se uveljavlja z zah-
tevkom za sofinanciranje ter poročilom, ka-
terega vsebino predpiše sklad. Zahtevki za 
sofinanciranje, ki bodo izstavljeni v času od 
1. 9. 2012 do 5. 9. 2013, bodo izplačani pra-
viloma v koledarskem letu 2013, in sicer iz 
sredstev, predvidenih za leto 2013. Zahtevki 
za sofinanciranje, ki bodo izstavljeni v času 
od 1. 9. 2013 do 5. 9. 2014, bodo izplačani 
praviloma v koledarskem letu 2014, in sicer 
iz sredstev, predvidenih za leto 2014.

7. Zahteve glede hranjenja dokumenta-
cije o programu: izvajalec programa je dol-
žan hraniti vso dokumentacijo o programu 
najmanj do 31. 12. 2020.

8. Zahteve glede dostopnosti dokumen-
tacije o programu naročniku, posredniške-
mu telesu, organu upravljanja, organu za 
potrjevanje, revizijskemu organu in drugim 
nadzornim organom

Izvajalec je dolžan omogočiti tehnični, 
administrativni in finančni nadzor nad izva-
janjem programa, katerega sofinanciranje 
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega 
javnega razpisa. Nadzor izvajajo sklad, po-
sredniško telo, organ upravljanja, organ za 
potrjevanje, revizijski organ in drugi nadzor-
ni organi, vključeni v izvajanje, upravljanje, 
nadzor ali revizijo javnega razpisa operativ-
nega programa ter njihovih pooblaščencev, 
in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obve-
znosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi 
programa.

Izvajalec je dolžan predložiti nadzornim 
organom vse dokumente, ki izkazujejo re-
sničnost, pravilnost in skladnost upravičenih 
stroškov sofinanciranega programa. V pri-
meru preverjanja na kraju samem izvajalec 
omogoči vpogled v računalniške programe, 
listine in postopke v zvezi z izvajanjem pro-
grama. Izvajalec prejme predhodno pisno 
obvestilo o izvedbi preverjanja na kraju sa-
mem. V izjemnih primerih se lahko opra-
vijo tudi nenajavljena preverjanja na kraju 
samem.

9. Zahteve glede informiranja in obve-
ščanja: izbrani vlagatelji so dolžni pri izva-
janju programa izpolnjevati zahteve glede 
informiranja in obveščanja javnosti, skla-
dno z 8. in 9. členom Uredbe komisije (ES) 
št. 1828/2006/ES in Navodili organa upra-
vljanja za informiranje in obveščanje jav-
nosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
v programskem obdobju 2007–2013, ki so 
objavljena na: http://www.eu-skladi.si.

10. Zagotavljanje enakih možnosti: izva-
jalec je dolžan zagotoviti enakost med spo-
loma in preprečiti vsakršno diskriminacijo, 
v skladu z zakonodajo, ki ureja področje 
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom 
Uredbe 1083/2006/ES.

11. Varovanje osebnih podatkov in po-
slovnih skrivnosti

Varstvo osebnih podatkov se zagotovi 
v skladu z veljavno zakonodajo, vključno 
s 37. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija od-
pre, so informacije javnega značaja, razen 
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tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo kot 
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali 
na del vloge, ne more pa se nanašati na 
celotno vlogo.

Podatke, navedene v vlogi, ki niso del 
poslovne skrivnosti, lahko sklad, posre-
dniško telo in drugi organi, ki so vključeni 
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora 
in revizije javnega razpisa, uporabijo za evi-
dence oziroma sezname in analize.

Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni 
razpis strinja z javno objavo podatkov o odo-
brenih in izplačanih denarnih sredstvih. Ob-
javljeni bodo osnovni podatki o programu in 
prejemniku sredstev v skladu z zakonom, 
ki ureja dostop do informacij javnega zna-
čaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov.

Izvajalec se zavezuje varovati osebne 
podatke in poslovne skrivnosti, pridobljene 
tekom izvajanja programa, v skladu z Za-
konom o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo), Zakonom o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečišče-
no besedilo in 33/11) in 37. členom Uredbe 
1828/2006/ES.

12. Rok za oddajo in način predložitve 
vloge

Vlogo na javni razpis pošlje šola oziro-
ma zavod.

Rok za oddajo vloge je 15. 6. 2012.
Vlogo je treba poslati na naslov: Jav-

ni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. Če vlagatelj 
pošlje vlogo priporočeno po pošti, se za 
dan prejema šteje dan oddaje na pošti. Če 
vlagatelj ne pošlje vloge priporočeno, se 
upošteva dan prejema vloge na skladu. 
Vlagatelji lahko vloge vložijo tudi osebno 
v vložišču, in sicer vsak delovni dan v času 
uradnih ur (med 9. in 12. uro, v sredo med 9. 
in 12. uro ter med 14. in 16. uro), najpozneje 
na zadnji dan roka za oddajo vloge.

Vlogo je treba izpolniti v celoti in oddati 
v papirni obliki na obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije, in v elektronski obliki. K vlogi 
je treba priložiti vse zahtevane priloge, do-
ločene v točki 7.1 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj pošlje vlogo v pisni obliki v za-
prti ovojnici, označeni z nazivom in naslo-
vom vlagatelja ter vidnim napisom »Ne 
odpiraj – POŠ 2012–2014« oziroma tako, 
kot je označeno v Prilogi 1.3 razpisne do-
kumentacije.

Vloge, ki ne bodo dostavljene v roku, in 
nepravilno označene ovojnice bo sklad vrnil 
neodprte vlagatelju. Sklad ne prevzema od-
govornosti za vloge, poslane po pošti (po-
škodovana ali odprta ovojnica ipd.).

V primeru poziva za dopolnitev vloge 
je treba ovojnico označiti z nazivom in na-
slovom vlagatelja ter vidnim napisom »Ne 
odpiraj – POŠ 2012–2014« oziroma tako, 
kot je označeno v Prilogi 1.3 razpisne do-
kumentacije.

13. Datum odpiranja vlog za dodelitev 
sredstev ter rok, v katerem bodo kandidati 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Odpiranje vlog bo predvidoma tretji de-
lovni dan po roku za oddajo vlog v prosto-
rih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in 
štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. Za 
odpiranje vlog je zadolžena komisija.

Komisija bo odprla samo v razpisa-
nem roku dostavljene, pravilno izpolnjene 
in označene ovojnice z vlogami, in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predlože-

ne. Komisija bo ugotavljala popolnost vlog 
skladno s točko 7.1 razpisne dokumentacije 
(formalna popolnost). Komisija bo v 8 dneh 
od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi 
tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popol-
ne oziroma so bile nejasne. Nepopolne vlo-
ge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom 
zavržene.

Komisija bo nato opravila strokovni pre-
gled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi 
pogojev in meril, navedenih v javnem razpi-
su oziroma razpisni dokumentaciji. Prever-
janje izpolnjevanja določenih razpisnih po-
gojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja 
formalne popolnosti vlog, če to pripomore 
k ekonomičnosti izvedbe postopka.

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najpozneje v 60 dneh od odpi-
ranja vlog.

O dodelitvi sredstev bo s sklepom odlo-
čil predstojnik sklada na osnovi predloga ko-
misije, ki vlogo oceni po objavljenih merilih. 
Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dode-
litve sredstev se vloži pri Javnem skladu RS 
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 
Ljub ljana, in sicer v 8 dneh od prejema skle-
pa. V pritožbi je treba natančno opredeliti 
razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje 
vlog niso utemeljen predmet pritožbe. O pri-
tožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen 
organ. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z izbranimi vlagatelji.

Sklad bo z izbranimi vlagatelji sklenil po-
godbe o dodelitvi sredstev za izvajanje pro-
grama. V primeru, da se vlagatelj v 8 dneh 
od prejema poziva za podpis pogodbe nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

14. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko 
zainteresirane osebe dvignejo razpisno do-
kumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko do prete-
ka roka za prijavo dobite po predhodnem do-
govoru s Simono Tomažič (tel. 01/434-15-66, 
e-poštni naslov: info-pos@sklad-kadri.si) 
v času uradnih ur v vložišču sklada in na 
spletnih straneh: http://www.sklad-kadri.si. 
Uradne ure so vsak dan med 9. in 12. uro, 
v sredo med 9. in 12. uro ter med 14. in 
16. uro.

Vlagatelj, ki želi prejeti dodatno pojasnilo 
ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumenta-
cijo, povezano s pripravo vloge, mora zanj 
zaprositi pravočasno oziroma najpozneje 
šest dni pred pretekom roka za oddajo vlog. 
Zahtevo mora posredovati na spletni naslov: 
info-pos@sklad-kadri.si. Odgovore na mo-
rebitne zahteve po dodatnih pojasnilih ozi-
roma vprašanja sklad objavi na svoji spletni 
strani najpozneje v petih dneh od prejema 
vprašanja.

15. Posledice ugotovitve dvojnega finan-
ciranja posameznega programa

Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, 
vlagatelj ni prejel oziroma ne bo prejel sred-
stev iz drugih virov financiranja (prepoved 
dvojnega financiranja).

Če sklad, posredniško telo ali katerikoli 
drug nadzorni organ ugotovi, da je vlagatelj 
prejel ali so mu bila odobrena sredstva za 
stroške programa iz drugih virov financira-
nja, lahko razdre pogodbo, vlagatelj pa je 
dolžan skladu povrniti vsa neupravičeno 
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi 
od dneva nakazila do dneva vračila sred-
stev.

Javni sklad Republike Slovenije 
 za razvoj kadrov in štipendije

 Ob-2739/12
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), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07 in 61/08) in dne 24. 1. 
2012 potrjenega Programa za zagotavljanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
Geoplin d.o.o. Ljub ljana (v nadaljevanju: so-
financer) objavlja

javni razpis G 1/12
za nepovratne finančne spodbude  

za zagotavljanje prihrankov energije  
v podjetjih

1. Ime in sedež sofinancerja, ki dode-
ljuje nepovratne finančne spodbude na 
podlagi potrjenega programa in v skladu 
z uredbo: Geoplin d.o.o. Ljub ljana, druž-
ba za trgovanje in transport zemeljskega 
plina, Cesta Ljub ljanske brigade 11, 1000 
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 obno-
vljivih virov energije – regionalna pomoč« 
(št. priglasitve SA.34281(2012/X)) in Pro-
gram za zagotavljanje prihrankov energije 
pri končnih odjemalcih, potrjen s strani Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada dne 24. 1. 2012.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne 

finančne spodbude za nove naložbe podje-
tjem, za zagotavljanje prihrankov energije 
z upravičenimi ukrepi navedenimi v nadalje-
vanju, ki so končni večji industrijski odjemal-
ci zemeljskega plina z letno porabo večjo 
od 50.000 Sm3 in so priključeni na prenosno 
plinovodno omrežje.

Upravičeni ukrepi, po tem javnem raz-
pisu so:

A. vgradnja energetsko učinkovitih siste-
mov razsvetljave,

B. zamenjava kotlov na mazut, kurilno 
olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin 
z visokim izkoristkom,

C. programi izvajanja energetskih pre-
gledov,

D. namestitev opreme za izvajanje obra-
tovalnega monitoringa in upravljanja z ener-
gijo pri odjemalcih.

4. Višina razpisanih sredstev: skupna vi-
šina sredstev za nepovratne finančne spod-
bude za ukrepe, ki so predmet javnega raz-
pisa, znaša 285.580,00 EUR. Financiranje 
se izvaja na podlagi sheme državnih pomo-
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či »Spodbujanje učinkovite rabe energije in 
rabe obnovljivih virov energije – regionalna 
pomoč (št. priglasitve SA.34281(2012/X)).

5. Upravičenci za kandidiranje na javnem 
razpisu

Upravičenci za dodelitev nepovratnih fi-
nančnih spodbud po tem javnem razpisu so 
podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji 
in nameravajo izvesti novo naložbo v upra-
vičene ukrepe za zagotavljanje prihrankov 
energije, pod pogoji določenimi v razpisni 
dokumentaciji.

V primeru pogodbenega financiranja1 in-
vesticije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob 
izpolnjevanju naslednjih pogojev:

– sklenjena mora biti dolgoročna pogod-
ba (najmanj za dobo 10 let) o zagotavlja-
nju prihrankov energije med pogodbenima 
strankama;

– ekonomski izračun, predstavljen v ID, 
mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z in 
brez upoštevanja sofinanciranja. ID mora 
biti na straneh, kjer sta analizirani obe vari-
anti, podpisan s strani pooblaščenega pred-
stavnika naročnika.

Ostali splošni in posebni pogoji, ki jih mo-
rajo izpolnjevati upravičenci za kandidiranje 
na tem javnem razpisu so objavljeni v razpi-
sni dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem 
portalu sofinancerja: www.geoplin.si.

6. Višina sofinanciranja in rok za izvedbo
Skupna višina nepovratne finančne 

spodbude za izvedbo posamezne investicije 
lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti 
upravičenih stroškov investicije, največ:

– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja,
– 50 % za mikro/mala podjetja.
V primeru, da bi višina nepovratne fi-

nančne spodbude glede velikost podjetja 
presegala višino spodbude glede na pred-
viden prihranek 43,00 EUR/MWh, se višina 
nepovratne finančne spodbude proporcio-
nalno zniža. V primeru, da prijavitelj prijavi 
več ukrepov, se višina spodbude določi na 
osnovi vsote vrednosti upravičenih stroškov 
prijavljenih ukrepov ter vsote letnih prihran-
kov prijavljenih ukrepov.

Rok za zaključek naložbe je 31. 12. 
2012, sicer pravica do odobrene nepovra-
tne finančne spodbude preneha.

7. Izplačilo nepovratne finančne spod-
bude

Nepovratna finančna spodbuda bo iz-
plačana upravičencu skladno s pogoji jav-
nega razpisa na podlagi sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju investicije, ki bo sklenjena 
na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja.

8. Rok in način prijave
Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na 

javni razpis od naslednjega dne po objavi 
javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar 
najkasneje do 18. 6. 2012 do 12. ure.

Vloga za dodelitev nepovratne finanč-
ne spodbude mora biti predložena v skla-
du z zahtevami javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije. Razpisna dokumentacija 
natančno določa vsebino vloge in izhodi-
šča za pripravo vloge. Vsi obrazci vloge in 
vse priloge morajo biti vsebinsko usklajeni, 

1 Pogodbeno zagotavljanje prihranka 
energije je pogodbeni odnos med izvajalcem 
in naročnikom, ki vključuje naložbe v ukrepe 
učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe 
energije v objektih in napravah naročnika, kjer 
se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki 
deleža v doseženih prihrankih stroškov za 
energijo. 

izkazovati morajo identične podatke za inve-
sticijo, ki je predmet prijave na javni razpis.

Vloga mora biti v celoti izdelana v slo-
venskem jeziku in oddana v zaprti ovojnici, 
ki mora biti opremljena in označena kot na-
vedeno v razpisni dokumentaciji. Nepravilno 
označene ali odprte ovojnice ne bodo uvr-
ščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer 
vrnil pošiljatelju.

Prijavitelj vlogo dostavi na naslov sofi-
nancerja: Geoplin d.o.o. Ljub ljana, družba 
za trgovanje in transport zemeljskega plina, 
Cesta Ljub ljanske brigade 11, 1000 Ljub-
ljana.

Vse pravilno in pravočasno vložene vlo-
ge se bodo odpirale in obravnavale po za-
poredju prejema do porabe sredstev. Da-
tum odpiranja je 19. 6. 2012 ob 12. uri. Na 
odpiranje vlog, ki ni javno, bodo uvrščene 
vse pravilno označene in zaprte vloge, ki 
bodo ne glede na način dostave prispele na 
naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred 
dnevom odpiranja vlog, to je 18. 6. 2012 
najkasneje do 12. ure.

Razpisna dokumentacija, odgovori na 
vprašanja in druga obvestila v zvezi z raz-
pisom bodo objavljena na spletni strani so-
financerja, www.geoplin.si. Razpisna do-
kumentacija in dodatne informacije pa se 
dobijo s pisnim zahtevkom, poslanim na 
e-naslov razpis_URE@geoplin.si ali po fa-
ksu 01/582-08-03.

Geoplin d.o.o. Ljubljana

 Ob-2704/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10 in 20/11) ter 
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, 
št. 43/10), 30. člena Statuta Mestne občine 
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – 
UPB2)in Pravilnika o izvedbi javnega pozi-
va in javnega razpisa Mestne občine Novo 
mesto (številka: 007-5/2010) Mestna občina 
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo 
mesto, objavlja

javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev 

Mestne občine Novo mesto za leto 2012 
na področju kulture

1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje 

sredstva na področju kulture za leto 2012 
v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpi-
sa je sofinanciranje javnih kulturnih projek-
tov izvajalcev ter redno delo kulturnih dru-
štev in zasebnih zavodov v javnem interesu 
na področju kulture ter najemnin organiza-
cijam, ki imajo status delovanja v javnem in-
teresu na področju kulture. Predmet razpisa 
ni sofinanciranje investicij ali investicijskega 
vzdrževanja.

2. Razpisna področja
Mestna občina Novo mesto razpisuje 

sredstva za naslednja področja:
a) projekti na področju kulture (javni raz-

pis)
b) projekti poklicnih javnih organizacij 

(javni poziv)
c) projekti za oživitev mestnega jedra 

(javni razpis)
d) redno delo kulturnih društev (javni 

razpis)
e) programi zasebnih zavodov v javnem 

interesu (javni poziv)
f) programi v javnem interesu (javni po-

ziv)

g) obletnice pomembnih Novomeščanov 
(javni poziv),

h) revija Rast (javni poziv)
i) sofinanciranje najemnin v javnem inte-

resu na področju kulture.
3. Cilj razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti ra-

znovrstne kulturne projekte in programe, ki 
bodo popestrili raznolikost kulturne ponud-
be, kakovostnih, prepoznavnih vsebin, ki so 
dostopne javnosti v Mestni občini Novo me-
sto ter podpirati redno dejavnost kulturnih 
društev, zasebnih in javnih zavodov, ki de-
lujejo v javnem interesu na področju kulture 
ter zagotoviti delno kritje stroškov najemnin 
organizacijam, ki delujejo v javnem interesu 
na področju kulture in jim občina ne more 
zagotoviti lastnih prostorov za njihovo redno 
delovanje.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
4.1. Razpisno področje a) Projekti na 

področju kulture
– pravne osebe, ki so registrirane za 

opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna 
društva, zasebne organizacije registrirane 
za kulturno dejavnost) in fizične osebe (s 
statusom kulturnega ustvarjalca ali posa-
mezniki delujoči na ljubiteljski ravni), ki se 
ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem 
javnih kulturnih dobrin,

– prijavitelji iz drugih občin, katerih pro-
jekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.

Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne 
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo, 
osnovne in srednje šole, društva, zasebne 
ali javne organizacije, ki niso registrirane za 
opravljanje in posredovanje kulturno-ume-
tniških vsebin.

4.2. Razpisno področje b) Projekti poklic-
nih javnih organizacij

– Javni sklad za kulturne dejavnosti, ki 
ima območno izpostavo v Novem mestu,

– Glasbena šola Marjana Kozine s pro-
gramom Novomeškega simfoničnega orke-
stra.

4.3. Razpisno področje c) Projekti za oži-
vitev mestnega jedra

– pravne osebe, ki so registrirane za 
opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi 
na področju kulture in kulturna društva),

– prijavitelji iz Mestne občine Novo me-
sto, katerih projekt je vezan na staro mestno 
jedro.

4.4. Razpisno področje d) Redno delo 
kulturnih društev

– vsa kulturna društva, ki so registrirana 
pri Upravni enoti Novo mesto,

– kulturna društva, ki imajo sedež v Me-
stni občini Novo mesto,

– kulturna društva, ki aktivno delujejo 
v Mestni občini Novo mesto.

4.5. Razpisno področje e) Programi za-
sebnih zavodov, ki delujejo v javnem intere-
su na področju kulture

– zasebni zavodi, ki imajo odločbo Mi-
nistrstva za kulturo, da delujejo v javnem 
interesu (odločba je obvezna priloga),

– program izvajajo v Mestni občini Novo 
mesto,

– izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni 
na državnem ali mednarodnem razpisu iz 
leta 2011 ali 2012 (obvezna priloga).

Programi, ki bodo sofinancirani, sodijo 
v živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna, 
filmska, likovna, založniška produkcija). 
Z istim programsko vsebino ni dovoljeno 
kandidiranje na ostalih javni razpis ali jav-
nih pozivih Mestne občine Novo mesto na 
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področju kulture, izjema je javni poziv za 
tiskanje in oblikovanje revije Rast ter oble-
tnice pomembnih Novomeščanov.

4.6. Razpisno področje f) Programi v jav-
nem interesu

– kulturna društva, ki so registrirana pri 
Upravni enoti Novo mesto, imajo sedež 
v Mestni občini Novo mesto in izvajajo glas-
bene programe za pihalne orkestre ali god-
be, se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo ali 
večletnim zborovskim petjem (več kot 15 let 
aktivnega delovanja),

– kulturna društva, ki so prejemniki pri-
znanj in nagrad s tekmovanj na nacionalni 
ali mednarodni ravni v zadnjih petih letih 
(obvezna priloga).

4.7. Razpisno področje g) Obletnice po-
membnih Novomeščanov

– javni ali zasebni zavodi na področju 
kulture s sedežem v Mestni občini Novo 
mesto, ki so registrirane za izvajanje kul-
turno-umetniških programov in imajo status 
v javnem interesu na področju kulture,

– projekt bo realiziran v Novem mestu.
Na razpis se ne morejo prijaviti fizične 

osebe.
V letu 2012 praznujemo 80. obletnico roj-

stva Jožeta Slaka in 140. obletnica rojstva 
Skalicky Bohuslava.

4.8. Razpisno področje h) Revija Rast 
(dvoletni razpis)

– pravne osebe, ki so registrirane za 
opravljanje založniške dejavnosti s statu-
som, da delujejo v javnem interesu na po-
dročju kulture in imajo sedež v Mestni občini 
Novo mesto,

– da so prijavitelji kot pogodbene stran-
ke prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do 
občine (obvezni izvodi sofinanciranih knjig).

Sredstva so namenjena izdelavi revije 
Rast v letih 2012 in 2013 (urejanje, obliko-
vanje, zasnova, izdaja, trženje in distribucija 
revije).

4.9. Razpisno področje i) Sofinancira-
nje najemnin v javnem interesu na področju 
kulture

– zasebni zavodi, ki imajo odločbo Mi-
nistrstva za kulturo, da delujejo v javnem 
interesu (odločba je obvezna priloga),

– kulturna društva v javnem interesu na 
področju kulture, ki delujejo v najetih pro-
storih, ki niso v lasti Mestne občine Novo 
mesto,

– program izvajajo v Mestni občini Novo 
mesto,

– izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni 
na državnem ali mednarodnem razpisu iz 
leta 2010 ali 2011 (obvezna priloga).

Organizacije, ki bodo sofinancirani iz-
vajajo svojo dejavnost na področjih glas-
bene, likovne, uprizoritvene, intermedijske, 
literarne umetnosti ter založniške produkci-
je. Organizacije, ki izvajajo program kultur-
ne dediščine ter programi javnih zavodov 
niso predmet tega razpisa.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija 

za odpiranje vlog, ki jo je imenoval župan 
Mestne občine Novo mesto za področja, ki 
so predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala 
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, pre-
poznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predla-
gateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih 
razpisnih pogojev. Prijavitelji, ki niso oddali 
popolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvam.

Mestna občina Novo mesto lahko v pri-
meru naknadne ugotovitve o neizpolnjeva-

nju pogojev in že po izdani dokončni odloč-
bi o izboru projekta ali programa izvajalca, 
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene 
pogodbe. Prav tako lahko v primeru na-
knadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogod-
benih obveznosti (ne realizacija projekta) 
v letu 2012 razveže že sklenjeno pogodbo, 
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva 
povračilo sredstev.

6. Splošni razpisni kriteriji za razpise na 
področju kulture

– reference izvajalca, katerih dosedanje 
delovanje je opredeljeno po kvalitativnih in 
kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši jav-
nosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in 
odmevno,

– odmevnost realiziranih projektov,
– izkazovanje vsebin in ciljev, ki presega-

jo lokalne interese in predvidena prepoznav-
nost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali 
v mednarodni javnosti,

– zagotovilo za kvalitetno in korektno 
izvedbo projekta (reference predlagatelja, 
tehnična in organizacijska usposobljenost, 
realnost izvedbe projekta),

– prednost pri sofinanciranju imajo pro-
jekti, ki niso izključno komercialnega in pri-
dobitnega značaja ter dobrodelni projekti,

– programi in projekti promovirajo Me-
stno občino Novo mesto kot kulturno sredi-
šče v slovenskem prostoru,

– sodelovanje z Mestno občino Novo 
mesto (nastopi za občino in sodelovanje pri 
oblikovanju občinskih prireditev),

– aktivna udeležba v nacionalnih in med-
narodnih projektih,

– realno finančno ovrednoten in uravno-
težen projekt,

– zaprošeni znesek financiranja posa-
meznega projekta ne sme presegati višine 
sredstev opredeljene v razpisni dokumen-
taciji,

– višina zaprošenih sredstev ne sme pre-
segati 80 % celotne vrednosti projekta / pro-
grama,

– prijavitelji so kot pogodbene stranke 
občine izpolnili vse obveznosti do Mestne 
občine Novo mesto.

7. Prednostni razpisni kriteriji
Na razpisnih področjih bodo predno-

stno obravnavani programi oziroma pro-
jekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo 
tudi prednostne kriterije za razpisna podro-
čja. Prednostni razpisni kriteriji in točkovnik 
so sestavni del prijavnih obrazcev za posa-
mezna razpisna področja.

8. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo glede na izpol-

njevanje kriterijev razpisa ocenila kvalite-
to predlaganih del, izločila morebitna dela, 
ki niso v skladu z razpisanim področjem 
in predlagala višino sofinanciranja. Razpi-
sni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na 
ocenjevalnih listih dostopni v razpisni do-
kumentaciji.

Višina odobrenih sredstev za projekt ali 
program bo odvisna od višine prejetih točk 
in števila projektov / programov uvrščenih 
na seznam odobrenih projektov / progra-
mov.

9. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložlji-

vih sredstev, namenjenih za projekte in 
programe na področju kulture, znaša 
106.400,00 EUR.

Okvirne razpisne vrednosti sredstev za 
programe in projekte v letu 2012 po razpi-
snih področjih so naslednje:
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a) projekti na področju kulture 9.600,00 EUR

b) projekti poklicnih javnih organizacij 20.000,00 EUR

c) projekti za oživitev mestnega jedra 5.600,00 EUR

d) redno delo kulturnih društev 12.800,00 EUR

e) programi zasebnih zavodov v jav. interesu 8.000,00 EUR

f) programi v javnem interesu 12.800,00 EUR

g) obletnice pomembnih Novomeščanov 1.600,00 EUR

h) revija Rast 20.000,00 EUR

i) sofinanciranje najemnin org.v jav. Int. 16.000,00 EUR

Skupaj  106.400,00 EUR

14. Izločitev vlog
Mestna občina Novo mesto bo po odpira-

nju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse 
nepopolne vloge predlagateljev. Vlagatelji, 
ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih 
vlog jih dopolnijo v roku 5 dni. Kolikor vla-
gatelj vlogo ne dopolni, bo vloga zavržena 
kot nepopolna. Ostale vloge, ki jih župan 
zavrže so tiste:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolni-

tve vlog;
– vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno 

izpisana ovojnica, v kateri se nahaja prijava 
na razpis).

Mestna občina Novo mesto lahko javni 
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih-
koli posledic razveljavi ali razdeli le določen 
del razpoložljivih sredstev.

15. Dodatne informacije
Pristojni uslužbenec za dajanje informa-

cij in pojasnil po telefonu in elektronskih 
medijih je Sandra Boršić (tel. 07/393-92-53 
ali sandra.borsic@novomesto.si).

16. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Komisija za odpiranje vlog bo odpirala 
vloge 28. in 29. 6. 2012.

Občina bo predlagatelje z odločbami 
obvestila o rezultatih javnega razpisa naj-
kasneje v devetdesetih dneh od zaključka 
razpisa.

Mestna občina Novo mesto

 Ob-2705/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za 

dodelitev sredstev iz občinskega prora-
čuna za področje družbenih dejavnosti 
(št. 600-01-3/2006/) Mestna občina Novo 
mesto, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja  

lokalne akcijske skupine  
za preprečevanje zasvojenosti  

v Mestni občini Novo mesto za leto 2012
1. Predmet in višina razpisa: predmet 

razpisa je sofinanciranje delovanja lokal-
ne akcijske skupine za preprečevanje za-
svojenosti v Mestni občini Novo mesto za 
leto 2012. Višina razpisanih sredstev znaša 
20.000 EUR.

2. Namen razpisa
Namen razpisa je podpirati delovanje 

lokalne akcijske skupine za preprečevanje 
zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto, 
ki bo s preventivnim delom zajela velik del 
šolajoče in nešolajoče se populacije mla-
dih ter druge strokovne in laične javno-
sti, omogočala in izvajala program pomoči 
odvisnikom in njihovim družinam ter izva-
jala ostale programe in projekte, sprejete 
z vsakoletnim planom dela skupine LAS. 
V ta namen bo izbran prijavitelj, ki se bo 
s prijavljenim programom najbolj približal 
spodaj navedenim ciljem lokalne akcijske 
skupine v letu 2012:

A) preventivno delo v osnovnih šolah 
v Mestni občini Novo mesto (izvajanje pre-
ventivnih predavanj/delavnic na temo za-
svojenosti v vseh oddelkih zadnje triade 
vseh osnovnih šol v novomeški občini – 
skupaj vsaj 20 predavanj/delavnic na leto);

B) preventivno delo v srednjih šolah Me-
stne občine Novo mesto (izvajanje preven-
tivnih predavanj/delavnic na temo zasvo-
jenosti v vseh oddelkih vseh srednjih šol 
v občini – skupaj vsaj 80 predavanj/delavnic 
na leto);

10. Obdobje za porabo sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena v proračunskem letu 2012.

11. Razpisni rok: razpisni rok se prične 
25. 5. 2012 in traja do 26. 6. 2012.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako posa-

mezno razpisano področje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci od št. 1 do 5.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis 

priložiti v celoti izpolnjene prijavne obrazce, 
podpisane in ožigosane z zahtevanimi potr-
dili in dokumentacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko predlaga-
telji v razpisnem roku dvignejo na Uradu za 
kulturo, zdravstvo in socialo Mestne občine 
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo 
mesto.

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani občine, www.no-
vomesto.si.

Mestna občina Novo mesto je dolžna 
na pisno zahtevo v času razpisnega roka 
zainteresiranim predlagateljem razpisno do-
kumentacijo tudi poslati.

13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, ki so določeni 
v razpisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora 
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za 
vsak projekt predložiti popolno razpisno do-
kumentacijo.

Vloga mora biti predložena na naslov: 
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 
8000 Novo mesto do 26. 6. 2012 oziroma 
najkasneje ta dan oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpi-
som na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava 
na javni razpis/poziv na področju kulture 
2012« z obvezno navedbo razpisnega po-
dročja (npr. Projekti na področju kulture). Na 
hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja na-
ziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila 
oddana priporočeno na pošto do vključno 
26. 6. 2012 do tega dne ni bila predložena 
na vložišču Mestne občine Novo mesto.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija 
in so naštete pod točko 12.

Dopolnjevanje vlog je možno le v razpi-
snem roku z nujno oznako, na katero vlogo 
se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj 
sprejema vse razpisne pogoje in kriterije 
ter vsa določila razpisa in razpisne doku-
mentacije.
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C) preventivna predavanja in delavnice 
za mladino izven šol;

D) osveščanje širše strokovne in laične 
javnosti o problemu zasvojenosti (organiza-
cija javnih diskusij, medijskih oddaj, preda-
vanja za učitelje in druge strokovne delavce 
s področja dela s človeškimi viri);

E) izvajanje programa pomoči odvisni-
kom in njihovim družinam na sledeč način:

– individualna svetovalna pomoč odvi-
snikom (na razpolago vsak dan),

– individualna svetovalna pomoč svoj-
cem odvisnika (na razpolago vsak dan),

– vodenje skupine za samopomoč odvi-
snikom in njihovim svojcem,

– psihosocialna obravnava uporabnikov 
substitucijskega zdravljenja na Centru za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnih od 
prepovedanih drog Novo mesto – metadon-
ska ambulanta (minimalno 2uri/teden),

– obravnava občanov občine Novo me-
sto – odvisnikov, ki so na prestajanju zapor-
ne kazni zapora v zavodih za prestajanje 
kazni (svetovalni obiski v času prestajanja 
kazni ter postpenalna obravnava);

F) urejanje posvetovalno-informa cij ske-
ga spletnega portala lokalne akcijske sku-
pine;

G) koordinacija delovanja skupine LAS 
(povezovanje članov – interdisciplinarnost, 
organizacija sestankov skupine, priprava le-
tnega programa dela, povezovanje z ostali-
mi lokalnimi akcijskimi skupinami na regijski 
in nacionalni ravni);

H) strokovna in organizacijska podpora 
delovanju sprejemnega in dnevnega centra 
za odvisnike Novo mesto.

Dejavnosti, opisane pod točkami A, B, C, 
E in F, morajo biti za uporabnike brezplačne. 
Prav tako morajo biti preventivne dejavno-
sti, opisane pod točkama A in B brezplačne 
za šole, kar pomeni, da izbrani prijavitelj 
ne sme zgoraj navedenega načrtovanega 
preventivnega dela po šolah zaračunavati 
šolam samim.

V postopku javnega razpisa bo izbran 
samo en prijavitelj, kateremu bodo kot izva-
jalcu načrtovanih dejavnosti skupine lokalne 
akcijske skupine dodeljena celotna razpisa-
na sredstva.

3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo nevladne or-

ganizacije (društva, zveze društev, ustanove 
in neprofitni zasebni zavodi), ki so registrira-
ne kot pravne osebe v Republiki Sloveniji,

Upravičeni vlagatelj lahko z istim progra-
mom oziroma projektom kandidira samo na 
en javni razpis Mestne občine Novo mesto.

Predlagatelji morajo izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:

– prijava programa, ki je predmet raz-
pisa;

– program se izvaja za uporabnike iz Me-
stne občine Novo mesto;

– so registrirani za opravljanje dejavnosti 
iz področja, ki je predmet razpisa;

– zagotovljeni prostorski in kadrovski po-
goji za izvajanje programa;

– pregledna in jasna finančna konstruk-
cija prihodkov in odhodkov izvajanja pro-
grama;

– večletne izkušnje oziroma reference na 
področju, ki je predmet prijave;

– izpolnjene pogodbene obveznosti do 
Mestne občine Novo mesto.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugota-

vlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan 

Mestne občine Novo mesto za področje, ki 
je predmet razpisa.

Komisija bo predlagala zavržbo vlog 
neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, 
nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki 
ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

5. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programa prijaviteljev 

bodo uporabljena naslednja merila:
– ujemanje predloženega programa 

z namenom razpisa;
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama ter jasni cilji programa;
– sodelovanje uporabnikov v programu;
– realna finančna konstrukcija programa;
– dosedanje delo oziroma reference;
– predvideni ostali finančni viri za sofi-

nanciranje programa.
Prednostno bo sofinanciran prijavitelj, ki:
– v Mestni občini Novo mesto izvaja pro-

grame in projekte s področja zasvojenosti 
že več let, pri čemer gre za dobro uvelja-
vljenost in prepoznavnost izvajanega dela 
med lokalnim prebivalstvom, posebej med 
mladimi, odvisniki in strokovnimi delavci 
s področja dela s človeškimi viri;

– je imel programe in projekte že sofi-
nancirane iz občinskih proračunskih sred-
stev v preteklih letih.

6. Rok porabe dodeljenih sredstev: do-
deljena sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2012 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana 

izključno na obrazcu prijave za leto 2012. 
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec 
prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilo-
gami. Tako izdelana prijava bo obravnavana 
kot popolna. Nepopolne prijave ali prepo-
zno vložene prijave ne bodo obravnavane 
in bodo s sklepom zavržene.

8. Rok za oddajo prijave in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Ura-

dnem listu RS in traja 15 dni. Prijavitelji mo-
rajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno 
pošiljko najkasneje do vključno 15. dne od 
objave v Uradnem listu RS (velja datum po-
štnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo 
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis 
za sofinanciranje delovanja lokalne akcij-
ske skupine za preprečevanje zasvojenosti 
v Mestni občini Novo mesto za leto 2012«. 
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov 
prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo 
pravilno označene in pravočasno oddane. 
Nepravočasne ali nepravilno označene pri-
jave bodo s sklepom zavržene.

9. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog 
se bo pričelo v roku osmih dni od zaključka 
javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne 
in neupravičene vloge bo komisija izločila 
iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom 
župana zavržene.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni s sklepom najka-
sneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo 
prijav na javni razpis. Z izbranim izvajal-
cem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju 
v letu 2012, v kateri bodo opredeljeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

11. Kraj, kjer zainteresirani lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: zainteresirani 
lahko razpisno dokumentacijo prejmejo na 
Uradu za kulturo, zdravstvo in socialo na 
Mestni občini Novo mesto ali na spletnih 

straneh Mestne občine Novo mesto (www.
novomesto.si, javna obvestila).

Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom zainteresirani prejmejo na občinski 
upravi Mestne občine Novo mesto, Ivanka 
Kumelj, tel. 07/393-93-24 ali e-pošti: ivan-
ka.kumelj@novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto

 Ob-2706/12
Na podlagi 30. člena Statuta Mestne ob-

čine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 
– UPB2) in Pravilnika o izvedbi javnega 
razpisa na področju športa, mladine, pre-
ventivnih programov zdravja in socialne-
ga varstva v Mestni občini Novo mesto, 
št. 600-01-3/2006-1500, Mestna občina 
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo 
mesto, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov  

socialnega varstva  
v Mestni občini Novo mesto za leto 2012

Predmet razpisa je sofinanciranje pro-
gramov nevladnih organizacij na področju 
socialnega varstva v letu 2012.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predla-
gatelji na javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo nevladne 
organizacije, ki so registrirane kot pravne 
osebe v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

1. prijavljajo program, ki je predmet raz-
pisa;

2. program izvajajo v Mestni občini Novo 
mesto;

3. v ustanovitvenih aktih imajo oprede-
ljeno delovanje na področju, ki je predmet 
tega razpisa;

4. imajo zagotovljene prostorske in ka-
drovske pogoje za izvajanje programa;

5. imajo pregledno in jasno finančno kon-
strukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja 
programa;

6. imajo večletne izkušnje oziroma re-
ference na področju, za katerega se prija-
vljajo;

7. za leto 2011 imajo izpolnjene vse 
pogodbene obveznosti do Mestne občine 
Novo mesto.

Merila za dodelitev sredstev
1. kakovost in realnost predloženega 

programa;
2. sodelovanje uporabnikov;
3. ustrezna kadrovska zasedba in sode-

lovanje prostovoljcev v programu;
4. izdelana realna finančna konstrukcija 

programa;
5. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, ki se izvajajo redno in so 

uporabnikom na voljo vsak dan oziroma več 
ur tedensko;

– programi društev, ki imajo status dru-
štva v javnem interesu na področju social-
nega varstva, status humanitarne ali status 
invalidske organizacije.

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za 
sofinanciranje programov socialnega var-
stva v letu 2012 znaša 41.785 EUR.

Rok porabe dodeljenih sredstev: dode-
ljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2012 v skladu s predpisi, ki določajo izvrše-
vanje proračuna.

Vsebina prijave: prijava na javni razpis 
mora biti izdelana izključno na obrazcu pri-
jave za leto 2012. Prijava mora vsebovati iz-
polnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi 
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podatki in prilogami. Tako izdelana prijava 
bo obravnavana kot popolna. Nepopolne 
prijave ali prepozno vložene prijave ne bodo 
obravnavane.

Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Ura-

dnem listu RS in traja do petka, 15. junija 
2012. Prijavitelji morajo prijavo oddati po 
pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 
vključno 15. junija 2012 (velja datum po-
štnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo 
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za so-
financiranje programov socialnega varstva 
v letu 2012«. Na hrbtni strani mora biti napi-
san naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno 
označene in pravočasno oddane.

Mestna občina Novo mesto lahko javni 
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih 
koli posledic razveljavi ali razdeli le del raz-
položljivih sredstev.

Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog se 
bo začelo v roku osmih dni od zaključka 
javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne 
in neupravičene vloge bo komisija izločila 
iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom 
župana zavržene.

Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega raz-

pisa pisno obveščeni. Z izbranimi izvajalci 
programov bodo sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju v letu 2012, v katerih bodo opre-
deljeni pogoji in način koriščenja proračun-
skih sredstev.

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvi-
gnejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo zainteresirani 
prejmejo na vložišču Mestne občine Novo 
mesto ali na spletni strani Mestne občine 
Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som zainteresirani dobijo na Občinski upra-
vi Mestne občine Novo mesto, Branka Bu-
kovec, tel. 07/393-92-74 ali e-pošta: bran-
ka.bukovec@novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto

 Ob-2707/12
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o špor-

tu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02, 15/03) 
in Nacionalnega programa športa RS (Ura-
dni list RS, št. 24/00 in 31/00), objavlja Me-
stna občina Novo mesto

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa  
v Mestni občini Novo mesto v letu 2012

1. Predmet razpisa
2. Okvirna višina razpisanih sredstev
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vla-

gatelji prijav na javni razpis in merila
4. Rok in način prijave
5. Rok porabe dodeljenih sredstev
6. Datum odpiranja vlog
7. Izid razpisa
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 

dvignejo razpisno dokumentacijo
9. Dodatne informacije v zvezi z raz-

pisom:
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo 

mesto razpisuje proračunska sredstva za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Mestni občini Novo mesto za leto 
2012.

2. Okvirna višina razpisanih sredstev za 
leto 2012 je 211.200,00 €. Razpisana sred-

stva bodo razdeljena glede na dejansko re-
alizacijo proračuna.

Mestna občina Novo mesto bo v letu 
2012 sofinancirala naslednje športne pro-
grame:

Oznaka Razpisno področje Višina razpisanih 
sredstev v €

a) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport 102.100,00

b) Športna rekreacija 7.000,00
c) Kakovostni športi 90.000,00
d) Vrhunski šport 8.000,00
e) Šport invalidov 4.100,00

Skupaj: 211.200,00

3. Pogoji in merila sofinanciranja
Pogoji za prijavo na javni razpis so do-

ločeni v 3. členu Pravilnika o merilih za so-
financiranje letnega programa športa v Me-
stni občini Novo mesto, in sicer da so izva-
jalci letnega programa športa na lokalnem 
nivoju sledeči (8. člen Zakona o športu):

– športna društva in klubi,
– druga društva, zasebniki in organiza-

cije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu.

Prijavljeni (v nadaljevanju izvajalci) mo-
rajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Mestni občini Novo 
mesto,

– da je večina članov društva prebivalcev 
Novega mesta,

– da so registrirani za opravljanje špor-
tne dejavnosti,

– da izvajajo program javnega interesa – 
Nacionalni program športa v RS,

– da imajo zagotovljene prostorske mo-
žnosti za uresničitev načrtovanih športnih 
aktivnosti,

– da imajo zagotovljeno redno vadbo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu 

in plačani članarini, društva dostavijo se-
znam članov in seznam športnikov,

– da redno letno dostavljajo občini po-
datke o članstvu, poročila o realizaciji pro-
gramov in poročila o doseženih rezultatih.

Vloga, ki mora biti obvezno izpolnjena 
računalniško, mora vsebovati:

Prijava (obrazec 1)

Športni programi, na katere se društvo prijavlja:

a) Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

b) Športna rekreacija 

c) Kakovostni šport 

d) Vrhunski šport 

e) Šport invalidov 

Izjava o verodostojnosti in resničnosti podatkov (obrazec 2)

Izjava o evidencah in članarini (obrazec 3)

Podatki o izvajanju letnega programa športa v letu 2011 (obrazec 4)

Vzorec pogodbe (obrazec 5)

Registracija za opravljanje športne dejavnosti (le v primeru, da se društvo prvič prijavlja 
na javni razpis), 

Kopijo zadnje odločbe Upravne enote NM iz registra društev, (le v primeru, da v letu 
2011 društvo ni bilo sofinancirano s strani MONM), potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni

Kopija odločbe MŠŠ o statusu društva, da deluje v javnem interesu na področju športa

Kopijo temeljnega akta društva, (le v primeru, da v letu 2011 društvo ni bilo sofinancirano 
s strani MONM)
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Športna društva in zveze športnih dru-
štev imajo pod enakimi pogoji prednost pri 
izvajanju nacionalnega programa športa.

4. Rok in način prijave
Prijave za dodelitev sredstev, ki jih prija-

vitelji računalniško izpolnejo, morajo prijavi-
telji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Me-
stna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto.

Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki 
bodo pravilno označene prispele do vključno 
9. 6. 2012, v Glavno pisarno Mestne občine 
Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da 
je prijava prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko.

Na zaprti ovojnici mora biti napisano:
– naslov prijavitelja (polni naslov pošilja-

telja) – na zadnji strani,
– naslov Mestne občine Novo mesto 

(polni naslov prejemnika),
– na sprednji strani z oznako “Ne odpiraj 

– Prijava na javni razpis za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v MONM 
v letu 2012 – ter z navedbo športnega pro-
grama, za katerega se prijava vlaga (glej 
področja pod točko 2).

Nepravilno označene in odposlane pri-
jave (ovojnice) ter po roku prispele prijave 
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

5. Dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2012.

6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prijav bo iz-

vedla strokovna komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan Mestne občine Novo mesto, 
najkasneje v 8 dneh po končanem razpi-
snem roku. Odpiranje prijav ni javno.

Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne 
prijave, bodo v osmih dneh pisno pozvani, 
da prijave dopolnijo. Vloge bo potrebno do-
polniti v roku, ki bo naveden na zahtevi za 
doplnitev prijave. Nepopolne vloge, ki jih 
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem 
roku, bo komisija zavrgla.

Mestna občina Novo mesto lahko javni 
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih-
koli posledic razveljavi ali razdeli le določen 
del razpoložljivih sredstev.

Prijavitelji bodo s sklepom Mestne obči-
ne Novo mesto obveščeni o višini dodeljenih 
sredstev ter hkrati bodo izbrani prijavitelji 
pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinancira-
nju izbranih programov letu 2012. Če se 
izvajalec ne odzove na poziv se šteje, da 
je umaknil prijavo za pridobitev sredstev za 
sofinanciranje športnih programov v MONM 
za leto 2012 (228. člen Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna RS, Uradni list 
RS, št. 50/07).

7. Izid javnega razpisa: prijavitelji bodo 
o izidu javnega razpisa obveščeni s skle-
pom najkasneje v roku 60 dni od zaključka 
javnega razpisa.

8. Razpisno dokumentacijo lahko prijavi-
telji prejmejo brezplačno v Uradu za šolstvo, 
šport in mladino, Seidlova cesta 1, Novo 
mesto, in sicer ob ponedeljkih, sredah in 
petkih med 8. uro in 14. uro., v sredo do 
16. ure, ali na spletni strani Mestne občine 
Novo mesto: www.novomesto.si, do 9. 6. 
2012.

9. Za dodatne informacije lahko izvajalci 
Mestno občino Novo mesto zaprosijo pre-
ko elektronske pošte: ivica.menger@novo-
mesto.si ali preko telefona 07/393-92-11, 
v času uradnih ur, ob ponedeljkih, sredah 
in petkih med 8. uro in 14. uro, v sredo do 
16. ure Kontaktna oseba je Ivica Menger.

Nadzor nad izvajanjem pogodbe in kori-
ščenjem sredstev

Izbrani izvajalci, s katerimi bo podpisana 
pogodba o sofinanciranju izbranih športnih 
programov, morajo strokovni službi občine 
vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad 
izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev 
ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, 
brez poziva občino obvestiti o realizaciji pro-
gramov s poročili in dokazili.

Mestna občina Novo mesto

 Ob-2708/12
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem 

interesu v mladinskem sektorju (Uradni list 
RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju Zakona 
o javnem interesu v mladinskem sektorju 
(Uradni list RS, št. 47/11), 30. člena Statu-
ta Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 96/08 – UPB2) Mestna občina Novo 
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje interesnih dejavnosti 

mladih v Mestni občini Novo mesto  
v letu 2012

1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje 

proračunska sredstva za programe in pro-
jekte, ki so namenjeni otrokom in mladim 
do 29. leta starosti. Finančno bodo podprti 
projekti in programi namenjeni otrokom in 
mladim, ki potekajo v Mestni občini Novo 
mesto in jih izvajajo pravne in fizične osebe 
iz Mestne občine Novo mesto v letu 2012.

Predvidena višina razpisanih sredstev 
znaša 100.000,00 €.

Razpisna področja so:

Oznaka Razpisno področje
Višina 

razpisanih 
sredstev v €

A) Mladinski projekti 28.000,00
B) Otroški in mladinski programi v javnem interesu 18.400,00
C) Mladinska infrastruktura 12.200,00
D) Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti 16.200,00
E) Večdnevni mednarodni glasbeni festivali 13.000,00
F) Mladinski center – sofinanciranje najemnine 12.200,00

Skupaj 100.000,00

2. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje progra-

mov in projektov za otroke in mlade, ki v Me-
stni občini Novo mesto potekajo kontinuira-
no že več let in imajo primerno kadrovsko, 
prostorsko in organizacijsko zasnovo. Sred-
stva so namenjena delovanju študentskih 
organizacij ter organizacijam, ki pripravljajo 
intermedijske projekte, mednarodne glasbe-
ne festivale na področju subkulture mladih. 
S kvalitetno izvedbo svojih programov in 
projektov prispevajo k pestrejši in kakovo-
stnejši ponudbi vsebin za otroke in mlade.

Program za otroke ali mlade predstavlja 
zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz 
več posamičnih projektov, ki potekajo že 
več let zapored. Programi sestavljeni iz več 
pod enot potekajo kontinuirano skozi celo 
leto ali pa v določenem času. Program ima 
jasno določene cilje, izdelano programsko 
shemo skozi katero uresničuje zastavljene 
cilje, evalvacijo ter jasno opredeljeno finanč-
no konstrukcijo.

Projekt je enkraten dogodek, ki se zgodi 
v določenem času v letu in ni nujno ponovljiv 
skozi predhodno ali prihodnje leto.
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5. Splošni razpisni kriteriji
Prijave na razpise bodo ovrednotene na 

podlagi kriterijev, ki so opredeljeni v razpi-
sni dokumentaciji. Splošni razpisni kriteriji, 
ki jih vlagatelj mora izpolnjevati zajemajo 
naslednje kriterije:

– mora imeti zagotovljene kadrovske in 
prostorske pogoje,

– opredeljeno število uporabnikov pro-
grama ali projekta,

– sodelovanje z Mestno občino Novo 
mesto,

– nepridobiten značaj programa ali pro-
jekta,

– zaprošen znesek sofinanciranja ne 
sme presegati višine razpisanih sredstev,

– najmanj 50 % sredstev mora vlagatelj 
sam pridobiti iz virov, ki niso iz proračuna 
Mestne občine Novo mesto.

6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki 

bodo zadostile prednostnim kriterijem, opre-
deljenim v razpisni dokumentaciji vsakega 
posameznega razpisnega področja. Pred-
nostni kriteriji zajemajo naslednje:

– poudarek je na socialnih in preventiv-
nih programih namenjenim otrokom in mla-
dostnikom (preprečevanje nasilja, preventiv-
ni ukrepi na področju zasvojenosti mladih, 
prostovoljno in humanitarno delo mladih, 
ustvarjalnost mladih na področju umetnosti, 
medkulturni dialog, medgeneracijska soli-
darnost, pravičnost, spodbujanje zdravega 
življenjskega sloga, spoštovanje življenja in 
okolja…),

– programi ali projekti presegajo splošno 
kakovostno raven svojega okolja,

– kažejo inovativne in aktualne pristope,
– uspešnost pri pridobivanju izvenprora-

čunskih sredstev (na podlagi poročila iz pre-
teklega leta za tiste, ki ne kandidirajo prvič),

– večletne izkušnje in reference,
– izpolnjene obveznosti do Mestne obči-

ne Novo mesto iz preteklega leta.
7. Uporaba kriterijev
Prijavitelji se na posamezno razpisno po-

dročje lahko prijavijo z največ eno vlogo. Če 
je vlog več, bo strokovna komisija upošte-
vala le eno vlogo. Prijavitelj z isto prijavo ne 
more kandidirati na ostale razpise Mestne 
občine Novo mesto.

Strokovna komisija bo glede na izpol-
njevanje kriterijev razpisa ocenila kvalite-
to predlaganih programov in projektov, izlo-
čila morebitne programe ali projekte, ki niso 
v skladu z razpisnim področjem ali pa ne 
izpolnjujejo zahtevanih kriterijev ter predla-
gala višino sofinanciranja programa.

8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost 
vseh razpoložljivih sredstev, namenjena 
otroškim in mladinskim programom, delo-
vanju študentskih organizacij, infrastrukturi 
mladih ter festivalski dejavnosti, ki bodo so-
financirani s proračuna Mestne občine Novo 
mesto v letu 2012 znaša 100.000,00 €.

9. Obdobje za porabo: sredstva morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2012.

10. Razpisni rok: rok za prijavo na javne 
razpise začne veljati z dnem objave javnega 
razpisa v Uradnem listu RS, in traja 30 dni, 
do 26. 6. 2012.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci od št. 1 do 4.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis prilo-

žiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene razpisne obrazce 

Mestne občine Novo mesto,

– društva, ki se prvič prijavljajo na razpis 
morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registra-
ciji društva pri Upravni enoti Novo mesto,

– reference prijavitelja (časopisni članki, 
objave, priznanja) – niso obvezna priloga, 
kolikor jih prijavitelj nima,

– dokazila o prejetih finančnih sredstev iz 
prejšnjega leta iz virov, ki niso iz proračuna 
Mestne občine Novo mesto (dotacija, spon-
zorstva, iz državnih ali mednarodnih raz-
pisov, lastna sredstva), kolikor je prijavitelj 
prejemnik dotacij iz drugih virov (obvezna 
priloga pri kandidiranju na javni razpis pod 
a) otroški in mladinski programi v javnem 
interesu).

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj 
dvigne v razpisnem roku na Mestni občini 
Novo mesto, Urad za šolstvo, šport in mla-
dino, Seidlova cesta 1, Novo mesto ali pa na 
spletnih straneh občine, www.novomesto.si.

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, določene v raz-
pisni dokumentaciji.

Če prijavitelj ima več programskih sklo-
pov, mora vsak program poslati v ločeni ku-
verti in za vsak program predložiti popolno 
razpisno dokumentacijo, v nasprotnem bo 
komisija za odpiranje ponudb izločila pri-
jave.

Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova 

c. 1, 8000 Novo mesto do vključno 26. 6. 
2012, oziroma najkasneje ta dan oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka. Na prvi 
strani zapečatene ovojnice pod naslovom 
mora pisati: »Ne odpiraj – Prijava na javni 
razpis – Sofinanciranje interesnih dejavnosti 
mladih v MONM v letu 2012«, – ter z naved-
bo področja, za katerega se prijava vlaga 
(glej področja pod točko 1), na hrbtni stra-
ni pa naslov prijavitelja: Naziv organizacije, 
društva ali zavoda oziroma ime in priimek 
vlagatelja, naslov.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila od-
dana priporočeno po pošti do vključno 26. 6. 
2012 oziroma do tega dne ni bila predložena 
na vložišču Mestne občine Novo mesto.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija 
našteta pod točko 11 ter nepopolno izpol-
njena ovojnica, v kateri se nahaja prijava.

Dopolnjevanje vlog je možno le v razpi-
snem roku z nujno oznako, na katero vlogo 
se dopolnitev nanaša.

Komisija bo v 15 dneh od odpiranja pisno 
pozvala tiste prijavitelje, ki niso predložili 
popolnih prijav, da jih dopolnijo, rok za do-
polnitev je 8 dni.

Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Mestna občina Novo mesto bo po odpira-
nju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse 
vloge predlagateljev, ki:

– jih ni vložila upravičena oseba,
– so prepozne ali prepozne dopolnitve 

vlog,
– so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni 

razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih-
koli posledic razveljavi ali razdeli le določen 
del razpoložljivih sredstev.

13. Dodatne informacije: pristojni usluž-
benec za dajanje informacij in pojasnil: Ivica 
Menger, (tel. 07/393-92-11) ali ivica.men-
ger@novomesto.si.

Festival predstavlja zaključeno program-
sko celoto, ki poteka vsako leto ob približno 
istem času in traja nekaj dni (najmanj tri). 
Delno sofinanciranje stroškov najemnine je 
namenjeno zagotavljanju prostorskih po-
gojev Mladinskemu centru, ki ima dodeljen 
status s strani Urada za mladino in deluje 
v MONM, njegov ustanovitelj ni država ali 
občina. Predmet razpisa ni sofinanciranje 
investicij ali investicijskega vzdrževanja.

3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpise se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije,
– mladinski svet (na podlagi Zakona 

o mladinskih svetih, Uradni list RS, št. 70/00 
in 42/10),

– študentske organizacije (ustanovljene 
na podlagi Zakona o skupnosti študentov, 
Uradni list RS, št. 38/94),

– društva in zveze društev,
– zavodi,
– druge organizacije javne ali zasebne, 

ki so registrirane za izvajanje projektov ali 
programov za mlade.

Na razpis pod točko d) delovanje štu-
dentskih organizacij v lokalni skupnosti se 
lahko prijavijo študentske organizacije usta-
novljene na podlagi Zakona o skupnosti štu-
dentov (Uradni list RS, št. 38/94) ter mla-
dinski svet na podlagi Zakona o mladinskih 
svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10).

Na razpis pod točko f) Mladinski center 
– sofinanciranje najemnine se lahko prija-
vi mladinski center, ki ima status podeljen 
s strani Urada za mladino in ima sedež 
v MONM.

Vse omenjene organizacije, društva, za-
vodi ali zveze morajo imeti sedež v Mestni 
občini Novo mesto.

Nosilci kandidirajo s programi ali projekti 
namenjenim otrokom do 15 let ter mladim 
med 15. in 29. letom starosti na območju 
MONM. Programi za otroke in mlade morajo 
potekati kontinuirano in neprekinjeno naj-
manj 2 leti. Razpisi niso namenjeni športnim 
dejavnostim ter mladinskim aktivnostim ko-
mercialnega značaja. Javni razpis je name-
njen aktivnostim mladih, ki prispevajo k iz-
boljšanju družbenega položaja mladih, vklju-
čevanju mladih v družbene procese, promo-
viranju in skrbi za razvoj subkulturnih gibanj 
mladih s področja intermedijske, vizualne, 
uprizoritvene in glasbene umetnosti, pro-
jekti, ki spodbujajo k uresničevanju pluralnih 
interesov mladih, razvijanju medkulturnega 
dialoga, mednarodnega sodelovanja in pro-
stovoljnega dela ter socialnega podjetništva 
za mlade. Namenjen je tudi humanitarnim 
in prostovoljnim dejavnostim, ki spodbujajo 
ustvarjalnost mladih, razvijajo socialni čut in 
pomoč otrokom, mladim, marginalnim sku-
pinam ljudi ter so usmerjeni na prepreče-
vanje nasilja med mladimi, zmanjševanje 
diskriminacije, socialne izključenosti mla-
dih, prispevajo k večji informiranosti mladih, 
osveščanju in sprejemanju drugačnosti med 
mladimi, izvajajo preventivne ukrepe na po-
dročju zasvojenosti mladih.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja 

komisija za odpiranje vlog, ki jo je imenoval 
župan Mestne občine Novo mesto za podro-
čja, ki so predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo s skle-
pom zavrgla vloge neupravičenih prijavi-
teljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter 
vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnju-
jejo splošnih razpisnih pogojev.
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14. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Prijavitelji bodo s sklepom obvešče-
ni o višini dodeljenih sredstev najkasneje 
v roku 60 dni od zaključka razpisa. Vsak 
prijavitelj prejme posamično odločbo o upra-
vičenosti do sofinanciranja, skupaj z odloč-
bo bo prejel tudi pogodbo o sofinanciranju 
izbranih programov v letu 2012. Če se iz-
vajalec ne odzove na poziv se šteje, da je 
umaknil prijavo za pridobitev sredstev za 
sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih 
v MONM v letu 2012.

Mestna občina Novo mesto

Št. 430-10/2012 Ob-2724/12
Občina Sežana objavlja na podlagi 

8. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za 
sofinanciranje izvedbe programov na po-
dročju socialnega in zdravstvenega varstva 
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 
18/06 in 22/08), 219. člena Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), 
na podlagi določil Odloka o proračunu Ob-
čine Sežana za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 22/11), Odloka o spremembah -1 Odloka 
o proračunu Občine Sežana za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 94/11) ter Odloka o reba-
lansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 16/12) in dne 23. 3. 
2011 sprejete Strategije financiranja društev, 
ki delujejo v javnem interesu in celodnevno 
izvajajo programe na območju občin Divača, 
Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana

javni razpis
za sofinanciranje programov  

na področju socialnega  
in zdravstvenega varstva  

v Občini Sežana za leto 2012
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizan-

ska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so programi 

s področja socialnega in zdravstvenega var-
stva v Občini Sežana za leto 2012.

3. Izvajalci programov s področja soci-
alnega in zdravstvenega varstva so lahko:

– dobrodelne organizacije kot prostovolj-
ne in neprofitne organizacije, ki jih z na-
menom, da bi reševale socialne stiske in 
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki 
v skladu z zakonom ali verske skupnosti,

– organizacije za samopomoč kot pro-
stovoljne in neprofitne organizacije, ki jih 
v skladu z zakonom ustanovijo posamezni-
ki z namenom, da bi v njih skupno reševali 
socialne potrebe svojih članov,

– invalidske organizacije kot prostovoljne 
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo 
invalidi in drugi posamezniki v skladu z za-
konom, da v njih izvajajo posebne socialne 
programe in storitve, utemeljene na značil-
nostih invalidnosti po posameznih funkcio-
nalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj 
invalidov,

– druge prostovoljne in neprofitne orga-
nizacije, ki imajo v svojih programih elemen-
te skrbi za zdravje in reševanje socialnih 
stisk občanov Občine Sežana.

4. Pravico do sofinanciranja programov 
imajo v prejšnji točki navedene organizacije, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirane in imajo dejavnost 
socialnega ali zdravstvenega varstva opre-
deljeno v ustanovitvenih aktih,

– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Obči-

ni Sežana oziroma ne glede na sedež, da 

imajo program dejavnosti zastavljen tako, 
da aktivno vključuje občane Občine Sežana,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje 

za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukci-

jo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki 
izvajanja programa,

– da občinski upravi vsako leto re-
dno predložijo poročilo o realizaciji progra-
mov in finančno poročilo o delu v preteklem 
letu ter plan načrtovanih aktivnosti in finanč-
ni plan za tekoče leto.

Programi društev, sofinancirani na podla-
gi Strategije financiranja društev, ki delujejo 
v javnem interesu in celodnevno izvajajo 
programe na območju občin Divača, Hrpelje 
– Kozina, Komen in Sežana, niso več pred-
met sofinanciranj na podlagi prijav na javne 
razpise Občine Sežana.

5. Merila za sofinanciranje programov se 
nanašajo na:

– sedež izvajalca,
– število članov iz Občine Sežana,
– vsebino programa in
– stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje so sestavni del 

Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanci-
ranje izvedbe programov na področju soci-
alnega in zdravstvenega varstva v Občini 
Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 18/06 in 
22/08).

Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj 
navedenimi merili in kriteriji, ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih programov.

Programi se točkujejo. Vrednost točke 
se določi v skladu s predvidenimi prora-
čunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina 
sofinanciranja posameznega programa je 
odvisna od skupnega števila zbranih točk 
in vrednosti točke, ob upoštevanju višine 
zaprošenih sredstev.

6. Višina razpisanih sredstev za leto 
2012 znaša 26.327,00 €.

Dodeljena sredstva morajo biti porablje-
na do 31. 12. 2012.

7. Rok za prijavo na razpis je petek, 
22. 6. 2012.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je bila najkasneje zadnji dan roka 
prejeta v sprejemni pisarni Občine Sežana, 
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ali če je 
bila najkasneje zadnji dan roka oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka.

8. Kraj, kjer lahko prijavitelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo, in prijava na javni 
razpis:

Razpisna dokumentacija je od dneva 
objave javnega razpisa naprej dosegljiva 
v sprejemni pisarni Občine Sežana, Parti-
zanska cesta 4, 6210 Sežana ali na spletni 
strani Občine Sežana, www.sezana.si.

Izvajalci programov se prijavijo na javni 
razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis 
za sofinanciranje programov socialnega in 
zdravstvenega varstva v Občini Sežana 
za leto 2012«, ki je sestavni del javnega 
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podat-
ki in prilogami, ki so navedene v obrazcu 
prijave.

9. Pristojni uslužbenci za posredovanje 
informacij in pojasnil: Tanja Cerkvenik – 
tel. 05/731-01-48 el. naslov: tanja.cerkve-
nik@sezana.si.

10. Oddaja in dostava vlog
Popolne vloge oziroma prijave z vsemi 

zahtevanimi podatki in prilogami prijavitelj 
pošlje oziroma odda v sprejemni pisarni 

Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 
Sežana v zaprti ovojnici. Na sprednjem delu 
ovojnice mora biti na vidnem mestu napis 
»Ne odpiraj – Vloga oziroma Prijava na javni 
razpis – sofinanciranje programov na po-
dročju socialnega in zdravstvenega varstva 
v Občini Sežana za leto 2012«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti naveden pošiljatelj.

11. Odpiranje prijav in obveščanje o iz-
boru

Komisija bo obravnavala pravočasno pri-
spele vloge oziroma prijave v roku 20 dni 
od poteka roka za prijavo na razpis. Odpi-
ranje vlog ne bo javno. V primeru formalno 
nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji 
pozvani, da v roku osmih dni od prejetega 
obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, 
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navede-
nem roku, bodo s sklepom zavržene. Za 
nepopolno vlogo se šteje prijava, ki ne vse-
buje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. 
Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja 
z vsemi pogoji in merili razpisa.

Nepravočasne prijave bodo zapečatene 
vrnjene prijaviteljem.

O izboru in višini sredstev, dodeljenih na 
tem razpisu, bodo vlagatelji pisno obveščeni 
v roku 90 dni od poteka roka za prijavo na 
razpis. Z izbranimi izvajalci programov bodo 
sklenjene pogodbe.

Občina Sežana

Št. 430-12/2012-4 Ob-2725/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07 in 61/08), na podlagi določil Od-
loka o proračunu Občine Sežana za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 22/11), Odloka 
o spremembah – 1 Odloka o proračunu Ob-
čine Sežana za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 94/11) ter Odloka o rebalansu – 1 prora-
čuna Občine Sežana za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 16/12) objavlja Občina Sežana

javni razpis
za sofinanciranje programov društev  

in zvez, ki negujejo tradicije 
izoblikovane v vojnah  

na območju Slovenije za leto 2012  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Naročnik: Občina Sežana, Partizan-
ska cesta 4, 6210 Sežana.

2. Predmet razpisa: Občina Sežana raz-
pisuje finančna sredstva iz proračuna Obči-
ne Sežana za leto 2012, postavka 102001 
»Društva in zveze negovanja tradicij izobli-
kovanih v vojnah Slovenije« namenjena za 
sofinanciranje programov društev in zvez, ki 
negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na 
območju Slovenije za leto 2012.

3. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07 in 61/08), Odloka o proračunu 
Občine Sežana za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 22/11), Odloka o spremembah –1 Odloka 
o proračunu Občine Sežana za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 94/11) ter Odloka o reba-
lansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 16/12).

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo sedež oziroma enoto v Občini 

Sežana oziroma delujejo na območju uprav-
ne enote Sežana,

– da program omogoča vključevanje čla-
nov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,
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– program mora imeti jasno konstrukcijo 
prihodkov in odhodkov in zagotovljene dru-
ge vire financiranja,

– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte, 
ki bodo izvedeni v letu 2012,

– da imajo prijavitelji večletne (vsaj dvo-
letne) izkušnje in reference na področju, ki 
je predmet razpisa,

– da imajo pravočasno in v celoti izpol-
njene pogodbene obveznosti do Občine Se-
žana iz predhodnih javnih razpisov, če so na 
njih sodelovali.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugota-

vlja komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Sežana, za področje, ki je predmet razpisa.

Prepozno prispele vloge komisija ne bo 
obravnavala in bodo neodprte vrnjene po-
šiljatelju.

6. Predvidena višina razpisanih sredstev 
znaša 11.439 EUR. Dodeljena sredstva mo-
rajo biti porabljena v letu 2012.

7. Prijavitelji se prijavijo na razpis na 
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofi-
nanciranje programov društev in zvez, ki 
negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na 
območju Slovenije za leto 2012« in priloži-
jo vse zahtevane priloge, ki so navedene 
v obrazcu prijave.

Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: 
javni razpis, obrazec za prijavo na razpis 
in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni 
pisarni, sobi št. 1. Vse dodatne informa-
cije v zvezi z razpisom dobijo prijavite-
ji pri Barbari Peroci v sobi št. 66a ali na 
tel. 05/731-01-20. Razpis in obrazci so do-
segljivi tudi preko internetne strani Občine 
Sežana: http://www.sezana.si.

8. Rok za predložitev prijav je do 18. 6. 
2012.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi pri-
logami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina 
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 
Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis 
»Ne odpiraj, vloga za javni razpis – Programi 
negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah na 

območju Slovenije«. Na hrbtni strani mora 
biti označen pošiljatelj. Kot pravočasne vlo-
ge se štejejo vloge oddane zadnji dan roka 
za predložitev prijav osebno v sprejemni pi-
sarni ali oddane priporočeno po pošti.

10. Komisija bo obravnavala pravočasno 
prispele vloge in pripravila predlog izbora 
programov prijaviteljev in višine sofinancira-
nja. Pri pripravi predloga bo komisija upošte-
vala naslednja merila, in sicer da:

– prijavitelj organizira prireditve občin-
skega pomena (proslave, žalne/spominske 
svečanosti …),

– prijavitelj organizira ali soorganizira 
družabne in druge oblike društvenih dejav-
nosti (npr. pohodi, srečanja, tekmovanja, 
obletnice …),

– je prijavljeni program pomemben za 
Občino Sežana, pripomore k večji prepo-
znavnosti Občine Sežana v širšem prostoru, 
je dostopen širši javnosti,

– ima program jasno opredeljene cilje in 
ciljne skupine, je ovrednoten in ima uravno-
teženo finančno shemo.

Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru 
nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji 
pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo 
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom 
zavržejo.

Predlog izbora programov in višine sofi-
nanciranja bo komisija predložila direktorju 
občinske uprave oziroma vodji notranje or-
ganizacijske enote, ki bo na podlagi predlo-
ga komisije izdal/a sklepe o izboru. O pri-
tožbi zoper sklep odloča župan Občine Se-
žana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 
pogodb z izbranimi vlagatelji.

11. O izboru in višini sredstev, dobljenih 
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi 
na seji komisije, ki se bo predvidoma sestala 
v roku 20 dni od poteka roka za predložitev 
prijav na razpis. Z izbranimi izvajalci progra-
mov bodo sklenjene pogodbe.

Občina Sežana
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Št. 478-434/2012-799 Ob-2742/12
Na podlagi 21. člena Zakona o stvar-

nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti 8USPDSLS) – (Uradni list 
RS, št. 86/10), 30. člen Uredbe o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
dni list RS, št. 34/11), Načrta ravnanja z ne-
premičnim premoženjem Občine Ljutomer 
za leto 2012 oziroma Načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem, ki ga je Ob-
činski svet Občine Ljutomer potrdil na seji 
dne 13. 12. 2011, objavlja Občina Ljutomer

javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč  

v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Lju-

tomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe:
2.1. stavbna zemljišča v Ljutomeru parc. 

št. 1450/3 gozd, v izmeri 3560 m2, parc. 
št. 1450/4 njiva, v izmeri 1336 m2, parc. 
št. 1450/7 njiva, v izmeri 379 m2 in parc. 
št. 1450/2 njiva, v izmeri 5954 m2, vse k.o. 
259 Ljutomer (ob Soboški cesti).

2.2. stavbna zemljišča v Ljutomeru (na 
Juršovki):

– parc. št. 2706/22 travnik, v izmeri 
794 m2, k.o. 259 Ljutomer,

– parc. št. 2706/24 travnik, v izmeri 
859 m2, k.o. 259 Ljutomer,

– parc. št. 2706/25 travnik, v izmeri 
792 m2, k.o. 259 Ljutomer,

– parc. št. 2706/17 travnik, v izmeri 
652 m2, parc. št. 2851/20 cesta, v izmeri 
88 m2 in parc. št. 2751/7 pašnik, v izmeri 
147 m2, vse k.o. 259 Ljutomer.

Zemljišča pod točko 2.1. so namenjena 
izgradnji poslovnega objekta, zemljišča pod 
točko 2.2. so namenjena izgradnji štirih in-
dividualnih stanovanjskih hiš.

Zemljišča pod točko 2.1. se prodajajo 
v kompletu ali parc. št. 1450/2, k.o. 259 
Ljutomer kot samostojna parcela ter parc. 
št. 1450/4, 1450/3 in 1450/7, k.o. 259 Lju-
tomer skupaj.

Zemljišča pod točko 2.2. se prodajo po 
posameznih alinejah.

Zemljišča so na prodaj po sistemu vide-
no – kupljeno, v zatečenem stanju.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena (brez DDV) znaša:
– parc. št. 1450/2, k.o. Ljutomer: 

46,135,69 EUR,
– parc. št. 1450/3, k.o. Ljutomer: 

26.133,47 EUR,
– parc. št. 1450/4, k.o. Ljutomer: 

11.435,24 EUR,
– parc. št. 1450/7, k.o. Ljutomer: 

3.127,36 EUR,
– parc. št. 2706/22, k.o. Ljutomer: 

18.373,16 EUR,
– parc. št. 2706/24, k.o. Ljutomer: 

19.877,26 EUR,
– parc. št. 2706/25, k.o. Ljutomer: 

18.326,88 EUR,
– parc. št. 2706/17, parc. št. 2851/20 

in parc. št. 2751/7 vse k.o. 259 Ljutomer: 
20.525,18 EUR.

Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR (ve-
lja za vse alineje pod točko 4).

Kupnina za zemljišča zajema vrednost 
stavbnega zemljišča. Stroške komunalne 
opreme bo kupec plačal v skladu z določi-
li Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalne-
ga prispevka za območje Občine Ljutomer 
(Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 2/10, 
5/11, 6/11 in 8/11). V strošek komunalne 
opreme niso zajeti stroški izvedbe priključk-
ov objekta na javno infrastrukturo in priključ-
nih taks. V ceno tudi ni zajeta odškodnina 
zaradi spremembe namembnosti zemljišča, 
ki jo odmeri pristojna Upravna enota.

Stroške v zvezi s prenosom lastništva 
nepremičnin (notarski zapis, overitev, davki, 
ZK predlog) krijejo kupci. Ponudniki sami 
nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. 
Prodajalec krije stroške cenitve zemljišč, 
parcelacij ter objave javne dražbe.

5. Način in rok plačila kupnine:
Kupec se zaveže kupnino plačati v roku 

30 dni od podpisa pogodbe. Pred plačilom 
kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško 
knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine 
v prej navedenem roku je bistvena sestavi-
na pravnega posla. V nasprotnem primeru 
se pogodba šteje za razdrto, varščina se 
kupcu ne vrne.

V primeru, da se kupec odloči, da na 
kupljenem zemljišču ne bo gradil, mora 
v primeru prodaje zemljišče najprej ponuditi 
v odkup Občini Ljutomer in sicer po ceni po 
kateri je zemljišče kupil brez revalorizacije 
ter bremen prosto. Navedeno dejstvo se 
zaznamuje v zemljiški knjigi.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba bo izvedena v torek, 12. junija 2012 ob 
13. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova 
ulica 1 (III. nadstropje).

7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe 

dolžni plačati kavcijo v višini 10 % od vredno-
sti zemljišč (ki jih dražitelj želi kupiti) na račun 
Občine Ljutomer, št. 01263-0100013693.

Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna 
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne 
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida 
dražbe.

Kolikor dražitelj vplača varščino in se 
iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne 
udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se 
mu varščina ne vrne.

8. Informacije o javni dražbi: interesen-
ti lahko dobijo dodatne informacije na Ob-
čini Ljutomer, Vrazova ulica 1, pri Lilijani 
Koser, tel. 02/584-90-50 ali Ani Žnidarič, 
tel. 02/584-90-45.

9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične 

in pravne osebe, ki pred pričetkom javne 
dražbe predložijo:

– vlogo za nakup zemljišč s svojimi po-
datki (naziv, naslov, davčno in matično šte-
vilko oziroma EMŠO),

– potrdilo o registraciji in pooblastilo ose-
bi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne 
osebe) oziroma osebni dokument (fizične 
osebe),

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih inte-
resent ni imel blokiranega računa (pravne 
osebe),

– dokazilo o plačanih davkih in prispev-
kih – potrdilo DURS (fizične in pravne ose-
be),

– dražitelji morajo pred pričetkom jav-
ne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani 
kavciji,

– v vlogi morajo ponudniki navesti vrsto 
objekta, ki ga nameravajo graditi (velja za 
gradnjo poslovnih objektov).

10. Z najugodnejšimi dražitelji bo ku-
poprodajna pogodba sklenjena najkasneje 
v 30 dneh po zaključku javne dražbe. Če 
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, po-
nudnik zadrži njegovo kavcijo.

11. Občina Ljutomer si pridržuje pravi-
co, da z nobenim prijavljenim ponudnikom 
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti 
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla ustavi.

Občina Ljutomer

 Ob-2743/12
Stanovanjsko podjetje podjetje za go-

spodarjenje z objekti d.o.o., Ravne na Ko-
roškem, Ob Suhi 19, po pooblastilu lastnika 
nepremičnin Stanovanjskega sklada Repu-
blike Slovenije, javnega sklada, Ljub ljana, 
Poljanska cesta 31, razpi suje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Predmet javne dražbe in izklicna cena:
1.) Stanovanja na Ravnah na Koroškem
1. Stanovanje št. 6 v mansardi stanovanj-

ske stavbe, na naslovu Prežihova ulica 4, 
Ravne na Koroškem, v izmeri 46,00 m2. Sta-
novanju pripada sorazmerni lastninski delež 
na skupnih delih in napravah. Identifikacijski 
podatki stanovanja: katastrska občina 882, 
številka stavbe 218, številka dela stavbe 6. 
Izklicna cena: 38.500,00 EUR, ki ne vključu-
je 2 % davka na promet nepremičnin.

2. Stanovanje št. 41 v 10. nadstropju 
stanovanjske stavbe, na naslovu Čečovje 3, 
Ravne na Koroškem, v izmeri 20,47 m2. Sta-
novanju pripada sorazmerni lastninski delež 
na skupnih delih in napravah. Identifikacijski 
podatki stanovanja: katastrska občina 882, 
številka stavbe 665, številka dela stavbe 41. 
Izklicna cena: 15.800,00 EUR, ki ne vključu-
je 2 % davka na promet nepremičnin.

3. Stanovanje št. 17 v 5. nadstropju sta-
novanjske stavbe, na naslovu Čečovje 33, 
Ravne na Koroškem, v izmeri 16,40 m2. Sta-
novanju pripada sorazmerni lastninski delež 
na skupnih delih in napravah. Identifikacijski 
podatki stanovanja: katastrska občina 882, 
številka stavbe 1175, številka dela stavbe 
17. Izklicna cena: 16.600,00 EUR, ki ne 
vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, javnega sklada 
in so proste bremen in uporabnikov (naje-
mnikov).

2.) Stanovanje na Prevaljah
Stanovanje št. 3 v pritličju stanovanjske 

stavbe, na naslovu Glavarstvo 1, Prevalje, 
v izmeri 42,90 m2. Stanovanju pripada so-
razmerni lastninski delež na skupnih delih 
in napravah. Identifikacijski podatki stanova-

Javne dražbe
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nja: katastrska občina 891, številka stavbe 
36, številka dela stavbe 3. Izklicna cena: 
12.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka 
na promet nepremičnin.

Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, javnega sklada 
in je prosta bremen in uporabnikov (naje-
mnikov).

3.) Stanovanje v Kopru:
Stanovanje št. 29 v IV. etaži, na naslovu 

Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j, v skupni 
površini 67,53 m2, v katero je vključena tudi 
površina shrambe v 1. kleti, z oznako 29 K in 
garažni boks v 1. kletni etaži št. 46 (stano-
vanjski prostori merijo 46,37 m2). Identifi-
kator stanovanja je 2606-5373-29. K sta-
novanju spada idealni delež na zemljiščih 
gradbenih parc. št. 1975/9, k. o. (2606) Se-
medela ter idealni delež skupnih prostorov 
in naprav. Izklicna cena je 117.000,00 EUR, 
ki ne vključuje 2 % davka na promet nepre-
mičnin.

4.) Pet shramb na naslovu Ljub ljana, Me-
sarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38:

1. Del stavbe z oznako 242, na na-
slovu Ljub ljana, Mesarska cesta 20, pro-
stor št. 242 v 1. etaži, površine 3,30 m2, 
k.o. (1727) Poljansko predmestje – iden-
tifikator: 1727/1062/242; izklicna cena je 
2.800,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV;

2. Del stavbe z oznako 166, na na-
slovu Ljub ljana, Mesarska cesta 26, pro-
stor št. 166 v 2. etaži, površine 3,30 m2, 
k.o. (1727) Poljansko predmestje – iden-
tifikator: 1727/1063/166; izklicna cena je 
2.950,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV;

3. Del stavbe z oznako 235, na na-
slovu Ljub ljana, Mesarska cesta 28, pro-
stor št. 235 v 2. etaži, površine 4,90 m2, 
k.o. (1727) Poljansko predmestje – iden-
tifikator: 1727/1063/235; izklicna cena je 
4.800,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV;

4. Del stavbe z oznako 204, na na-
slovu Ljub ljana, Mesarska cesta 34, pro-
stor št. 204 v 1. etaži, površine 6,60 m2, 
k.o. (1727) Poljansko predmestje – iden-
tifikator: 1727/1064/204; izklicna cena je 
5.550,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV;

5. Del stavbe z oznako 305, na na-
slovu Ljub ljana, Mesarska cesta 38, pro-
stor št. 305 v 1. etaži, površine 3,30 m2, 
k.o. (1727) Poljansko predmestje – iden-
tifikator: 1727/1064/305; izklicna cena je 
2.800,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV.

Opozorilo: Shrambe nimajo samostojne-
ga odjemnega mesta za električno energijo, 
ki je trenutno priključena na skupno odje-
mno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo 
le lastniki stanovanj na naslovih Ljub ljana, 
Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38.

Predmet javne dražbe so shrambe pod 
zap. št. 1.–5. ter idealni deleži na zemljiščih 
gradbenih parcel večstanovanjskih objektov, 
na naslovu Ljub ljana, Mesarska cesta 20, 
26, 28, 34 in 38, komunalna opremljenost in 
izboljšave (idealni delež skupnih prostorov 
in naprav, idealni delež zunanje ureditve – 
parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 
171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o. 
(1727) Poljansko predmestje.

Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, javnega sklada 
in so proste bremen in uporabnikov (naje-
mnikov).

5.) Štiri parkirna mesta, na naslovu Ljub-
ljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljub ljana – 
Bežigrad):

1. Parkirno mesto z oznako 56, v 3. etaži, 
površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad –
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identifikator: 2636/2817/56; izklicna cena je 
6.000,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV;

2. Parkirno mesto z oznako 57, v 3. eta-
ži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad 
– identifikator: 2636/2817/57; izklicna cena 
je 6.000,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV;

3. Parkirno mesto z oznako 58, v 3. eta-
ži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad 
–identifikator: 2636/2817/58; izklicna cena 
je 6.000,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV;

4. Parkirno mesto z oznako 60, v 3. eta-
ži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad 
–identifikator: 2636/2817/60; izklicna cena 
je 6.000,00 EUR, ki ne vključuje 20 % DDV.

Predmet javne dražbe so parkirna mesta 
od zap. št. 1.–4. ter idealni deleži na zemlji-
ščih gradbenih parcel večstanovanjskega 
objekta na naslovu Ljub ljana, Knoblehar-
jeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 
1401/5, obe k. o. (2636) Bežigrad, komunal-
na opremljenost in izboljšave (parkirna me-
sta, garaže, idealni delež skupnih prostorov 
in naprav, idealni delež zunanje ureditve – 
parc. št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse k. 
o. (2636) Bežigrad).

Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, javnega sklada 
in so proste bremen in uporabnikov (naje-
mnikov).

II. Ogled nepremičnin in način poteka 
javne dražbe

Ogled nepremičnin bo možen na kraju 
samem, in sicer:

Objekt, naslov Številka sklica Datum ogleda Ura ogleda Znesek 10 % 
varščine

Prežihova ul. 4, štev. 6, Ravne na Koroškem 1. 1. 6. 6. 2012 9.00–9.30 3.850,00 EUR
Čečovje 3, štev. 41 Ravne na Koroškem 1. 2. 6. 6. 2012 9.00–9.30 1.580,00 EUR
Čečovje 33, štev. 17, Ravne na Koroškem 1. 3. 6. 6. 2012 10.00–10.30 1.660,00 EUR
Glavarstvo 1, štev. 3, Prevalje 2. 6. 6. 2012 9.00–9.30 1.210,00 EUR
Dolinska cesta 1h,1i,1j, št. 29, Koper 3. 6. 6. 2012 13.00–13.30 11.700,00 EUR
Shramba št. 242, Mesarska cesta v Ljub ljani 4. 1. 6. 6. 2012 9.30–10.00 280,00 EUR
Shramba št. 166, Mesarska cesta v Ljub ljani 4. 2. 6. 6. 2012 9.30–10.00 295,00 EUR
Shramba št. 235, Mesarska cesta v Ljub ljani 4. 3. 6. 6. 2012 9.30–10.00 480,00 EUR
Shramba št. 204, Mesarska cesta v Ljub ljani 4. 4. 6. 6. 2012 9.30–10.00 555,00 EUR
Shramba št. 305, Mesarska cesta v Ljub ljani 4. 5. 6. 6. 2012 9.30–10.00 280,00 EUR
Parkirno mesto št. 56, Knobleharjeva ulica 18  
v Ljub ljani 5. 1. 6. 6. 2012 10.30–11.00 600,00 EUR
Parkirno mesto št. 57, Knobleharjeva ulica 18  
v Ljub ljani 5. 2. 6. 6. 2012 10.30–11.00 600,00 EUR
Parkirno mesto št. 58, Knobleharjeva ulica 18  
v Ljub ljani 5. 3. 6. 6. 2012 10.30–11.00 600,00 EUR
Parkirno mesto št. 60, Knobleharjeva ulica 18  
v Ljub ljani 5. 4. 6. 6. 2012 10.30–11.00 600,00 EUR

Interesenti za ogled posamezne nepre-
mičnine morajo dva dni pred ogledom vpla-
čati stroške oglednine v znesku 14,85 EUR 
na transakcijski račun Stanovanjskega pod-
jetja za gospodarjenje z objekti d.o.o. števil-
ka: 02470-0018512574, sklic: sklic je nave-
den v tabeli ogledov iz te točke.

Na ogledu morajo interesenti predložiti 
potrdilo o vplačani oglednini.

Dodatne informacije o pogojih javnih 
dražbe se dobijo en dan pred ogledom na 
tel. 02/821-65-00.

Izvedba javne dražbe
Javna dražba za nepremičnin se bo izve-

dla dne 14. 6. 2012 ob 10. uri, v poslovnih 
prostorih Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Po-
ljanska cesta 31, Ljub ljana.
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Javna dražba se bo izvedla v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Izvedbo 
javne dražbe bo nadzorovala pristojna komi-
sija. Zoper postopek javne dražbe in odloči-
tve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba.

Prodaja bo potekala po načinu 'videno 
– kupljeno' in po stanju nepremičnin v času 
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne re-
klamacije ne bodo upoštevane.

Najmanjše večanje izklicne cene za ne-
premičnine pod zaporednimi točkami 1.)–2.) 
in 4.)–5.) je po 500,00 EUR, pod zaporedno 
točko 3.) je po 2.000,00 EUR.

III. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Dražitelji se morajo najpozneje eno 
uro pred začetkom javne dražbe osebno 
zglasiti na kraju izvedbe javne dražbe ter 
v urejeni mapi predložiti fotokopije nasle-
dnjih dokumentov in originale na vpogled 
ob prijavi:

1. potrdilo v originalu o vplačani var-
ščini v višini 10 % izklicne cene na tran-
sakcijski račun Stanovanjskega podjetja 
za gospodarjenje z objekti d.o.o., številka: 
02470-0018512574 sklic za plačilo varšči-
ne je naveden v tabeli točke II. te objave. 
Varščina mora biti vplačana najkasneje do 
12. 6. 2012, do 12. ure. Premalo vplačana 
varščina se bo vrnila brez obresti v roku 
10 dni po poteku roka za vplačilo varščine;

2. za primer vračila varščine morajo 
dražitelji priložiti celotno številko transak-
cijskega računa. Varščina se bo neuspelim 
dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe na njihov tran-
sakcijski račun;

3. na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe iz Republike Slovenije 
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma dr-
žavljanstvo v eni od držav članic Evropske 
unije;

4. izpisek iz sodnega registra (pravne 
osebe) v originalu oziroma iz druge ustre-
zne evidence v originalu, star največ 30 dni;

5. morebitni pooblaščenci morajo predlo-
žiti v originalu notarsko overjeno pooblastilo 
za zastopanje na javni dražbi;

6. osebno izkaznico ali drug oseben do-
kument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji, 
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);

7. davčno številko oziroma ID številko 
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in 
telefonsko številko;

8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico 
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa 
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratifici-
ra Državni zbor, pravne osebe oziroma drugi 
poslovni sub jekti morajo predložiti izpisek iz 
sodnega registra oziroma druge ustrezne 
evidence, staro največ 30 dni.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni 
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na 
javni dražbi.

IV. Izbor najugodnejšega ponudnika:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi 

na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprej-
me dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.

1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi naj-
višjo ceno.

2. V primeru, če je ponudnik samo eden, 
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.

3. V primeru, da sta dva ali več ponu-
dnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno 

ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od 
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.

4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži 
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno 
ceno nepremičnine, po pogojih iz te objave.

5. Če nihče od dražiteljev prisotnih na 
javni dražbi ne zviša svoje ponudbe, določi 
kupca komisija pristojna za izvedbo javne 
dražbe z javnim žrebom, pri čemer se iz-
klicni ceni prišteje eno najmanjše večanje 
izklicne cene. Javni žreb se izvede takoj na 
kraju samem, zoper izid nista možna ugovor 
ali pritožba.

6. Ponudba veže do zaključka dražbe in 
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo 
na kakršen drugi način razveljaviti.

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

8. Če ima nepremičnina dva ali več eta-
žnih lastnikov in nima več kot pet posame-
znih delov, imajo pri prodaji posameznega 
dela v etažni lastnini skladno s 124. členom 
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, 
št. 87/02, 18/07 Skl.US: U-I-70/04-18) drugi 
etažni lastniki predkupno pravico in lahko 
na javni dražbi konkurirajo najboljšemu po-
nudniku.

V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati 

kupnino v 30 dneh od izdaje računa. Ku-
pnina se vplača na transakcijski račun Sta-
novanjskega sklada Republike Slovenije, 
javnega sklada. Z vplačilom celotnega po-
godbenega zneska – kupnine, prejme kupec 
zemljiško knjižno dovolilo. V primeru teka po-
stopka za vpis etažne lastnine po ZVEtL, ku-
pec vstopi v postopek namesto prodajalca in 
zemljiško knjižno dovolilo pridobi s sklepom 
nepravdnega sodišča.

Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne 
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne 
odzove na podpis prodajne pogodbe 
v 15 dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po 
izdaji računa, se šteje, da je od sklenitve po-
godbe oziroma od pogodbe odstopil, kolikor 
mu prodajalec skladno z določbo 34. člena 
uredbe ne podaljša rok za sklenitev pogod-
be za ne več kot 15 dni. Prodajalec se lahko 
odloči, da podaljšanega roka ne poda in za-
drži vplačano varščino kot skesnino.

Plačilo celotne kupnine v navedenem 
roku je bistvena sestavina prodajne pogod-
be. Položena varščina se všteje v kupnino. 
Vračunana varščina v kupnini se od dne-
va vplačila do dneva vštetja v kupnino ne 
obrestuje.

Davčne dajatve in vse ostale stroške, 
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in 
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knji-
go niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani 
kupec.

VI. Ustavitev postopkov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje 

z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastni-
kom nepremičnin Stanovanjskim skladom 
Republike Slovenije, javnim skladom posto-
pek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti, dolžan 
pa je vrniti, brez obresti, vplačano varšči-
no. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje 
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglas-
ju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim 
skladom Republike Slovenije, javnim skla-
dom začeti postopek predaje nepremični-
ne kadarkoli do sklenitve pravnega posla 
– podpisa prodajne pogodbe, brez obra-
zložitve in brez odškodninske odgovornosti 

ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vpla-
čano varščino.

Pravno opozorilo:
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje 

z objekti d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom 
nepremičnin Stanovanjskim skladom Repu-
blike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne 
vrne vplačane varščine, če dražitelj ni uspel 
na javni dražbi, vendar pa prispe s strani 
enega izmed vplačnikov varščine za isto ne-
premičnino v roku 5 delovnih dni po zaključ-
ku javne dražbe na naslov Stanovanjsko 
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., 
Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem ali 
lastnika nepremičnin notarsko overjena iz-
java, dana pod materialno (odškodninsko) 
in kazensko odgovornostjo, da je v času od 
razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do 
izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge 
vplačnike varščine s podrobnim opisom kdo 
in kdaj ter na koga je izsiljevanje ali poskus 
vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih 
dejstev za pričetek postopkov vezanih na 
taka dejanja pri organih pregona.

Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje 
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglas-
ju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim 
skladom Republike Slovenije, javnim skla-
dom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe 
in prekine sklenitev pravnega posla, če je 
dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so 
nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.

Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil 
zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na 
druge dražitelje, lahko neupravičenost zadr-
žanja vplačane varščine spodbija v sodnem 
postopku, prav tako je šele v primeru odlo-
čitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo 
na podlagi katere je izgubil pravico do vrni-
tve vplačane varščine.

Stanovanjsko podjetje d.o.o.  
Ravne na Koroškem

Št. 900-3/2012-94 Ob-2768/12
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 prodaje je poslovni pro-

stor št. P03, v skupni izmeri 20,85 m2, ki 
se nahaja v pritličju poslovnega objekta, na 
naslovu Poljanska 1, v Ljub ljani, z ID ozna-
ko št. 1727-159-9 v stavbi št. 159, št. dela 
stavbe 9, k.o. 1727-Poljansko predmestje in 
v naravi predstavlja en večji prostor, ki ima 
lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina 
je v času prodaje zasedena z najemnikom, 
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno po-
godbo za nedoločen čas. Nepremičnina se 
prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslov-
nem prostoru. Predmetna nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2012.

Izhodiščna cena: 42.350,00 EUR.
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Navedena cena ne vključuje davka na 
promet nepremičnin.

2.2. Predmet prodaje je poslovni prostor 
št. 101, v skupni izmeri 47,08 m2, ki se na-
haja v prvem nadstropju poslovnega objek-
ta, na naslovu Poljanska 1, v Ljub ljani, z ID 
oznako št. 1727-159-6 v stavbi št. 159, št. 
dela stavbe 6, parc. št. 229, k.o. 1727-Po-
ljansko predmestje in v naravi predstavlja 
en predprostor, dve pisarni, čajno kuhinjo in 
sanitarije in skladiščni prostor v kleti. Pred-
metna nepremičnina je v času prodaje za-
sedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem 
sklenjeno najemno razmerje za nedoločen 
čas. Nepremičnina se prodaja brez opreme, 
ki se nahaja v poslovnem prostoru. Pred-
metna nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 95.619,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin.
2.3. Predmet prodaje je nezazidano 

stavbno zemljišče parc. št. 73/111 (ID znak 
2679-73/111-0) travnik, v izmeri 46 m², k.o. 
2679-Gradišče II.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po 
določilih Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljub ljana – izvedbeni 
del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN 
in 22/1 – popr. in 43/11 – ZKZ-C)) nahaja 
v enoti urejanja prostora RD-366 Rožna do-
lina, z namembnostjo SSce – pretežno eno 
in dvostanovanjske površine. Predmetna 
nepremičnina je vključena v Načrt razpola-
ganja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 9.200,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 

20 % davka na dodano vrednost, ki ga pla-
ča kupec.

3. Najnižji znesek višanja
– Najnižji znesek višanja kupnine je 

200,00 EUR (poslovni prostor pod točko 
2.1. in 2.2.)

– Najnižji znesek višanja kupnine je 
50,00 EUR (zemljišče pod točko 2.3).

4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki notarskega zapisa (prodajna po-
godba za zemljišče pod točko 2.3. ne 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.

Kupnino za zemljišče pod točko 2.3. bo 
kupec poravnal na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljub-
ljana številka: 01261-0100000114, sklic na 
številko: 007-432000, v 8 dneh od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izsta-
vitve računa, v enkratnem znesku. Kupec 
bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še davek na dodano vrednost.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javne dražbe se bodo vršile dne 12. 6. 

2012, na sedežu Mestne občine Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, Klub 15, z začetkom 
ob 12.40, in sicer po naslednjem zaporedju:

– poslovni prostor št. P03 Poljanska 1, 
ob 12.40,

– poslovni prostor št. 101 Poljanska 1, 
ob 13. uri,

– zemljišče pod točko 2.3., ob 13.15.
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 
____________«

Dražitelji in predkupni upravičenci za ze-
mljišče pod točko 2.3. morajo do začetka 
javne dražbe vplačati varščino, ki ne sme biti 
manjša od 10 % izklicne cene, na podračun 
enotnega zakladniškega računa Mestne ob-
čine Ljub ljana številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 007-432000, z navedbo za 
zemljišče pod točko 2.3. »plačilo varščine – 
javna dražba RD-366 Rožna dolina«.

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 o predme-
tni nepremičnini dobijo interesenti na 

Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, 
Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
tel. 01/306-11-34, elektronski naslov: ma-
rina.anzur@ljubljana.si, kontaktna oseba je 
Marina Anžur.

Ogled nepremičnine in dokumentacije 
v zvezi z nepremičnino je možen po pred-
hodnem dogovoru na zgoraj navedenem 
kontaktu.

Dodatne podrobnejše informacije o po-
gojih javne dražbe, natančnejše podatke 
o predmetni nepremičnini in informacije za 
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti 
na Mestni občini Ljub ljana, Mestna upra-
va, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
tel. 01/306-41-76, elektronski naslov: san-
dra.pahor@ljubljana.si, kontaktna oseba je 
Sandra Pahor.

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

Št. 478-4/2012 Ob-2811/12
Mestna občina Novo mesto, Seidlo-

va cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 
20. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) in Odloka o proračunu Mestne 
občine Novo mesto za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 24/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organi-

zatorja javne dražbe: Mestna občina Novo 
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo me-
sto, matična številka 5883288, ID za DDV 
SI48768111.

2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in 
najnižji znesek višanja

2.1. Nepremične v k.o. Bršljin (1455) in 
k.o. Gorenja Straža (1447):

Predmet prodaje so nepremičnine, ki se 
nahajajo v območju stavbnih zemljišč in se 
urejajo z Odlokom o zazidalnem načrtu Pod-
breznik (Uradni list RS, št. 74/02):

2.2.1. parc. št. 421/5, gozd, v izmeri 
7837 m2, k.o. Bršljin, izklicna cena zemlji-
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šča znaša 587.775,00 EUR, najnižji znesek 
višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne 
vključuje pripadajočega davka – 20 % DDV.

V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu 
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) nepre-
mičnina parc. št. 421/5, k.o. Bršljin, predsta-
vlja gradbeno parcelo (T1a, T1b), namenje-
no gradnji objektov za obrtno pro izvodne in 
storitvene dejavnosti, trgovine ipd.

2.2.2. parc. št. 421/7, gozd, v izmeri 
2242 m2, k.o. Bršljin, parc. št. 1024/6, gozd, 
v izmeri 363 m2, k.o. Bršljin, parc. št. 420/5, 
gozd, v izmeri 2063 m2, k.o. Bršljin, parc. 
št. 2095/13, gozd, v izmeri 81 m2, k.o. Go-
renja Straža.

Navedene nepremičnine se prodaja-
jo skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc. 
št. 421/7, 1024/6, 420/5, vse k.o. Bršljin in 
parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja Straža znaša 
356.175,00 EUR, najnižji znesek višanja je 
3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje 
pripadajočega davka – 20 % DDV.

V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu 
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) ne-
premičnine parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, 
k.o. Bršljin in parc. št. 1095/13, k.o. Gorenja 
Straža, predstavljajo del gradbene parcele 
(T4), ki je namenjena gradnji objektov za 
pro izvodne in storitvene dejavnosti, trgovi-
ne ipd.

2.2.3. parc. št. 2095/19, gozd, v iz-
meri 864 m2, k.o. Gorenja Straža in parc. 
št. 2095/17, gozd, v izmeri 2828 m2, k.o. 
Gorenja Straža.

Navedeni nepremičnini se prodajata 
skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc. 
št. 2095/19 in 2095/17, obe k.o. Gorenja 
Straža znaša 276.900,00 EUR, najnižji zne-
sek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena 
ne vključuje pripadajočega davka – 20 % 
DDV.

V skladu z Odlokom o zazidalnem na-
črtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) 
nepremičnina parc. št. 2095/19, k.o. Gore-
nja Straža, predstavlja del gradbene parcele 
(T7), ki je namenjena gradnji objektov za 
obrtno pro izvodne in storitvene dejavnosti, 
trgovine ipd.

2.2.4. parc. št. 2095/12, gozd, v izmeri 
1144 m2, dvorišče, v izmeri 1204 m2, gospo-
darsko poslopje, v izmeri 17 m2, poslovna 
stavba, v izmeri 477 m2, k.o. Gorenja Stra-
ža, parc. št. 2095/18, gozd, v izmeri 293 m2, 
k.o. Gorenja Straža, parc. št. 2094/11, trav-
nik, v izmeri 471 m2, k.o. Gorenja Straža, 
parc. št. 2094/12, pašnik, v izmeri 567 m2, 
k.o. Gorenja Straža. Objekti na zemljiški 
parceli 2095/12, k.o. Gorenja Straža so po-
rušeni.

Navedene nepremičnine se proda-
jajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin 
parc. št. 2095/12 in 2095/18, 2094/11 in 
2094/12, vse k.o. Gorenja Straža znaša 
312.975,00 EUR, najnižji znesek višanja je 
3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje 
pripadajočega davka – 20 % DDV.

V skladu z Odlokom o zazidalnem na-
črtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) 
nepremičnine parc. št. 2095/12 in 2095/18, 
2094/11 in 2094/12, vse k.o. Gorenja Stra-
ža, predstavljajo del gradbene parcele (T3), 
ki je namenjena gradnji objektov za obrtno 
pro izvodne in storitvene dejavnosti, trgovi-
ne ipd.

2.2. Nepremičnini v k.o. Stopiče (1486)
Predmet prodaje sta:
2.2.1. parc. št. 488/4, pašnik, v izmeri 

474 m2, k.o. Stopiče, parc. št. 488/6, pašnik, 
v izmeri 35 m2, k.o. Stopiče.

Navedeni nepremičnini se prodajata 
skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc. 
št. 488/4 in 488/6, obe k.o. Stopiče znaša 
19.600,00 EUR, najnižji znesek višanja je 
1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje 
pripadajočega davka – 20 % DDV.

Navedeni nepremičnini se nahajata 
v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina 
parc. št. 488/4 je obremenjena s komunal-
nim vodom: elektro omrežje.

2.3. Nepremičnine v k.o. Ragovo (1482):
Predmet prodaje so:
2.3.1. parc. št. 243/149, zelenica, 

v izmeri 111 m2, k. o. Ragovo, izklicna cena 
znaša 8.200,00 EUR, najnižji znesek višanja 
je 500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje 
pripadajočega davka – 20 % DDV.

Navedena nepremičnina se nahaja v ob-
močju stavbnih zemljišč. Nepremičnina je 
obremenjena s komunalnim vodom: elektro 
omrežje.

2.3.2. parc. št. 243/154, zelenica, v iz-
meri 58 m2, k. o. Ragovo, parc. št. 243/159, 
zelenica, v izmeri 41 m2, k. o. Ragovo.

Navedeni nepremičnini se prodajata 
skupaj. Izklicna cena nepremičnin znaša 
6.900,00 EUR, najnižji znesek višanja je 
500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pri-
padajočega davka 20 % DDV.

Navedeni nepremičnini se nahajata v ob-
močju stavbnih zemljišč.

2.4. Nepremičnina v k.o. Gotna vas 
(1485):

Predmet prodaje je:
2.4.1. parc. št. 1020/70, travnik, v izmeri 

2293 m2, k.o. Gotna vas, izklicna cena zna-
ša 189.000,00 EUR, najnižji znesek višanja 
je 3.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 20 % DDV. Navedena nepremičnina 
se nahaja v območju stavbnih zemljišč.

2.5. Nepremičnini v k.o. Smolenja vas 
(1481):

Predmet prodaje sta:
2.5.1. parc. št. 2160/29, zelenica, v iz-

meri 1086 m2, k.o. Smolenja vas, izklicna 
cena znaša 65.160,00 EUR, najnižji znesek 
višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne 
vključuje pripadajočega davka – 20 % DDV. 
Navedena nepremičnina se nahaja v obmo-
čju stavbnih zemljišč.

2.5.2. parc. št. 2160/30, zelenica, 
v izmeri 854 m2, k.o. Smolenja vas, izklicna 
cena znaša 51.240,00 EUR, najnižji znesek 
višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne 
vključuje pripadajočega davka – 20 % DDV. 
Navedena nepremičnina se nahaja v ob-
močju stavbnih zemljišč. Nepremičnina je 
obremenjena s komunalnim vodom: elektro 
omrežje.

2.6. Nepremičnina v k.o. Cerovec (1489):
Predmet prodaje je:
2.6.1.parc. št. 2003/2, pašnik, v izmeri 

3058 m2, k.o. Cerovec; izklicna cena znaša 
61.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 
2.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajoče-
ga davka – 20 % DDV. V skladu z določi-
li Odloka o občinskem prostorskem načr-
tu Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek, 
76/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna 
razlaga) se navedena nepremičnina nahaja 
v območju stavbnih zemljišč.

Nepremičnina parc. št. 2003/2, k.o. Ce-
rovec je na delu obremenjena s komunalnim 
vodom – kanalizacijo, ki je v lasti Mestne 
občine Novo mesto, zato bo s prodajno po-
godbo zagotovljena ustanovitev in vknjižba 
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neodplačne trajne stvarne služnosti v ko-
rist Mestne občine Novo mesto. Predmetna 
nepremičnina je na delu obremenjena tudi 
z razvodom elektronskih komunikacij.

2.7. Nepremičnina v k.o. Gabrje (1478):
Predmet prodaje je:
2.7.1.parc. št. 1778, cesta, v izmeri 

1295 m2, k.o. Gabrje; izklicna cena znaša 
39.350,00 EUR, najnižji znesek višanja je 
1.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajoče-
ga davka – 20 % DDV. V skladu z določi-
li Odloka o občinskem prostorskem načr-
tu Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek, 
76/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna 
razlaga) se navedena nepremičnina nahaja 
v območju stavbnih zemljišč.

2.8. Nepremičnini v k.o. Novo mesto 
(1456):

Predmet prodaje sta:
2.8.1.parc. št. 726, njiva, v izmeri 631 m2, 

k.o. Novo mesto in parc. št. 727/1, travnik, 
v izmeri 455 m2, k.o. Novo mesto.

Nepremičnini se prodajata skupaj. Izklic-
na cena nepremičnin znaša 65.160,00 EUR. 
Najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajoče-
ga davka – 20 % DDV. V skladu z določi-
li Odloka o občinskem prostorskem načr-
tu Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek, 
76/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna 
razlaga) se navedena nepremičnina nahaja 
v območju stavbnih zemljišč.

Nepremičnina parc. št. 727/1, k.o. Novo 
mesto je na delu obremenjena s komunal-
nim vodom – vodovodom, ki je v lasti Me-
stne občine Novo mesto, zato bo s pro-
dajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in 
vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti 
v korist Mestne občine Novo mesto.

2.9. Nepremičnine v k.o. Šentpeter 
(1460):

Predmet prodaje so:
2.9.1.parc. št. 160/153, travnik, v izmeri 

596 m2, parc. št. 160/154, travnik, v izmeri 
829 m2, parc. št. 160/155, travnik, v izmeri 
907 m2, parc. št. 160/156, travnik, v izmeri 
768 m2, parc. št. 160/157, travnik, v izmeri 
758 m2, in parc. št. 160/158, travnik, v izmeri 
831 m2, vse k.o. Šentpeter. Nepremičnine 
se prodajajo v kompletu. Izklicna cena ne-
premičnin znaša 234.450,00 EUR. Najnižji 
znesek višanja je 3.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajoče-
ga davka – 20 % DDV. V skladu z določi-
li Odloka o občinskem prostorskem načr-
tu Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek, 
76/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna 
razlaga) se navedena nepremičnina nahaja 
v območju stavbnih zemljišč.

2.9.2.

Zap. 
št.

Podatki o nepremičnini Izklicna cena 
nepremičnine

(EUR)

Akontacija 
komunalnega 

prispevka (EUR)

Najnižji znesek 
višanja
(EUR)parc. št. vrsta rabe površina (m2)

1. 160/78 gozd 685 44.525,00 10.244,47 2.000,00

2. 160/162 pašnik 711 31.995,00 10.414,00 2.000,00

3. 160/259 pašnik 720 32.400,00 10.472,00 2.000,00

V skladu z določili Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – 
tehnični popravek, 76/10 – tehnični popra-
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vek, 26/11 – obvezna razlaga) se navedene 
nepremičnine nahajajo v območju stavb-
nih zemljišč, oznaka EUP OTO/1-in sicer 
je osnovna namenska raba nepremičnine 
območje stavbnih zemljišč, podrobnejša na-
menska raba (PNR) nepremičnine SS – sta-
novanjske površine, podrobnejše površine 
(PNR) nepremičnine SSs – urbana prosto-
stoječa stanovanjska pozidava.

Nepremičnine so komunalno opremlje-
ne (na zemljiški parceli se nahaja priključ-
ni jašek kanalizacije, vodovodni priključek, 
prosto-stoječa elektro omarica, uvoz na ze-
mljiško parcelo).

Nepremičnina parc. št. 160/78, k. o. 1460 
– Šentpeter je samostojna gradbena parcela 
in ni komunalno opremljena.

Nepremičnina parc. št. 160/259, k.o. 
Šentpeter se nahaja v območju varovanja 
kulturne dediščine: Otočec – Prazgodovin-
sko gomilno grobišče. V skladu z 98. členom 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 
št. 101/09, 37/10 – tehnični popravek, 76/10 
– tehnični popravek, 26/11 – obvezna razla-
ga) na območjih arheoloških najdišč, ki so 
registrirana kot kulturna dediščina, velja, da 
ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki 
utegne poškodovati arheološke ostaline. Iz-
jemoma so v registrirana arheološka najdišča 
dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale 
določbe prostorskega akta ob izpolnitvi pogo-
ja, da se v fazi priprave PGD dokumentacije 
ali pred posegom v prostor, pri katerem grad-
beno dovoljenje ni potrebno, izvede arheolo-
ške raziskave in rezultate upošteva pri vseh 
nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projek-
ta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji).

Nepremičnina parc. št. 160/162, k.o. 
Šentpeter je na delu obremenjena s ko-
munalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti 
Mestne občine Novo mesto, zato bo s pro-
dajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in 
vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti 
v korist Mestne občine Novo mesto.

Izklicna cena ne vključuje akontacije ko-
munalnega prispevka in pripadajočega dav-
ka – 20 % DDV.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dra-

žitelju, za katerega bo Komisija za vodenje 
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Novo mesto 
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje 
v roku 15 dni po končani javni dražbi s pro-
dajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor 
prodajna pogodba v navedenem roku ne 
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na 
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je 
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel 
pravico zadržati vplačano varščino.

Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po 
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena se-
stavina prodajne pogodbe. Če izbrani draži-
telj ne poravna kupnine na določen način in 
v določenem roku po sklenjeni prodajni po-
godbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, 
prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal.

Po plačilu celotne kupnine in po plačilu 
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina 
izročila v last in posest, s pravico vpisa la-
stninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojno zemljiško knjigo.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun 

EZR Mestne občine Novo mesto, številka: 

01285-0100015234, v 30 dneh od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem 
znesku. Varščina se všteva v kupnino.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dol-
žan plačati še pripadajoči davek (20 % davek 
na dodano vrednost oziroma 2 % davek na 
promet nepremičnin) in vse ostale stroške 
v zvezi s prenosom lastništva (stroške no-
tarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe 
lastninske pravice na svoje ime in v svojo 
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).

6. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba se bo vršila v prostorih Mestne občine 
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, 
v sejni sobi v II. nadstropju, dne 13. 6. 2012:

6.1. za nepremičnine v k.o. Bršljin in k.o. 
Gorenja Straža:

– za parc. št. 421/5, ob 8. uri;
– za parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, k.o. 

Bršljin in parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja 
Straža ob 8.10,

– za parc. št. 2095/19 in 2095/17, k.o. 
Gorenja Straža ob 8.20,

– za parc. št. 2095/12, 2095/18, 2094/11, 
2094/12 vse k.o. Gorenja Straža ob 8.30;

6.2. za nepremičnine v k.o. Stopiče
– za parc. št. 488/4 in 488/6, k.o. Stopiče 

ob 8.40;
6.3. za nepremičnine v k.o. Ragovo
– za parc. št. 243/149, k.o. Ragovo ob 

8.50,
– za parc. št. 243/154 in 243/159, k.o. 

Ragovo ob 9. uri;
6.4. za nepremičnine v k.o. Gotna vas
– za parc. št. 1020/70, k.o. Gotna vas 

ob 9.10;
6.5. za nepremičnine v k.o. Smolenja vas
– za parc. št. 2160/29, k.o. Smolenja vas 

ob 9.20,
– za parc. št. 2160/30, k.o. Smolenja vas 

ob 9.30;
6.6. za nepremičnino v k.o. Cerovec
– za parc. št. 2003/2, k.o. Cerovec ob 

9.40;
6.7. za nepremičnino v k.o. Gabrje
– za parc. št. 1778, k.o. Gabrje ob 9.50;
6.8. za nepremičnini v k.o. Novo mesto
– za parc. št. 726 in parc. št. 727/1, obe 

k.o. Novo mesto ob 10. uri;
6.9. za nepremičnine v k.o. Šentpeter
– parc. št. 160/153, 160/154, 160/155, 

160/156, 160/157, 160/158, vse k.o. 
Šentpeter ob 10.10,

– parc. št. 160/78, k.o. Šentpeter ob 
10.20,

– parc. št. 160/162, k.o. Šentpeter ob 
10.30,

– parc. št. 160/259, k.o. Šentpeter ob 
10.40.

Dražitelji se bodo morali pol ure pred 
začetkom javne dražbe, za posamezno ne-
premičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke 
te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača 

ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pra-
vočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nana-
šati na predmet javne dražbe, pri čemer 
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v pri-
meru, če se v imenu dražitelja javne dražbe 
udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, v pri-
meru, da se prijavi pravna oseba;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta, 
če se prijavi fizična oseba oziroma predlo-

ži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši 
od treh mesecev, če se prijavi samostojni 
podjetnik;

– predloži številko TRR za primer vrači-
la varščine, davčno številko oziroma ID za 
DDV, EMŠO oziroma matično številko in 
telefonsko številko;

– vse listine (razen dokazila o plačilu 
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je 
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo 
listine, ki je overjena.

Organizator javne dražbe bo potrdil vse 
pravilne in pravočasne prijave.

8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne draž-

be vplačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene, na podračun EZR Mestne občine 
Novo mesto, št. 01285-0100015234, s sklici:

– 47820-27-2010 za nepremičnine parc. 
št. 421/5, 421/7, 1024/6, 420/5, k.o. Bršljin 
in nepremičnin parc. št. 2094/11, 2094/12, 
2095/12, 2095/13, 2095/17, 2095/18, 
2095/19, k. o. Gorenja Straža, z navedbo 
namena nakazila: Javna dražba – Novo 
mesto;

– 47820-37-2010 za nepremičnini parc. 
št. 488/4 in 488/6, Stopiče, z navedbo na-
mena nakazila: Javna dražba – Stopiče;

– 47820-56-2010 za nepremičnine parc. 
št. 243/149, 243/154 in 243/159, k.o. Ra-
govo, z navedbo namena nakazila: Javna 
dražba – Ragovo;

– 47820-35-2010 za nepremičnino parc. 
št. 1020/70, k.o. Gotna vas, z navedbo na-
mena nakazila: Javna dražba – Gotna vas;

– 47820-31-2010 za parc. št. 2160/29, 
2160/30, k.o. Smolenja vas, z navedbo na-
mena nakazila: Javna dražba – Smolenja 
vas;

– 47820-51-2010 za nepremičnino parc. 
št. 2003/2, k.o. Cerovec, z navedbo namena 
nakazila: Javna dražba – Cerovec;

– 47820-79-2010 za nepremičnino parc. 
št. 1778, k.o. Gabrje, z navedbo namena 
nakazila: Javna dražba – Gabrje;

– 47820-179-2010 za nepremičnini parc. 
št. 726 in 727/1, k.o. Novo mesto, z naved-
bo namena nakazila: Javna dražba – Novo 
mesto;

– 47820-119-2010 za nepremični-
ne parc. št. 160/153, 160/154, 160/155, 
160/156, 160/157 160/158, 160/78, 160/162 
in 160/259 vse k.o. Šentpeter, z navedbo 
namena nakazila: Javna dražba – Šentpe-
ter;

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javne dražbe, natančnejše podatke 
o predmetnih nepremičninah in informacije 
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo intere-
senti na Mestni občini Novo mesto, Občin-
ska uprava, Urad za premoženjske zadeve 
in kmetijstvo, tel. 07/393-92-30, kontaktna 
oseba je Vera Ocvirk.

Ogled nepremičnin in dokumentacije 
v zvezi z nepremičninami je možen po pred-
hodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu 

»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgo-
varja za namensko rabo nepremičnin.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno.

Javna dražba za nepremičnino je kon-
čana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno 
ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je 
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik 
o poteku javne dražbe.
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Javno dražbo bo izvedla Komisija za vo-
denje javne dražbe pri razpolaganju s stvar-
nim premoženjem Mestne občine Novo me-
sto v skladu z Zakonom o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11).

Prodajalec lahko začeti postopek pro-
daje kadarkoli do sklenitve pravnega posla 
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplača-
no varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na 
spletni strani Mestne občine Novo mesto: 
http://www.novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto

Št. 900-3/2012-101 Ob-2855/12
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 po-

slovni prostor (lokal) št. 17, v skupni iz-
meri 33,97 m2, ki se nahaja v pritličju sta-
novanjsko poslovne zgradbe, na naslovu 
Grablovičeva 50, Ljub ljana, z ID oznako 
št. 1727-1038-16, št. stavbe 1038, k.o. 1727 
Poljansko predmestje. Zemljiško knjižno sta-
nje je urejeno v korist prodajalca. Nepre-
mičnina je zasedena z najemnikom, ki ima 
z Mestno občino Ljub ljana sklenjeno naje-
mno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo 
z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pra-
vice in obveznosti najemodajalca po naje-
mni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez 
opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru.

Izhodiščna cena: 51.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je poslov-

ni prostor (lokal) št. 18 v pritličju, v izmeri 
34,31 m2 s servisnim prostorom, v izmeri 
19,65 m2 v 1. kleti, v stanovanjsko poslovni 
zgradbi, na naslovu Grablovičeva 50, Ljub-
ljana, z ID oznako št. 1727-1037-14, št. 
stavbe 1037, k.o.1727 Poljansko predme-
stje. Zemljiško knjižno stanje je urejeno v ko-
rist prodajalca. Predmetna nepremičnina 
v času prodaje ni zasedena z najemnikom.

Izhodiščna cena: 67.200,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je parkirno 

mesto št. 64, v izmeri 13,66 m2 v 1. kleti, 
v podzemnem garažnem objektu, na naslo-
vu Povšetova 37 v soseski Nove Poljane, 
z ID oznako nepremičnine 1727-1054-64, 
k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiško-
knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. 
Predmetna nepremičnina v času prodaje ni 
zasedena z najemnikom.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na 
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.4. Predmet javne dražbe je parkirno 
mesto št. 63, v izmeri 14,53 m2 v 1. kleti 
v podzemnem garažnem objektu, na naslo-
vu Povšetova 37 v soseski Nove Poljane 
z ID oznako nepremičnine 1727-1054-64, 
k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiško-
knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. 
Predmetna nepremičnina v času prodaje ni 
zasedena z najemnikom.

Izhodiščna cena: 11.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni 

prostor št. 8, v izmeri 90,53 m2, ki se naha-
ja v pritličju poslovno stanovanjske zgrad-
be Tržaška 22, v Ljub ljani, parc.št. 124/24, 
z ID oznako nepremičnine 2679-1401-8, k.o. 
2679 Gradišče II. Zemljiško knjižno stanje 
je urejeno v korist prodajalca. Predmetna 
nepremičnina v času prodaje ni zasedena 
z najemnikom.

Izhodiščna cena: 136.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet javne dražbe je poslovni 

prostor št. 7, v izmeri 32,58 m2, ki se naha-
ja v pritličju poslovno stanovanjske zgrad-
be Tržaška 22, v Ljub ljani, parc.št. 124/24, 
z ID oznako nepremičnine 2679-1401-7, k.o. 
2679 Gradišče II. Zemljiško knjižno stanje je 
urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina 
je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno 
občino Ljub ljana sklenjeno najemno raz-
merje za nedoločen čas, drugih bremen je 
prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe 
prevzel vse pravice in obveznosti najemo-
dajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina 
se prodaja brez opreme, ki se nahaja v po-
slovnem prostoru.

Izhodiščna cena: 49.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Predmet javne dražbe je poslovni 

prostor -pomožni prostor (skladišče) v kleti, 
v izmeri 70,59 m2, z ID oznako 1735-563-21, 
ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na na-
slovu Bratovševa ploščad 27, stoječi na 
parc.št. 281/9, k.o. 1735 Stožice. Zemljiško-
knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. 
Predmetna nepremičnina v času prodaje ni 
zasedena z najemnikom.

Izklicna cena: 28.250,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.8. Predmet javne dražbe je garaža 

v I. etaži, v izmeri 12,42 m2 v triplex garažni 
stavbi »C« ob Kajuhovi/Toplarniški ulici, sto-
ječi na parc.št. 1323, z ID oznako nepremič-
nine 1730-1197-118, k.o. Moste.

Zemljiško knjižno stanje je urejeno v ko-
rist prodajalca. Nepremičnina je zasedena 
z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljub-
ljana sklenjeno najemno razmerje za nedo-
ločen čas, drugih bremen je prosta. Kupec 
bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse 
pravice in obveznosti najemodajalca po na-
jemni pogodbi.

Izklicna cena: 8.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 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 pristojnega 
sodišča.

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 14. 6. 

2012, na sedežu Mestne občine Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, Klub 15, s pričetkom 
ob 10.30, po naslednjem vrstnem redu:

– poslovni prostor (lokal) št. 17, na naslo-
vu Grablovičeva 50, ob 10.30,

– poslovni prostor (lokal) št. 18, na naslo-
vu Grablovičeva 50, ob 11. uri,

– parkirno mesto št. 64, na naslovu 
Povšetova 37 v soseski Nove Poljane, ob 
11.30,

– parkirno mesto št. 64, na naslovu 
Povšetova 37 v soseski Nove Poljane, ob 
11.50,

– poslovni prostor št. 7, na naslovu Trža-
ška 22, ob 12.15,

– poslovni prostor št. 8, na naslovu Trža-
ška 22, ob 12.35,

– poslovni prostor- skladišče, na naslovu 
Bratovševa pl. 27, ob 13. uri,

– garaža v triplex garažni stavbi »C« ob 
Kajuhovi/Toplarniški ulici, ob 13.20.

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 
lahko v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije ali druge članice EU postane la-
stnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj 
zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, 
tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

– Predloži pooblastilo, ki se mora 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 prijavi 
fizična oseba, samostojni podjetnik ter za-
stopniki in pooblaščenci pravnih oseb)
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7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu 
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali 
pa overjeno kopijo listine.

7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil 
vse pravilne in pravočasne prijave.

7.3 Javna dražba se bo opravila v slo-
venskem jeziku.

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 št. ______ 
oziroma parkirno mesto/garažo št. _______ 
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 o predme-
tni nepremičnini dobijo interesenti na 
Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, 
Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: miha-
ela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je 
Mihaela Topolovec Šiker.

Ogled nepremičnine bo možen po pred-
hodnem dogovoru na zgoraj navedenem 
kontaktu.

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, www.
ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana
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 Ob-2808/12
Dopolnitev

Javno podjetje Kraški vodovod Sežana 
d.o.o. Bazoviška cesta 6, Sežana, Komi-
sija za razpis delovnega mesta direktorja 
Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., obja-
vlja dopolnitev javnega razpisa za imeno-
vanje direktorja Kraškega vodovoda Sežana 
d.o.o., ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 34/12 z dne 11. 5. 2012, pod zap. 
št. 608/3-2012, na strani 956.

Direktorja javnega podjetja imenuje Svet 
ustanoviteljic javnega podjetja Kraški vodo-
vod Sežana d.o.o.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 
mandatno dobo štirih let, po poteku manda-
ta je lahko ista oseba ponovno imenovana 
za direktorja.

Na podlagi akta o imenovanju sklene 
direktor individualno pogodbo o zaposlitvi 
z nadzornim svetom družbe. Delovno raz-
merje z direktorjem se sklene za čas trajanja 
mandata.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj 
v petnajstih dneh po objavi te dopolnitve 
razpisa pošljejo prijave z dokazili o izpol-
njevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici 
z oznako »Razpis za direktorja« na naslov 
Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 
6210 Sežana.

Javno podjetje  
Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Št. 110-15/2012 Ob-2740/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upra-

vo razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena 

Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
91/09 in 33/11):

– 1 prosto mesto višjega sodnika na 
Kazenskem oddelku Višjega sodišča 
v Ljub ljani.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpol-

njuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena 
in posebne pogoje za izvolitev na mesto viš-
jega sodnika, določene v 11. členu Zakona 
o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati nasle-
dnje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno 
ime kandidata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana 

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

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

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

žnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenske-

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

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti ži-
vljenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z 

opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni 
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o 
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev 
na razpisano sodniško mesto.

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

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

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele-
ktronski naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Ljub ljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

Št. 100-29/2012/2 Ob-2741/12
Na podlagi 10. b člena Odloka o preo-

blikovanju Javnega podjetja Komunala Ra-
deče, p.o. (Uradni list RS, št. 69/95, 59/98, 
114/00, 57/01, 128/03, 88/11) razpisna ko-
misija objavlja javni razpis za prosto delovno 
mesto

direktor Javnega podjetja Komunala 
Radeče d.o.o.

Kandidat mora poleg splošnih zakonskih 
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vo-

dilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– organizacijske, strokovne in vodstvene 

sposobnosti; med kandidati, ki izpolnjujejo 
zahtevane pogoje, ima lahko prednost kan-
didat, ki ima delovne izkušnje s področja 
komunalnih dejavnosti.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnje-
vanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi 
priložiti še:

1. dokazilo o državljanstvu RS,
2. življenjepis,
3. program oziroma vizijo razvoja jav-

nega podjetja za 4-letno mandatno obdo-
bje,

4. izjavo v skladu z drugim odstavkom 
255. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 
83/09, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12), da:

– ni že član drugega organa vodenja ali 
nadzora te družbe;

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi ka-
znivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper 
delovno razmerje in socialno varnost, zo-
per pravni promet, zoper premoženje, zoper 
okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba 
ne sme biti član organa vodenja ali nadzora 
pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti 
po prestani kazni zapora;

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep pre-
povedi opravljanja poklica, in sicer dokler 
traja prepoved;

– ni bil kot član organa vodenja ali nad-
zora družbe, nad katerim je bil začet stečajni 
postopek, pravnomočno obsojena na plačilo 
odškodnine upnikom v skladu z določbami 

zakona, ki ureja finančno poslovanje podje-
tij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še 
dve leti po pravnomočnosti sodbe.

5. izjavo, da za namen tega postopka, 
organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje 
pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte 
alinee 4. točke iz uradnih evidenc.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in iz-
bira kandidata se bo presojala na podla-
gi predloženih dokazil in na podlagi razgo-
vora s kandidati, na katerega bodo vabljeni 
le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predlo-
ženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo pogoje 
tega razpisa.

Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi 
dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahteva-
ne priloge iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke pripo-
ročeno, v zaprti ovojnici, na naslov: Občina 
Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Rade-
če, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za 
direktorja «. Rok za prijavo je 8 dni in prične 
teči naslednji dan po objavi razpisa.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v roku 30 po končanem izbirnem po-
stopku. Z izbranim kandidatom bo delovno 
razmerje sklenjeno za določen čas trajanja 
mandatnega obdobja 4 let, s polnim delov-
nim časom.

V besedilu javnega razpisa uporablje-
ni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

Občina Radeče

 Ob-2841/12
Upravni odbor Inštituta za hidravlične 

raziskave je 22. 5. 2012 na svoji 39. redni 
seji na podlagi 34. člena Zakona o zavo-
dih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. 
US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 
127/06 – ZJZP) ter 32. člena Statuta Inštitu-
ta za hidravlične raziskave sprejel odločitev 
o objavi javnega razpisa za imenovanje

direktorja Inštituta za hidravlične ra-
ziskave.

Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 
Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPD-
ZC, 127/06 – ZJZP), Zakonom o razisko-
valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) ter 
48. členom Statuta Inštituta za hidravlične 
raziskave, poleg splošnih pogojev za skle-
nitev delovnega razmerja v javnem sektorju, 
izpolnjevati kandidat:

– imeti doktorat znanosti s področja de-
javnosti inštituta,

– izkazovati mednarodno primerljive raz-
iskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate 
v zadnjih petih letih,

– izkazovati sposobnosti za organizira-
nje in vodenje,

– aktivno obvladati vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjevati druge pogoje, ki jih določa 

zakon ali ustrezen predpis.
Direktorja Inštituta za hidravlične razi-

skave imenuje Upravni odbor Inštituta za 
hidravlične raziskave s soglasjem ustanovi-
telja Inštituta za hidravlične raziskave.

Direktor Inštituta za hidravlične raziskave 
je organizacijski in strokovni vodja javnega 
raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlič-

Razpisi delovnih mest
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ne raziskave. Mandat direktorja Inštituta za 
hidravlične raziskave traja pet let.

Kandidati morajo svoje prijave posredo-
vati v 8 dneh od objave tega javnega razpisa 
na naslov: Inštitut za hidravlične raziskave, 
Hajdrihova 28, p.p. 3401, 1000 Ljub ljana. 
Prijava na ta javni razpis mora biti v zaprti 
ovojnici, z oznako »Za razpisano mesto di-
rektorja Inštituta za hidravlične raziskave«. 
Prijavi na ta javni razpis morajo biti priložena 
ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev 
razpisa, življenjepis z navedbo dosedanjih 
izkušenj, bibliografijo ter program dela in 
vodenja Inštituta za hidravlične raziskave.

Dodatne informacije lahko kandidati do-
bijo v tajništvu Inštituta za hidravlične razi-
skave, tel. 01/24-18-420, ga. Šuštaršič.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v 15 dneh od izteka roka za oddajo 
vlog.

Inštitut za hidravlične raziskave  
Ljubljana

Št. 37 Ob-2843/12
Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča je 

na svoji 12. redni seji, dne 22. 5. 2012 spre-
jel naslednji sklep: Svet zavoda Vrtca »Oto-
na Župančiča« Slovenska Bistrica razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na 

funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne 
zakonske pogoje in posebne pogoje, skla-
dno Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 34/11), 
in sicer po prvem odstavku 53. člena zgoraj 
imenovanega zakona (ZOFVI).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, 
vodstvene, organizacijske in druge sposob-
nosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za 
dobo 5 let.

Predviden začetek dela bo dne 1. 11. 
2012.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, po-
trdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po ura-
dni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo 
o nekaznovanosti zaradi kaznivega deja-
nja zoper spolno nedotakljivost, dosedanje 
delovne izkušnje, kratek življenjepis) in pro-
gram vodenja zavoda, pošljite v 8 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrt-
ca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, 
Zidanškova 1/a, 2310 Slovenska Bistrica, 
z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o ime-
novanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča 
Slovenska Bistrica
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Št. 705-302/2012/8 Ob-2778/12
Minister za pravosodje na podlagi tre-

tjega odstavka 284. 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) 
objavlja, da je Matija Batistič, ki ga je mini-
ster za pravosodje imenoval za izvršitelja 
s sedežem na Kersnikovi 19, v Celju, dne 
11. 5. 2012 zaprisegel pred ministrom, pri-
stojnim za pravosodje, zato je s tem dnem 
nastopil službo izvršitelja.

Ministrstvo za pravosodje 
 in javno upravo

 Ob-2721/12
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 55. točke Ko-
deksa upravljanja s kapitalskimi naložba-
mi države z dne 18. 1. 2011 ter smiselno 
32. člena Zakona o upravljanju s kapitalski-
mi naložbami Republike Slovenije

poziv za javno zbiranje ponudb
za odprodajo ustanoviteljskega deleža  

v zavodu Izobraževalni center 
energetskega sistema – ICES, 

Hajdrihova 2, Ljubljana
Prodajalec: Elektro-Slovenija, d.o.o., 

Hajdrihova 2, 1000 Ljub ljana.
Predmet prodaje: ustanoviteljski delež 

v zavodu Izobraževalni center energetske-
ga sistema – ICES, Hajdrihova 2, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljevanju zavod), ki predstavlja 
100 % delež (edini ustanovitelj) v zavodu in 
katerega knjigovodska vrednost je na dan 
31. 12. 2011 znašala 62.593,89 EUR.

Prodajalec namerava prodati ustanovitelj-
ski delež v celoti in na podlagi tega oglasa 
vabi interesente, da sodelujejo v tem postop-
ku javnega zbiranja ponudb za nakup deleža.

Ponudba za nakup mora vsebovati naj-
manj:

1. predmet ponudbe: nakup ustanovitelj-
skega deleža, ki predstavlja 100 % delež 
v zavodu;

2. ponujeno ceno za celotni ustanovitelj-
ski delež: izražena mora biti s točno določe-
nim zneskom v EUR;

3. način in rok plačila: z nakazilom na 
račun prodajalca v roku, določenem v po-
godbi o prodaji;

4. varščino v višini 1000,00 EUR;
5. rok veljavnosti ponudbe: vključno do 

30. 6. 2012;
Ponudbi je potrebno priložiti:
1. kratko obrazložitev razlogov za so-

delovanje v postopku javnega zbiranja po-
nudb;

2. izpisek iz sodne evidence, ki izka-
zuje registracijo ponudnika pri pristojnem 
sodišču;

3. potrdilo o vplačilu varščine za resnost 
ponudbe.

Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na 
sedež prodajalca Elektro-Slovenija, d.o.o., 
Hajdrihova 2, 1000 Ljub ljana, najkasneje 
v 8 dneh od objave tega poziva v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti 
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba ICES«.

Drugi pomembni podatki:
Prodajalec se po prejemu ponudb lahko 

odloči, da bo z enim ali več ponudniki izve-
del nadaljnja pogajanja z namenom skleniti 
dokončno kupoprodajno pogodbo z najbolj-
šim ponudnikom.

Prodajalec lahko brez obveznosti, ka-
darkoli in brez navedbe razlogov prekine 
postopek prodaje in pogajanj, za kar ne nosi 
nobene odgovornosti.

Prodajalec na podlagi tega razpisa ni 
zavezan skleniti pogodbe o prodaji ustano-
viteljskega deleža v zavodu z najboljšim ali 
katerimkoli drugim ponudnikom.

Podrobnejše informacije o predmetu pro-
daje in pogojih javnega zbiranja ponudb so 
interesentom na razpolago kot razpisna do-
kumentacija v vložišču (Elektro-Slovenija, 
d.o.o., Hajdrihova 2, III. nadstropje, soba 
št. 3D2.1).

V primeru sklenitve prodajne pogodbe 
se prenos imetništva ustanoviteljskega de-
leža izvrši z dnem plačila vseh pogodbenih 
obveznosti kupca.

Javni poziv za zbiranje ponudb je obja-
vljen na internetnih straneh prodajalca Elek-
tro-Slovenija, d.o.o. (www.eles.si) in v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 2.2.-2059/2012 Ob-2744/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju 

s stvarnim premoženjem – 1.: Slovenske 
železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvor-
ska ul. 11, 1506 Ljub ljana, vabijo k nakupu 
premičnin: neuporabnega materiala, odpa-
dno železo.

Vrsta posla: neuporabni material.
Lokacija:
– SVP Postojna – NP Koper,
– negibne zaloge se nahajajo na lokaciji 

območja Ljub ljane (SVP Ljub ljana, EE Ljub-
ljana in Centralno skladišče Zalog – seznam 
materiala in lokacij bo priložen navodilu za 
oblikovanje ponudbe).

Predmet prodaje obsega:
– približno 70 ton neuporabnih tirnic, od-

padno železo,
– negibne zaloge, odpisane v letu 2011.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje 

znaša: 19.950,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 

5. 6. 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 10 dneh 
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za 
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi doda-
tna pojasnila v zvezi s predmetom proda-
je in v skladu s tem navodilom v 11 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.

Slovenske železnice –  
Infrastruktura, d.o.o.

Št. 3.2.-191/2012-2 Ob-2745/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju 

s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske 
železnice – Potniški promet, d.o.o., Kolod-
vorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, vabijo k na-
kupu premičnin: prodaja električnih loko-
motiv ser. 342, izločenih iz uporabe.

Vrsta posla: prodaja osnovnih sredstev.
Lokacija: SV Ljub ljana DE Jesenice, SV 

Ljub ljana DE Zidani Most, SŽ – CD Pro-
izvodnja Moste.

Predmet prodaje obsega: 6 električnih 
lokomotiv ser. 342, izločenih iz uporabe.

Ocenjena vrednost predmeta prodaje 
znaša: 97.606,00 EUR.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 
6. 6. 2012 ob 12. uri, na sedežu druž-
be: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 
Ljub ljana, Področje za nabavo (sejna soba 
606).

Posebne zahteve prodajalca bodo 
navedene v navodilu za oblikovanje po-
nudb.

Zainteresirani ponudniki so v 11 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 12 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.

Slovenske železnice –  
Potniški promet, d.o.o.

Št. 3.2.-192/2012-2 Ob-2746/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju 

s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske 
železnice – Potniški promet, d.o.o., Kolod-
vorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, vabijo k na-
kupu premičnin: neuporabnega materiala, 
odpadno železo.

Vrsta posla: neuporabni material.
Lokacija:
– za neuporabne litoželezne zavornja-

ke – Centralne delavnice in delovišča po 
Sloveniji,

– negibne zaloge se nahajajo na raz-
ličnih lokacijah po Sloveniji (seznam ma-
teriala in lokacij bo priložen navodilu za 
oblikovanje ponudbe).

Predmet prodaje obsega:
– cca 70 t neuporabnih litoželeznih za-

vornjakov (odpadno železo), ki se bodo 
zbirali na različnih lokacijah po Sloveniji,

– negibne zaloge, odpisane v letu 2011.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje 

znaša: 20.300,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 

6. 6. 2012 ob 11.15, 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 11 dneh 
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za 
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi doda-

Druge objave
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tna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje 
in v skladu s tem navodilom v 12 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. 
Zahtevo za prevzem navodila so 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.

Slovenske železnice –  
Potniški promet, d.o.o.

Št. 3.1.-803/2012 Ob-2764/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju 

s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske 
železnice – Tovorni promet, d.o.o., Kolod-
vorska ul. 11, 1506 Ljub ljana vabijo k na-
kupu premičnin: neuporabnega materiala, 
odpadno železo.

Vrsta posla: neuporabni material.
Lokacija:
– za neuporabne litoželezne zavornja-

ke – Centralne delavnice in delovišča po 
Sloveniji,

– negibne zaloge se nahajajo na lokaciji 
CD Dobova in CD Ljub ljana – Zalog (se-
znam materiala in lokacij bo priložen navo-
dilu za oblikovanje ponudbe).

Predmet prodaje obsega:
– cca 130 t neuporabnih litoželeznih za-

vornjakov (odpadno železo), ki se bodo zbi-
rali na različnih lokacijah po Sloveniji,

– negibne zaloge, odpisane v letu 2011.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje 

znaša: 37.700,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 

6. 6. 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 11 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 12 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.

Slovenske železnice –  
Tovorni promet, d.o.o.

Št. 4501-3/2012 Ob-2782/12
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-

venije na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
in Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, Območna enota Koper, 
Martinčev trg 2, 6000 Koper (v nadaljevanju: 
prodajalec).

2. Naziv in sedež upravljavca: Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva cesta 24, 1000 Ljub ljana.

3. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
a) Poslovni prostori v poslovno-stano-

vanjskem objektu, na Partizanski ulici 18, 
6210 Sežana, parc. št. 4041/8, k.o. Sežana,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/6, št. dela stavbe 5.E – 13,07 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/7, št. dela stavbe 6.E – 4,11 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/8, št. dela stavbe 7.E – 7,32 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/9, št. dela stavbe 8.E – 20,06 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/10, št. dela stavbe 9.E – 24,80 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/11, št. dela stavbe 10.E – 15,44 m2 ter

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/12, št. dela stavbe 11.E – 3,52 m2,

kot skupno zaključeno celoto.
Poslovni prostori predstavljajo zaključe-

no enoto, sestavljeno iz petih pisarn in dveh 
hodnikov. Zgradba je bila zgrajena pred pri-
bližno 100 leti. Prenova se je izvajala v letih 
1987, 1989 in 1993.

Izhodiščna cena je 60.276,00 EUR.
4. Vrsta prodaje: prodaja stvarnega pre-

moženja.
5. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnina se proda po načelu vi-

deno – kupljeno.
b) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in 

pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pri-
dobitev nepremičnin na območju Republike 
Slovenije.

c) Z oddajo ponudbe ponudnik v celoti 
sprejema in soglaša s pogoji tega javnega 
razpisa.

d) Ponudnik je na dano ponudbo ve-
zan do dneva sklenitve prodajne pogodbe 
z izbranim ponudnikom, vendar najdlje šest 
mesecev od dneva, določenega za prejem 
ponudb.

e) Ponudnik mora do izteka roka za pre-
jem ponudb plačati varščino v višini 10 % 
ponujene cene za nepremičnino. Varščina 
se nakaže na transakcijski račun Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije IBAN 
št. SI56 0110-0603-0274-014, BIC št. BSLJ 
SI2X; Banka Slovenije; Slovenska cesta 35, 
Ljub ljana, in referenco št. 00 2200-720.

f) Nepremičnina je nezasedena.
6. Drugi pogoji:
a) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne 

glede na prejete ponudbe, ne sklene pro-
dajne pogodbe z nobenim ponudnikom ter 
tudi, da lahko že začeti postopek kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla ustavi brez dol-
žnosti povračila kakršnih koli stroškov.

b) Ponudnik odda svojo ponudbo na 
vnaprej pripravljenih obrazcih, ki so, skupaj 
z objavo razpisa, dostopni na spletni strani 
prodajalca, http:/www.zzzs.si, pod rubriko 
»Novosti«, ali po elektronski pošti preko 
kontaktnih oseb (nedjan.koren@zzzs.si ali 
erika.kariz@zzzs.si).

c) V izhodiščni ceni ni zajet davek na 
promet z nepremičninami, ki ga je kupec 
dolžan plačati poleg kupnine.

7. Vsebina ponudbe:
a) Ponudba za nakup nepremičnine 

mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku 

(Priloga 1),
– izpolnjen obrazec Ponudba (Priloga 2),
– potrdilo o plačilu varščine (10 % od po-

nujene cene).
b) Ponudba šteje za popolno, če vsebuje 

vse zgoraj navedene sestavine in je prejeta 
pravočasno.

8. Rok za predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe naj zainteresirani po-

nudniki pošljejo v zaprti kuverti priporočeno 
po pošti, na naslov Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, Območna enota Ko-
per, Martinčev trg 2, 6000 Koper, ali osebno 
oddajo v sprejemno pisarno (soba št. 2, 
v pritličju). Pisne ponudbe morajo prispeti 
do srede, 4. 7. 2012, do 10. ure, na sedež 
prodajalca. Na kuverti naj ponudniki vidno 
označijo »Ponudba za nakup nepremičnine 
– Ne odpiraj«, ter na hrbtni strani kuverte 
svoj naziv in sedež oziroma ime in priimek 
ter naslov.

9. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika:

a) Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 7. 
2012, ob 11. uri, na sedežu organizatorja 
javnega zbiranja ponudb, v sejni sobi št. 4, 
v pritličju.

b) Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo 
ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci 
s pooblastilom.

c) Nepravočasne in nepopolne ponudbe 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

d) Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika bo opravila posebna komisija upra-
vljavca.

e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnje-
val vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno nad izhodiščno za nepremičnino, ki se 
prodaja. V primeru, da bi več ponudnikov 
ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodišč-
no ceno, bo prodajalec pozval vse najvišje 
enako uspele ponudnike, naj pisno in v do-
ločenem roku ponudijo višjo ceno od že po-
nujene. V primeru ponovno prejetih enako-
vrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik 
za nepremičnino izžreban.

f) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika pisno obveščeni najkasne-
je v 60 dneh od dneva javnega odpiranja 
ponudb.

10. Sklenitev pogodbe:
a) Z izbranim ponudnikom se sklene ku-

po-prodajna pogodba. Izbrani ponudnik je 
dolžan pristopiti k podpisu pogodbe v pet-
najstih dneh od prejema sklepa o izbiri in 
poziva k sklenitvi pogodbe.

b) Izbrani ponudnik (kupec) mora ce-
lotno kupnino poravnati v osmih dneh od 
izstavitve računa na transakcijski račun pro-
dajalca. Rok plačila je bistvena sestavina 
pravnega posla.

c) Če izbrani ponudnik (kupec) v določe-
nem roku ne pristopi k podpisu pogodbe ali 
če v določenem roku ne plača preostanka 
kupnine, plačana varščina zapade v korist 
prodajalca in se šteje za odstopnino.

d) V primeru odstopa izbranega ponu-
dnika si prodajalec pridrži pravico povabiti 
k podpisu pogodbe z naslednjim najugo-
dnejšim ponudnikom (kupcem).

e) Pogoji iz javnega razpisa so sestavni 
del pogodbe o prodaji nepremičnine. Kupec 
nepremičnine je dolžan plačati vse stroške 
v zvezi s sklenitvijo in zemljiško knjižno iz-
vedbo pogodbe (zlasti notarske storitve, 
vpis v zemljiško knjigo) ter plačati vse pri-
padajoče javne dajatve.

11. Kontaktna oseba prodajalca za 
ogled: ogled nepremičnine je možen 
po predhodnem dogovoru s Cirilko Kos, 
tel. 05/730-50-16, elektronski naslov: ciril-
ka.kos@zzzs.si.

Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Območna enota Koper

Št. 430-9/2012 Ob-2726/12
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Se-

žana, na podlagi Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), Uredbe 
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o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/2011), sklepa Občinskega sveta Ob-
čine Sežana št. 032-1/2010-14 z dne 18. 2. 
2010, sklepa Občinskega sveta Občine Se-
žana št. 032-9/2011-21 z dne 17. 11. 2011 
o spremembi sklepa št. 032-1/2010-14, 
sklepa Občinskega sveta Občine Sežana 
št. 032-1/2012-13 z dne 26. 1. 2012 ter skle-
pa župana št. 430-9/2012 z dne 6. 3. 2012 
Občine Sežana objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin,  

parc. št. 3791/11, 3791/12, 4320/11, 
4320/12, 4320/13 in 2212/669,  

vse k.o. Sežana
1. Navedba prodajalca: Občina Sežana, 

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vre-

dnost:
a) Zemljišče parc. št. 3791/11, neplo-

dno, v izmeri 4225 m2, k.o. Sežana. Izho-
diščna (najnižja) vrednost za prodajo je 
289.617,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 
20 % davek na dodano vrednost, ki ga pla-
ča kupec.

b) Zemljišče parc. št. 3791/12, neplo-
dno, v izmeri 4455 m2, k.o. Sežana. Izho-
diščna (najnižja) vrednost za prodajo je 
305.383,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 
20 % davek na dodano vrednost, ki ga pla-
ča kupec.

c) Zemljišče parc. št. 4320/11, neplo-
dno, v izmeri 240 m2, k.o. Sežana. Izho-
diščna (najnižja) vrednost za prodajo je 
36.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača ku-
pec.

č) Zemljišče parc. št. 4320/12, neplo-
dno, v izmeri 240 m2, k.o. Sežana. Izho-
diščna (najnižja) vrednost za prodajo je 
36.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača ku-
pec.

d) Zemljišče parc. št. 4320/13, neplo-
dno, v izmeri 240 m2, k.o. Sežana. Izho-
diščna (najnižja) vrednost za prodajo je 
36.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača ku-
pec.

e) Zemljišče parc. št. 2212/669, gozd, 
v izmeri 397 m2, k.o. Sežana. Izhodišč-
na (najnižja) vrednost za prodajo je 
26.996,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača ku-
pec.

3. Lokacija in namembnost prodajanih 
zemljišč:

Zemljišči pod a) in b) sta nastali s parce-
lacijo zemljišča s parc. št. 3791/7, k.o. Seža-
na (odločba Geodetske uprave RS, Območ-
na geodetska uprava Koper, Geodetska pi-
sarna Sežana, Kosovelova ulica 1, Sežana; 
št. odločbe 02112-158/2011-3 z dne 15. 6. 
2011). Zemljišči se nahajata na območju, 
ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za mesto Sežana – zahod (Uradni 
list RS, št. 23/08), območje urejanja: obmo-
čje za pro izvodnjo P-12, ureditvena enota: 
dvoranski objekti »d«, kar pomeni:

P – območja za pro izvodnjo
Območja pro izvodnih dejavnosti (P) so 

namenjena pro izvodnim, poslovnim dejav-
nostim, trgovini za občasno oskrbo, storitve-
nim dejavnostim, gostinstvu kot spremljajoči 
dejavnosti osnovni rabi (brez stanovanj).

a) dopustne so naslednje namembnosti 
oziroma dejavnosti:

– pro izvodne dejavnosti,
– gradbeništvo,
– skladiščenje,
– servisi in storitvene dejavnosti,
– oskrbne dejavnosti in trgovina,
– gostinstvo, šport in rekreacija kot do-

polnilna dejavnost osnovni rabi.
b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrže-

valna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzi-
dave, nadomestne gradnje objektov, odstra-
nitve objektov,

– spremembe namembnosti obstoječih 
objektov v dejavnosti, ki so določene za 
obravnavano namensko rabo površin,

– novogradnje objektov, razen v uredi-
tvenih enotah parkovne (p) in druge zelene 
površine (z) in igrišča (zi),

– postavitve enostavnih objektov (pomo-
žni objekti za lastne potrebe, ograje, pomo-
žni infrastrukturni objekti, začasni in vad-
beni objekti, spominska obeležja in urbana 
oprema),

– ureditve infrastrukture (prometno 
omrežje in naprave, komunalno in energet-
sko omrežje in naprave, omrežja in naprave 
za zveze),

– ureditve javnih površin,
– deponije razsutih tovorov niso dopu-

stne.
Merila in pogoji za oblikovanje v uredi-

tveni enoti »d«:
“d” – dvorane in delavnice (večji objekti, 

pro izvodne dvorane, skladišča).
V ureditveni enoti »d – dvorane in delav-

nice« so dopustne postavitve delavnic, dvo-
ran in njim sorodnih objektov, za oblikovanje 
objektov velja:

Urbanistično oblikovanje:
– novogradnje in nadomestne gradnje 

objektov morajo biti od parcelne meje od-
maknjene najmanj 4 m, če v grafičnih prika-
zih ni določeno drugače. Za visoke objekte 
(nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več 
nad urejenim/raščenim terenom) morajo biti 
odmiki min. 5 m, da se zagotovi nemoteno 
vzdrževanje in raba objektov,

– zazidanost gradbene parcele je lahko 
največ 70 %, pri čemer morajo biti zagoto-
vljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrže-
vanje objekta.

Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih 

objektov so dopustne na tak način, da se 
s tem doseže enotno in celovito oblikovanje 
zaključene stavbne mase,

– maksimalni vertikalni gabarit objektov 
je lahko 12 m.

V ureditveni enotah so dopustni tudi 
objekti z značilnostmi oblikovanja b – bloki 
(za poslovne objekte ...), vendar višino, ki 
ne presega 15 m.

Zemljišča pod c), č) in d) se nahajajo 
v območju, ki ga ureja Odlok o prostorsko 
ureditvenih pogojih za mesto Sežana – za-
hod (Uradni list RS, št. 23/08), območje ure-
janja: območje mešane rabe M-07, ureditve-
na enota:dvoranski objekt »d«, kar pomeni:

M – območja mešane rabe
Območja mešane rabe (M) so namenje-

na oskrbi, storitvam, manjšim pro izvodnim 
dejavnostim (manjši obseg, manjši vplivi), 
poslovnim dejavnostim (brez stanovanj).

a) dopustne so naslednje namembnosti 
oziroma dejavnosti:

– terciarne dejavnosti,
– šport in rekreacija, kultura, poslovni 

prostori dejavnosti,

– pro izvodne dejavnosti, ki prekomerno 
ne vplivajo na okolje.

b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrže-

valna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzi-
dave, nadomestne gradnje objektov, odstra-
nitve objektov,

– spremembe namembnosti obstoječih 
objektov v dejavnostih, ki so določene za 
obravnavano namensko rabo,

– novogradnje objektov, razen v uredi-
tvenih enotah parkovne (p) in druge zelene 
površine (z) in igrišča (zi),

– postavitve enostavnih objektov (pomo-
žni objekti za lastne potrebe, ograje, pomo-
žni infrastrukturni objekti, začasni in vad-
beni objekti, spominska obeležja in urbana 
oprema),

– ureditve infrastrukture (prometno, ko-
munalno in energetsko omrežje in naprave, 
omrežja in naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– deponije razsutih tovorov niso dopu-

stne.
Merila in pogoji za oblikovanje v uredi-

tveni enoti »d«:
“d” – dvorane in delavnice (večji objekti, 

pro izvodne dvorane, skladišča).
V ureditveni enoti »d – dvorane in delav-

nice« so dopustne postavitve delavnic, dvo-
ran in njim sorodnih objektov, za oblikovanje 
objektov velja:

Urbanistično oblikovanje:
– novogradnje in nadomestne gradnje 

objektov morajo biti od parcelne meje od-
maknjene najmanj 4 m, če v grafičnih prika-
zih ni določeno drugače. Za visoke objekte 
(nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več 
nad urejenim/raščenim terenom) morajo biti 
odmiki min. 5 m, da se zagotovi nemoteno 
vzdrževanje in raba objektov,

– zazidanost gradbene parcele je lahko 
največ 70 %, pri čemer morajo biti zagoto-
vljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrže-
vanje objekta.

Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih 

objektov so dopustne na tak način, da se 
s tem doseže enotno in celovito oblikovanje 
zaključene stavbne mase,

– maksimalni vertikalni gabarit objektov 
je lahko 12 m.

V ureditveni enotah so dopustni tudi 
objekti z značilnostmi oblikovanja b – bloki 
(za poslovne objekte ...), vendar višino, ki 
ne presega 15 m.

Zemljišče pod e) se nahaja v območju 
stanovanj z oznako S-55, gradnja se ureja 
z Odlokom o zazidalnem načrtu ZS34 in 
PS25 – Ograde v Sežani (Uradni list RS, 
št. 38/98), ki obravnavano parcelo uvršča 
v območje ZS 34.

V ZN Ograde je zemljišče parcele ozna-
čeno z oznako C9 in je namenjeno gradnji 
individualnega stanovanjskega objekta. Par-
cela, ki je predmet prodaje, predstavlja del 
zemljišča predvidenega za gradnjo individu-
alnega stanovanjskega objekta.

Tlorisni gabarit objekta je max. 
10,60 m × 15,00 m, višinski gabarit je P+1 
in je razviden iz idejne zasnove objekta. 
Tlorisni gabariti lahko dimenzijsko odstopajo 
+/- 10 % po dolžini in +/- 15 % po širini. Gle-
de na višino objektov je odstopanje maksi-
malno + 1 m in odstopanj navzgor ni. Kleti 
so dopustne. Kota vrha stropne plošče kleti 
je lahko max. 50 cm nad obstoječim (narav-
nim) terenom.
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Tolerance spreminjanja mej med posa-
meznimi parcelami so dovoljene pod po-
gojem, da se bistveno ne poveča stavb-
no zemljišče. Ni dopustno graditi prizidkov 
v območju ZS 34. Gradnja je lahko klasična, 
montažna ali kombinirana.

Glede namembnosti objektov in naprav 
so spremembe dopustne do stopnje, ko 
ne kršijo ali spreminjajo osnovnih dejav-
nosti posameznega območja, opredeljene-
ga s tem načrtom. V pritličju stanovanjskih 
objektov se lahko organizira trgovsko-uslu-
žna dejavnost pod pogojem, da je nemoteča 
in ekološko varna.

4. Vrsta pravnega posla:
– prodaja zemljišč.
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na 

razpisu, morajo plačati varščino za resnost 
ponudbe v višini 10 % izhodiščne vrednosti 
posamezne nepremičnine. Ponudbi za na-
kup posameznega zemljišča je treba priložiti 
potrdilo o plačilu varščine.

5.2. Varščina se nakaže na tran-
sakcijski račun Občine Sežana, 
št. 01311-0100005909, s pripisom 
št. 430-9/2012, in sicer do dneva izteka 
roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je 
pogoj za sodelovanje pri nakupu posame-
zne predmetne nepremičnine.

5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo 
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina 
Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina 
Sežana obdrži varščino v primeru, da ponu-
dnik po plačilu varščine ponudbo za nakup 
posamezne nepremičnine umakne.

5.4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo 
uspel, se mu varščina brez obresti vrne 
v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. 
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina 
vračuna v kupnino.

6. Prodajni pogoji in merila:
6.1. Nepremičnine se bodo prodajale za 

najmanj izhodiščno ceno.
6.2. Nakup bo potekal po načelu videno 

– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov 
zaradi napak ne bo upoštevano.

6.3. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je najvišja ponujena cena, ki je za 
1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe. 
Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno 
določena. Prodajalec bo torej upošteval 
samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek 
naveden v točno določeni višini.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse 
razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. 
V primeru da dva ali več ponudnikov za na-
kup posameznega zemljišča, ponudijo isto 
ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija 
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali se z njimi opravi doda-
tna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi 
ponudniki javno dražbo, pri čemer se za 
izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih 
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

7. Pogoji sodelovanja:
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo do-

mače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki 
v skladu s pravnim redom pridobijo lastnin-
sko pravico na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji, in ki v roku podajo pravilne po-
nudbe.

7.2. Ponudba za nakup nepremičnine 
mora vsebovati naslednje:

– podatke o ponudniku: naziv kupca, nje-
gov točen naslov in ostale podatke (EMŠO 
in davčno številko za fizične osebe; matič-
no in davčno oziroma identifikacijsko št. za 
DDV za pravne osebe);

– dokazilo, da ima ponudnik pravico ku-
piti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne 
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno 
številko – za fizične osebe oziroma izpis iz 
sodnega registra oziroma drugega ustre-
znega registra in davčno številko oziroma 
ID za DDV – za pravne osebe, samostojne 
podjetnike. (Izpisek iz sodnega registra ali 
iz poslovnega registra ne sme biti starejši 
od 30 dni);

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
za pravne osebe in samostojne podjetnike. 
Potrdilo DURS o plačanih davkih in prispev-
kih ne sme biti starejše od 30 dni;

– navedbo nepremičnine, ki je predmet 
ponudbe;

– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne 
sme biti nižja od izhodiščne cene;

– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema 

vse razpisne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma oseb-

nega računa ponudnika za morebitno vračilo 
vplačane varščine.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 
vse zgoraj navedene sestavine.

8. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup po-

samezne nepremičnin umakne ali dopolni 
do roka za sprejem ponudbe, ki je določen 
v razpisu. V primeru umika ponudbe se var-
ščina ne vrne.

– Izbrani ponudnik plača davek na do-
dano vrednost, stroške overitve podpisa 
pri notarju, vknjižbe pogodbe v zemljiško 
knjigo in morebitne druge stroške v zvezi 
z pogodbo.

– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan 
plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. 
Plačilo celotne kupnine v prej določenem 
roku je bistvena sestavina pravnega posla. 
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se 
pogodba razdre, varščino pa zadrži Občina 
Sežana.

– Izbrani ponudnik je dolžan poravnati 
komunalni prispevek, ki bo zaračunan ob 
izdaji gradbenega dovoljenja.

– Ponudba ponudnika mora biti veljavna 
najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.

– Prodajalec si na predmetnih nepre-
mičninah izgovarja neodplačno služnostno 
pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja 
objektov in omrežij javne komunalne infra-
strukture, kolikor le ta obstaja. Omejitve se 
vpišejo v zemljiško knjigo.

9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-

kasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve 
o izbiri najugodnejšega ponudnika.

– Občina Sežana lahko brez kakršneko-
li odškodninske odgovornosti do sklenitve 
pravnega posla prekine oziroma ustavi po-
stopek prodaje, ne da bi za to navedla razlo-
ge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana 
varščina. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugo-
dnejše pogoje, je izključena.

– O neuspelem javnem zbiranju ponudb 
bo občina obvestila ponudnike v 8 dneh od 
odpiranja prispelih ponudb.

10. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem 

skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje 
v roku 15 dneh od prejema obvestila o izbo-
ru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na 
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadr-
žala plačano varščino in sklenila pogodbo 
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 

Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del 
pogodbe o prodaji nepremičnin.

– Uspeli ponudnik oziroma kupec pla-
ča poleg kupnine tudi davčne dajatve 
(20 % DDV) in stroške notarskih overitev. 
Zemljiško knjižni prenos vrši kupec. Kupec 
pridobi lastninsko pravico na nepremičnini 
po plačilu celotne kupnine.

11. Rok, naslov in obrazci za predložitev 
ponudbe:

11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici 
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup 
nepremičnin v k.o. Sežana« naj ponudniki 
oddajo v sprejemni pisarni Občine Sežana 
(pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali po-
šljejo priporočeno na naslov: Občina Se-
žana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 
Na hrbtni strani mora biti označen naslov 
pošiljatelja.

11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo od-
dati na obrazcih razpisne dokumentacije, 
ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu 
občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali 
na spletni strani, www.sezana.si.

11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno 
do 11. 6. 2012, do 10. ure.

11.4. Prepozno prispele ponudbe, po-
nudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne 
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih 
navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. 
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za od-
dajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene po-
nudniku.

12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravi-

la s sklepom imenovana komisija dne 12. 6. 
2012, ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine 
Sežana.

12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo 
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 
izkazati z osebnim dokumentom oziroma 
pisnim pooblastilom ponudnika.

13. Informacije: podrobnejše informacije 
v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo na 
tel. 05/731-01-00 ali 05/731-01-07.

Občina Sežana

Št. 3528-8/2011 Ob-2727/12
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Se-

žana, na podlagi Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10) (v nadalje-
vanju: ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem pre-
moženjem države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter skle-
pa župana Občine Sežana št. 3528-8/2011 
z dne 1. 8. 2011 in sklepa župana Obči-
ne Sežana št. 478-67/2011-2 z dne 17. 10. 
2011 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež organizatorja: Občina 
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Se žana.

2. Predmet prodaje in izhodiščna vre-
dnost:

2.1. Poslovni prostor Dutovlje 60 a, Du-
tovlje:

– poslovni prostor (nekdanji zdravstve-
ni dom) v neto tlorisni površini 194,11 m2, 
označen z ID znakom 2432-81-12, posame-
zni del št. 12, v stavbi št. 81, k.o. 2432-Du-
tovlje (ID 5753923), ki leži na parcelah 
št. 3246/19 in 3246/20, k.o. Dutovlje, na 
naslovu Dutovlje 60a, 6221 Dutovlje (v na-
daljevanju: Dutovlje 60a).

– Poslovni prostor se nahaja v središču 
naselja Dutovlje. V neposredni bližini so še 
prostori Telekoma, pošte, banke in trgovine. 
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Objekt je dostopen z državne ceste, pred 
objektom je javno parkirišče.

– Izhodiščna (najnižja) vrednost je 
148.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2 % 
davek na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec.

Lokacija in namembnost prodajanega 
poslovnega prostora:

Poslovni prostor se nahaja na območju, 
ki ga ureja Odlok o splošnih merilih prostor-
skih ureditvenih pogojev za naselja v Občini 
Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 
– popr.) Odlok o podrobnih merilih prostor-
skih ureditvenih pogojev za naselja v Občini 
Sežana (Uradni list RS, št. 82/02 in 86/02 
– popr.) – območje urejanja KS Dutovlje/na-
selje Dutovlje/območje urejanja: »Starejše 
jedro naselja« z oznako – P7-N2-S1, ki je 
centralno naselje z javnimi in tranzitnimi 
funkcijami (šolstvo, zdravstvo, trgovina, ….) 
in stanovanja s spremljajočimi dejavnostmi.

2.2. Nezazidano stavbno zemljišče:
– Zemljišče parc. št. 2589/60 travnik, 

v izmeri 813 m2, k.o. 2435-Križ.
– Zemljišče se nahaja na skrajnem vzho-

dnem robu naselja Križ.
– Izhodiščna (najnižja) vrednost je 

70.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača ku-
pec.

Lokacija in namembnost zemljišča:
Zemljišče se nahaja na območju, ki ga 

ureja Odlok o splošnih merilih prostorskih 
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Se-
žana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – 
popr.) in Odlok o podrobnih merilih prostor-
skih ureditvenih pogojev za naselja v Občini 
Sežana (Uradni list RS, št. 82/02 in 86/02 – 
popr.) – območje urejanja KS Tomaj/naselje 
Križ/območje ureditvene enote – P30-N3-
-S2, ki je namenjeno stanovanjem in spre-
mljajočim dejavnostim.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Varščina:
4.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem 

postopku javnega zbiranja ponudb, morajo 
plačati varščino za resnost ponudbe v viši-
ni 10 % izhodiščne vrednosti nepremičnine. 
Ponudbi za nakup nepremičnine je treba 
priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša:

– za poslovni prostor pod zaporedno 
št. 2.1. –Dutovlje 60a 14.800,00 EUR,

– za zemljišče pod zaporedno št. 2.2.-ne-
zazidano stavbno zemljišče 7.000,00 EUR.

4.2. Varščina se nakaže najkasne-
je do izteka roka za zbiranje ponudb na 
transakcijski račun Občine Sežana, 
št. 01311-0100005909 s pripisom:

– št. 3528-8/2011 za poslovni prostor 
Dutovlje 60a,

– št. 478-67/2011 za nezazidano stavb-
no zemljišče.

Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje 
v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za 
kar je potrebno priložiti dokazilo.

4.3. V primeru, da ponudniki vplačajo 
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina 
Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina 
Sežana obdrži varščino v primeru, da ponu-
dnik po plačilu varščine ponudbo za nakup 
nepremičnine umakne.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe 
ali ne plača kupnine, Občina Sežana obdrži 
varščino.

4.5. Ponudniku, ki ne bo izbran, se var-
ščina brez obresti vrne v roku 15 dni od pre-
jema obvestila o izboru. Uspelemu ponudni-
ku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.

5. Prodajni pogoji in merila:
5.1. Nepremičnina se bo prodajala za 

najmanj izhodiščno ceno.
5.2. Nakup bo potekal po načelu videno 

– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov 
zaradi napak ne bo upoštevano.

5.3. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je najvišja ponujena cena, ki je za 
1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe. 
Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno 
določena. Prodajalec bo torej upošteval 
samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek 
naveden v točno določeni višini.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse 
razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. 
V primeru da dva ali več ponudnikov za na-
kup posameznega zemljišča, ponudijo isto 
ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija 
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali se z njimi opravi doda-
tna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi 
ponudniki javno dražbo, pri čemer se za 
izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih 
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

6. Pogoji sodelovanja:
6.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo do-

mače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki 
v skladu s pravnim redom lahko pridobijo 
lastninsko pravico na nepremičninah v Re-
publiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne 
ponudbe.

6.2. Ponudba za nakup mora vsebovati 
naslednje:

– podatke o ponudniku: osebno ime ozi-
roma firmo kupca, njegov točen naslov in 
ostale podatke (EMŠO in davčno številko 
za fizične osebe; matično in davčno oziro-
ma identifikacijsko št. za DDV za pravne 
osebe);

– dokazilo, da ima ponudnik pravico ku-
piti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne 
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno 
številko – za fizične osebe oziroma izpis iz 
sodnega registra oziroma drugega ustre-
znega registra in davčno številko oziroma ID 
za DDV – za pravne osebe, s.p. (Izpisek iz 
sodnega registra ali iz poslovnega registra 
ne sme biti starejši od 30 dni));

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
za pravne osebe in samostojne podjetni-
ke posameznike. Potrdilo DURS o plačanih 
davkih in prispevkih ne sme biti starejši od 
30 dni;

– navedbo nepremičnine, ki je predmet 
ponudbe;

– višino ponujene cene (brez davka na 
promet nepremičnin oziroma davka na do-
dano vrednost), ki ne sme biti nižja od izho-
diščne cene;

– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema 

vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 

vse zgoraj navedene sestavine.
7. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup ne-

premičnine dopolni do roka za sprejem po-
nudbe, ki je določen v razpisu.

– Izbrani ponudnik plača davek na pro-
met nepremičnin oziroma davek na doda-
no vrednost, stroške overitve podpisa pri 
notarju in morebitne druge stroške v zvezi 
z pogodbo.

– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan pla-
čati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo 
celotne kupnine v prej določenem roku je bi-
stvena sestavina pravnega posla. V primeru, 
da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba 
razdre, varščino pa zadrži Občina Sežana.

– Ponudnika veže ponudba 90 dni od 
roka za predložitev ponudb.

– Ponudnik mora v ponudbi navesti tudi 
številko transakcijskega oziroma osebnega 
računa ponudnika za morebitno vračilo vpla-
čane varščine.

8. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Najugodnejši ponudnik bo izbran 

v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje 
ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
najkasneje v 15 dneh po sprejemu odloči-
tve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali 
o ustavitvi postopka.

– Občina Sežana lahko brez kakršneko-
li odškodninske odgovornosti do sklenitve 
pravnega posla prekine oziroma ustavi po-
stopek prodaje, ne da bi za to navedla razlo-
ge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana 
varščina. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugo-
dnejše pogoje, je izključena.

V primeru neuspelega javnega zbiranja 
ponudb, bo Občina Sežana obvestila ponu-
dnike v osmih dneh od odpiranja prispelih 
ponudb.

9. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem 

skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje 
v roku 15 dneh od prejema obvestila o izbo-
ru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na 
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadr-
žala plačano varščino in sklenila pogodbo 
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del 
pogodbe o prodaji nepremičnine.

– Uspeli ponudnik oziroma kupec pla-
ča poleg kupnine tudi davčne dajatve (2 % 
davek na promet nepremičnin oziroma 
20 % davek na dodano vrednost) in stro-
ške notarskih overitev. Zemljiško knjižni pre-
nos vrši kupec. Ustrezno zemljiško knjižno 
dovolilo za vpis lastninske pravice na ne-
premičnini v zemljiško knjigo prodajalec 
izroči kupcu po prejemu celotne kupnine 
(opomba:v tem primeru hipotekarni kredit 
ni mogoč).

10. Rok, naslov in obrazci za predložitev 
ponudbe:

10.1. Ponudba se šteje za pravočasno, 
če jo organizator prejme do vključno 12. 6. 
2012, do 9. ure.

10.2. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici 
z enim od spodnjih pripisov: »Ne odpiraj 
– ponudba za nakup poslovnega prostora 
Dutovlje 60 a, Dutovlje«, »Ne odpiraj – po-
nudba za nakup nezazidanega stavbnega 
zemljišča«, naj ponudniki oddajo v spreje-
mni pisarni Občine Sežana (pritličje stare 
stavbe, soba št. 1) ali pošljejo priporoče-
no na naslov: Občina Sežana, Partizanska 
cesta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora 
biti označen naslov pošiljatelja. V primeru, 
da ponudba ni označena tako, kot je tu na-
vedeno, organizator ne odgovarja za pravo-
časno odpiranje ponudbe.

10.3. Ponudniki so dolžni ponudbo od-
dati na obrazcih razpisne dokumentacije, 
ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu 
občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali 
na spletni strani, www.sezana.si.

10.4. Prepozno prispele ponudbe, po-
nudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne 
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih 
navedenih pogojev (nepopolne), ne bodo 
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po 
roku za oddajo ponudb bodo zapečatene 
vrnjene ponudniku.
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11. Javno odpiranje ponudb:
11.1. Odpiranje ponudb bo javno. Opra-

vila ga bo s sklepom imenovana komisija 
dne 12. 6. 2012 ob 10. uri, v mali sejni sobi 
Občine Sežana.

11.2. Ponudniki in predstavniki ponu-
dnikov se morajo v primeru prisotnosti pri 
odpiranju ponudb izkazati z osebnim do-
kumentom, pooblaščenci, pa tudi z pisnim 
pooblastilom ponudnika.

12. Informacije in ogled: podrobnej-
še informacije v zvezi z razpisom lahko 
vsi interesenti dobijo na tel. 05/731-01-11 
ali 05/731-01-18. Ogled nepremičnine, ki 
je predmet prodaje, je mogoč v času po-
slovnih ur Občine Sežana, po predhodnem 
dogovoru.

Občina Sežana

Št. 3520-1/2011-4 Ob-2736/12
Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 

Majšperk, na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Majšperk za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 105/11 in 31/12), 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja  

v lasti Občine Majšperk
1. Predmet prodaje in izklicna cena
Enosobno stanovanje št. 7, na naslovu 

Majšperk 36, v izmeri 51,74 m2. Stanovanju 
pripada sorazmerni lastninski delež na sku-
pnih delih in napravah.

Identifikacijski podatki stanovanja: kata-
strska občina 438 – Lešje, številka stav-
be 1, številka dela stavbe 7. Izklicna cena: 
30.273,81 EUR, ki ne vključuje 2 % davka 
na promet nepremičnin.

Nepremičnina je v lasti Občine Majšperk. 
V nepremičnini biva neprofitni najemnik za 
nedoločen čas.

2. Ogled nepremičnine: ogled nepremič-
nine je možen ob predhodni najavi na sede-
žu Občine Majšperk, tel. 02/795-08-30, kjer 
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji.

3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina je naprodaj po sistemu 

»videno-kupljeno«, poznejših reklamacij 
v primeru napak prodajalec ne bo upošte-
val. Prodana bo ponudniku, ki bo ponudil 
najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za 
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.

– Prodajna pogodba se sklene z najugo-
dnejšim ponudnikom najpozneje v 15 dneh 
po opravljenem izboru najugodnejšega po-
nudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno 
obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje 
v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.

– V primeru, da najugodnejši ponudnik 
ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega od-
stavka, se šteje, da je od pogodbe odstopil, 
prodajalec pa zadrži njegovo varščino in 
k sklenitvi prodajne pogodbe pozove nasle-
dnjega najugodnejšega ponudnika.

– Pri nakupu ima najemnik stanovanja 
pod enakimi pogoji možnost uveljaviti pred-
kupno pravico.

– Celotno kupnino mora kupec poravnati 
v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma 
izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bi-
stvena sestavina pravnega posla. Kršitev 
roka za plačilo kupnine s strani kupca je 
razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, pro-
dajalec pa obdrži plačano varščino.

– Kupec pridobi lastninsko pravico na 
nepremični po plačilu celotne kupnine. Po 
plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepre-
mičnini v pristojni zemljiški knjigi v skladu 
z določili prodajne pogodbe.

– Pogoji za udeležbo v postopku javnega 
zbiranja ponudb:

a) Ponudba za nakup mora vsebovati 
naslednje sestavine:

– podatke o ponudniku (ime in priimek, 
EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine),

– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša,

– višino ponujene cene, ki ne sme biti 
nižja od objavljene izhodiščne cene nepre-
mičnine,

– priloge iz točke c).
b) Ponudniki morajo oddati ponudbo pri-

poročeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup stanova-
nja«, na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 
32a, 2322 Majšperk, najkasneje do 11. 6. 
2012 do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte 
mora biti označen naziv in naslov ponu-
dnika.

c) Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike 

Slovenije,
– kopijo osebnega dokumenta za fi-

zično osebo,
– izpisek iz sodnega registra za pravne 

osebe oziroma izpisek iz poslovnega re-
gistra za samostojne podjetnike posame-
znike, ki ne smeta biti starejša od treh me-
secev,

– potrdilo o plačani varščini,
– kopijo davčne številke oziroma ID za 

DDV,
– izjavo o sprejemu pogojev javnega 

zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do 

dneva sklenitve prodajne pogodbe.
d) Ponudba se šteje za popolno, če vse-

buje vse zgoraj navedene sestavine.
e) Ponudnik lahko ponudbo za nakup 

nepremičnine umakne ali dopolni do roka 
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpi-
su. V primeru umika ponudbe se varščina 
ne vrne.

4. Plačilo varščine:
– Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali 

fizične osebe, ki pred oddajo ponudbe pla-
čajo varščino v višini 10 % ponujene cene, 
ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene 
nepremičnine, na račun Občine Majšperk 
št. 01269-0100017182, odprt pri Banki Slo-
venije, in jo dokazujejo s priloženim potrdi-
lom o plačani varščini.

– Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku varščina v kupnino, ostalim neu-
spelim ponudnikom pa se vrne brez obresti 
v 15 dneh od dneva izbire najugodnejšega 
ponudnika.

– Če kupec ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

5. Izbor najugodnejšega ponudnika:
– Prispele ponudbe bo odprla in ocenila 

komisija dne 11. 6. 2012 ob 13. uri, v sejni 
sobi Občine Majšperk in o izbiri pisno ob-
vestila ponudnike v roku 8 dni po odpiranju 
prispelih ponudb.

– Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo 
komisija kot glavni kriterij upoštevala viši-
no ponujene kupnine. Najugodnejši bo po-
nudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne 
sme biti nižja od izklicne cene. V primeru, 

da je podanih več ponudb z enako najvišjo 
ponudbeno ceno, ima prednost morebitni 
najemnik prodajanega stanovanja. Če ta-
kšnih ponudnikov ne bo, bo pristojna komi-
sija izbrala ponudnika, ki bo poleg najvišje 
cene ponudil tudi najkrajši čas za poplači-
lo celotne kupnine ali pa ponudnike pozval 
k dopolnitvi oziroma s posamezniki opravil 
pogajanja z namenom doseganja čim boljših 
pogojev prodaje. Po prejemu dopolnjenih 
ponudb oziroma po opravljenih pogajanjih 
bo komisija izbrala najugodnejšega ponu-
dnika.

– Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih 
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor 
ponudba v petih dneh od prejema poziva za 
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec 
ne bo upošteval. Prav tako ne bo upošteval 
nepravočasnih ponudb.

6. Plačilni pogoji:
– Izbrani ponudnik je dolžan plačati ku-

pnino v 30 dneh od izdaje računa. Kupni-
na se vplača na transakcijski račun Občine 
Majšperk. Z vplačilom celotnega pogod-
benega zneska – kupnine, prejme kupec 
zemljiško knjižno dovolilo.

– Če najboljši ponudnik ne sklene pro-
dajen pogodbe oziroma se ne odzove na 
podpis prodajne pogodbe v 15 dneh, ali ne 
plača kupnine v 30 dneh po izdaji računa, 
se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma 
od pogodbe odstopil, kolikor mu prodajalec 
skladno z določbo 34. člena Uredbe ne po-
daljša rok za sklenitev pogodbe za ne več 
kot 15 dni. Prodajalec se lahko odloči, da 
podaljšanega roka ne poda in zadrži vpla-
čano varščino kot skesnino.

– Plačilo celotne kupnine v navedenem 
roku je bistvena sestavina prodajna pogod-
be. Položena varščina se všteje v kupnino. 
Vračunana varščina v kupnini se od dne-
va vplačila do dneva vštetja v kupnino ne 
obrestuje. Neuspelim ponudnikom pa se 
vplačana varščina vrne v roku 15 dni od 
opravljenega izbora.

– Davčne dajatve in vse ostale stroške, 
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in 
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knji-
go niso zajeti v kupnino in jih plača izbrani 
kupec.

7. Ustavitev postopkov
Občina Majšperk postopek javnega zbi-

ranja ponudb lahko ustavi, brez obrazlo-
žitve in brez odškodninske odgovornosti, 
dolžna pa je vrniti, brez obresti, vplačano 
varščino. Prav tako lahko Občina Majšperk 
postopek predaje nepremičnine kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla – podpisa pro-
dajne pogodbe, brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžna 
pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino.

Pravno opozorilo:
Občina Majšperk ponudniku ne vrne 

vplačane varščine, če le-ta ni uspel na jav-
nem zbiranju ponudb, vendar pa prispe 
s strani enega izmed vplačnikov varšči-
ne za isto nepremičnino v roku 5 delovnih 
dni po zaključku javnega zbiranja ponudb 
na naslov lastnika nepremičnine notarsko 
overjena izjava, dana pod materialno (od-
škodninsko) in kazensko odgovornostjo, da 
je v času od razpisa do odpiranja ponudb 
prišlo do izsiljevanja ali poskusa vplivanja 
na druge vplačnike varščine, s podrobnim 
opisom kdo in kdaj ter na koga je izsiljeva-
nje ali poskus vplivanja izvajal ter opisom 
vseh relevantnih dejstev za pričetek po-
stopkov vezanih na taka dejanja pri organih 
pregona.
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Prav tako lahko Občina Majšperk odstopi 
od sklenitve prodajne pogodbe in prekine 
sklenitev pravnega posla, če je ponudnik 
uspel na javnem zbiranju ponudb, vendar 
so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.

Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil 
zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na 
druge sodelujoče v postopku zbiranja po-
nudb, lahko neupravičenost zadržanja vpla-
čane varščine spodbija v sodnem postopku, 
prav tako je šele v primeru odločitve sodišča 
upravičen do vpogleda v izjavo, na podlagi 
katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane 
varščine.

Vsebina tega javnega zbiranja ponudb je 
objavljena na spletni strani Občine Majšperk 
in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina Majšperk

Št. 227/2012 Ob-2765/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sonč-

no nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa 
župan mag. Igor Kolenc (v nadaljevanju: 
Občina), na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni 
list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju 
nepremičnega premoženja v najem (Ura-
dne objave Občine Izola, št. 24/09, 13/11 in 
4/12), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo javnih površin v najem za 
postavitev postaj za avtomatizirano 

izposojo koles
1. Ime in sedež organizatorja javne-

ga zbiranja ponudb: Občina Izola, Sonč-
no nabrežje 8, 6310 Izola Slovenija, ma-
tična številka: 5874190000, davčna števil-
ka: SI16510801, tel. 05/660-01-07, faks: 
05/660-01-10, e-pošta: posta.oizola@izo-
la.si, v nadaljevanju: Občina.

2. Predmet oddaje
Predmet je oddaja delov javnih povr-

šin v uporabo za postavitev postaj za avto-
matizirano izposojo koles, ki se nahajajo na:

1. parkirišču pri Ladjedelnici, parc. 
št. 124/8, k.o. Izola,

2. parkirišče »Lonka« – Trg ob vratih, 
parc. št. 1288, k.o. Izola,

3. križišče – med Morovo ulico in Pre-
šernovo cesto, parc. št. 2274/1, k.o. Izola,

4. lokacija po predlogu ponudnika.
Opredeljene lokacije predstavljajo nabor 

možnih lokacij, ki jih izbrani ponudnik vključi 
v sistem. Izbrani ponudnik lahko predlaga 
druge lokacije, katere mora potrditi naroč-
nik. Ponudnik lahko kandidira izključno za 
pridobitev v uporabo vseh lokacij, saj se 
vzpostavlja sistem izposoje koles. Ponudnik 
soglaša s postavitvijo dodatnih avtomatizi-
ranih postaj na eni do dveh lokaciji po izbiri 
naročnika, ki jih bo naročnik dodatno opre-
delil v obdobju trajanja najema. Površina, ki 
se oddaja v uporabo na posamezni lokaciji, 
ne sme presegati 15 m2.

Izklicna cena letne najemnine za najem 
štirih lokacij javnih površin je 1.815 EUR. 
Javna površina se odda v najem za določen 
čas, in sicer za obdobje petih let, z možno-
stjo podaljšanja.

3. Splošni pogoji oddaje
Dejavnost se izvaja izključno na javnih 

površinah oddanih z razpisom in dovolje-
njem pristojnih organov. Katerakoli dovolje-
nja in/ali soglasja in/ali drugo od pristojnih 
organov in institucij, potrebna v skladu z ve-

ljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti 
ponudnika oziroma vezana na postavitev 
samih postaj za avtomatizirano izposojo ko-
les, je dolžan pridobiti izključno ponudnik, 
na svoje stroške in na svoje tveganje. (npr. 
kulturnovarstveno soglasje, izvedba elek-
tričnega priključka …). Izbrani ponudnik nosi 
vse obratovalne stroške, stroške rednega 
vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega ze-
mljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, 
za katere se stranki dogovorita s pogod-
bo. V primeru oglaševanja na postajah za 
avtomatizirano izposojo koles, je ponudnik 
dolžan plačevati Občini takso po Odloku 
o občinskih taksah v Občini Izola (Uradne 
objave 5/03, 21/04, 7/07).

3.1 Vlaganja
Javne površine, ki so predmet tega raz-

pisom, bodo oddane v uporabo v stanju ka-
kršnem so v trenutku oddaje. Vsako posta-
jališče (terminal) bo moralo biti opremljeno 
z zemljevidom vseh postajališč. Po prene-
hanju trajanja pogodbe se izbrani ponudnik 
obvezuje, da bo javne površine, na katerih 
se je izvajala dejavnost, povrnil v prvotno 
stanje.

3.2 Uporaba in vzdrževanje
Izbrani ponudnik mora vzpostaviti takšen 

avtomatizirani sistem izposoje koles, ki je 
kompatibilen s sosednjimi občinami (Ko-
per, Piran). Ponudnik je dolžan uporabljati 
in vzdrževati javno površino s skrbnostjo 
dobrega gospodarja in upoštevati omejitve 
iz izdanega dovoljenja. Vse stroške vzdrže-
vanja in servisnih storitev sistema in koles 
nosi izključno izbrani ponudnik.

Ponudnik mora vzpostaviti avtomatizira-
ni sistem izposoje koles, ki bo opremljen 
s primernim mehanizmom avtomatiziranega 
priklepanja in odklepanja koles, tako, da bo 
omogočal izposojo kolesa na postajališču 
A in možnost vrnitve kolesa na postajališču 
B. Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo ko-
lesa ustrezno vzdrževal in okolico ter opre-
mo postajališč redno čistil. Poleg naravne 
izmenjave, ki poteka sama med uporabni-
ki, bo moral izbrani ponudnik poskrbeti za 
prerazporejanje koles s polnih na prazna 
postajališča.

3.3 Oddaja v uporabo drugi osebi in 
spremembe

Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo av-
tomatizirani sistem izposoje koles upravljal 
sam. Izbrani ponudnik ne sme oddati prido-
bljene javne površine v uporabo drugi pravni 
ali fizični osebi.

3.4. Varščina in letna najemnina
Ponudnik mora v odprtem razpisnem 

roku vplačati varščino v višini 500,00 EUR 
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 
8, 6310 Izola, TRR št: 01240-0100006381, 
s pripisom »vplačilo varščine – kolesa«. Iz-
branemu ponudniku se bo varščina pora-
čunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena 
v 30 dneh po opravljeni izbiri na pripisan 
TRR ponudnika.

Letna najemnina za najem javnih po-
vršin se poravna v 30 dneh po izstavitvi 
računa na transakcijski račun Občine Izola, 
št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki 
Slovenije. Plačilo najemnine v določenem 
roku je bistvena sestavina najemne pogod-
be, če najemnik ne poravna najemnine v do-
ločenem roku, se šteje pogodba za razdrto.

4. Navodila za izdelavo ponudbe
4.1 Jezik
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slo-

venskem jeziku.
4.2 Ponudba, dopolnitve, spremembe

Vsak ponudnik, ki želi sodelovati, mora 
svojo ponudbo predložiti na obrazcih, ki 
so priloga in sestavni del javnega razpisa, 
z vsemi dokazili in prilogami zahtevanimi 
po javnem razpisu. Vsi obrazci morajo biti 
podpisani s strani ponudnika, datirani in ži-
gosani. Priloge, ki so sestavni del ponudbe, 
so navedene v točki 5. (Vsebina ponudbe).

Ponudnik sme oddano ponudbo spre-
meniti in/ali dopolniti ali umakniti do poteka 
roka za oddajo ponudb. Komisija ne bo upo-
števala nobenih sprememb in/ali dopolnitev 
ali umika prejetih ponudb izvedenih po po-
teku roka za oddajo ponudb.

5. Vsebina ponudbe
Da se bo ponudba štela za popolno in jo 

bo Komisija obravnavala, mora biti ponud-
ba v vsebini oziroma obliki in s prilogami, 
kot sledi:

– ponudba obrazec in priloge ponudbe 
morajo biti v vsebini oziroma izpolnjene 
v skladu z javnim razpisom, v originalu in 
žigosane in parafirane s strani zakonitega 
zastopnika ponudnika, z vsemi dokazili in 
prilogami v skladu z javnim razpisom,

– predlog najemne pogodbe mora biti 
na zadnji strani parafiran, s čimer ponudnik 
potrjuje, da soglaša s predlagano vsebino 
najemne pogodbe in da jo bo podpisal v pet-
najstih dneh po pozivu,

– dokazila o pravnem statusu ponudnika: 
izpisek iz sodnega registra, v katerem je 
ponudnik vpisan,

– izjava ponudnika o izpolnjevanju fi-
nančne sposobnosti – priloga,

– dokazilo o finančni sposobnosti: BON 
1 (ali BON 1/P ali BON 1/SP),

– izjava o poravnanih obveznostih do 
Občine Izola – priloga,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogo-
jev – priloga,

– dokazilo o plačani varščini za resnost 
ponudbe v višini 500 EUR,

– izjava – Reference (kot obvezni pogoj 
za sodelovanje v javnem razpisu se šteje, 
da je ponudnik v zadnjih petih letih vzpo-
stavil vsaj en avtomatizirani sistem izposoje 
koles)

– cenik ponudnika – priloga.
6. Oddaja ponudbe
Predlagatelji morajo ponudbo oddati po 

pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 
22. 6. 2012 (datum poštnega žiga), na na-
slov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 
Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Obči-
ne Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Po-
nudbe morajo biti v zaprti ovojnici, z oznako 
»Ne odpiraj – Ponudba-Javni sistem izposo-
je koles«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naveden naziv in naslov ponudnika.

7. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele 

prijave bo obravnavala Komisija za oddajo 
nepremičnega premoženja v najem, ime-
novana s sklepom župana, št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 
dne 27. 6. 2012, od 16. ure dalje, v sejni 
sobi Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 
Izola. Na odpiranju ponudb bo strokovna 
komisija ugotavljala popolnost ponudb glede 
na zahtevana dokazila. Ponudb pod izklicno 
ceno, ponudb oddanih po poteku razpisne-
ga roka, nepopolnih ponudb in prijav ponu-
dnikov, ki imajo do Občine Izola neporavna-
ne obveznosti, komisija ne bo upoštevala.

Nepravočasne in nepravilno označene 
ponudbe bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene 
ponudniku. Ponudbe morajo biti veljavne do 
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vključno 90 dni od dneva zaključka razpi-
snega roka.

8. Merila za ocenitev ponudb
Merila za izbiro najugodnejšega ponu-

dnika so:
– ponujena letna najemnina za predmet 

oddaje,
– »tarifa za uro najema kolesa« in »tarifa 

za izdajo letne karte (abonmaja)«,
– finančni načrt (model financiranja).
Merila so podrobneje opredeljena v raz-

pisni dokumentaciji. Za najugodnejšega po-
nudnika bo izbran ponudnik, ki bo izpolnil 
vse razpisne pogoje in dosegel najvišje šte-
vilo točk. V primeru, če bi dva ali več ponu-
dnikov dosegla enako najvišje število točk, 
Komisija pozove ponudnike na pogajanja. 
Po zaključku postopka Komisija predlaga 
županu končno odločitev.

9. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni organ po prejemu zapisnika ko-

misije izda odločbo o izboru najemnika, ki jo 
vroči vsem ponudnikom.

Na podlagi odločbe o izbiri bo dolžan 
izbrani ponudnik v roku 15 dni od poziva 
skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponu-
dnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, 
Občina rok za sklenitev pogodbe podaljša 
za 15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše 
pogodbe niti v podaljšanem roku, se šteje, 
da je odstopil od namere za sklenitev prav-
nega posla in se vplačana varščina zadrži, 
Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove 
naslednjega najugodnejšega ponudnika.

10. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico da, ne gle-

de na ostala določila javnega razpisa, brez 
katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli 
v okviru katerega pooblastil nastopajo:

– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po 
javnem razpisu,

– kot najugodnejšega ponudnika po jav-
nem razpisu ne izbere nobenega od ponu-
dnikov (vključno ne: tistega, ki je ponudil 
najvišjo najemnino za nepremičnine oziro-
ma tistega, ki je dosegel najvišje število točk 
pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega 
ponudnika),

– po prejemu ponudb z izbranimi ponu-
dniki izvede dodatna pogajanja,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog 
najemne pogodbe v prilogi javnega razpi-
sa in posledično ta popravljen/ali dopol-
njen predlog najemne pogodbe postane pri-
loga javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– na lokaciji ne izbere nobenega od po-
nudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek 
oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega 
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov (varšči-
na).

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po jav-
nem razpisu izključno na lastno tveganje 
in na lastne stroške. Vsak ponudnik lah-
ko predloži le eno ponudbo O neuspelem 
javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudni-
ke v osmih dneh od obravnavanja prispelih 
ponudb.

11. Ogled nepremičnin in razpisna do-
kumentacija

Predmet najema si je mogoče ogledati 
po predhodnem dogovoru. Vse podrobnej-
še informacije z zvezi z ogledom se lahko 
naslovi na elektronski naslov: irena.zavrta-
nik@izola.si.

Razpisna dokumentacija je od dneva ob-
jave do izteka roka za oddajo ponudb dose-
gljiva na spletni strani Občine Izola, www.
izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko 

v času uradnih ur prevzamejo tudi v pisar-
ni Občine Izola, št. 16, Sončno nabrežje 
8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je 
brezplačna.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo zainteresirani v času uradnih ur po 
tel. 05/660-01-03 ali po el. pošti na: ire-
na.zavrtanik@izola.si.

Občina Izola

Št. 3502-59/2012 Ob-2766/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno 

nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan 
mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
v nadaljevanju Uredba) in Pravilnika o od-
dajanju nepremičnega premoženja v najem 
(Uradne objave 24/09 in 13/11), razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo začasnih prodajnih mest  

v najem
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem po-

nudb je del zemljišča s parc. št. 1801, 1787 
in 1788, vse k.o. Malija, v izmeri do 80 m2, 
ki predstavlja javno površino ob parkirišču 
»Jasna« na Belvederju, vključno s prodajno 
stojnico z namenom prodaje sadja, zele-
njave in drugih izdelkov lastne pro izvodnje 
– osem prodajnih mest.

Izklicna cena za najem enega prodaj-
nega mesta za celotno obdobje najema je 
800 EUR.

Vsak posamezni predmet oddaje se 
odda v najem za določen čas, in sicer od 
15. 6. 2012 do 15. 10. 2012. Za vsakega 
izmed posameznih predmetov oddaje se 
odda ponudba posebej, po določeni ceni in 
za izbrano obdobje.

II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse 

pravne in fizične osebe, ki bi želele proda-
jati sadje, zelenjavo in druge izdelke lastne 
pro izvodnje.

Prijava na javni razpis mora vsebovati 
naslednje podatke in dokazila:

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opi-
som ponudbe prodaje,

– fotokopijo odločbe o vpisu v register 
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno 
dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni sta-
rejši od 8 dni glede na datum oddaje ponud-
be; za fizične osebe pa fotokopijo osebnega 
dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS,

– potrdilo Davčnega urada RS o porav-
nanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 
8 dni glede na datum oddaje ponudbe;

– izjava o poravnanih obveznostih do 
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz na-
slova do posrednih proračunskih uporabni-
kov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb 
za poslovne prostore in stanovanja v lasti 
Občine Izola ter obveznosti iz naslova na-
domestil za stavbno zemljišče,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogo-
jev,

– dokazilo o vplačani varščini v viši-
ni 10 % izhodiščne najemnine na naslov: 
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 
Izola, Banka Slovenije podračun št: 
01240-0100006381,

– podpisan vzorec pogodbe,
– potrdilo vpisu v Register obratov nosil-

cev živilske dejavnosti,
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– izpis iz registra primarnih pro izvajalcev 
živil in krme rastlinskega izvora.

2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, 
določene v javnem razpisu in razpisni do-
kumentaciji.

Vsak prijavitelj se lahko poteguje izključ-
no za eno prodajno mesto. V primeru, da 
vsa prodajna mesta ne bodo oddana, lah-
ko občina ponudi preostala prodajna mesta 
v najem izbranim ponudnikom.

Vsak izbrani najemnik si mora pred za-
četkom obratovanja prodajnega mesta za-
gotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega pro-

dajnega mesta vključuje najem javne povr-
šine ter prodajne stojnice.

Vse ostalo, kot so dodatne stojnice, 
senčniki, mize, dodatna streha nad glavo, 
je v domeni posameznega najemnika in ne 
Občine Izola. Za kakršnokoli spremembo ali 
dodatne konstrukcije ob prodajnem mestu, 
mora najemnik pridobiti predhodno soglasje 
Občine Izola.

Izklicna cena v razpisnem postop-
ku je določena na podlagi sklepa župana 
št. 478-60/2011 z dne 15. 10. 2011. V skla-
du z 2. točko 44. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 
– UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem 
roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne 
najemnine na naslov: Občina Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije po-
dračun št. 01240-0100006381, s pripisom 
»vplačilo varščine Belvedere«. Izbranemu 
ponudniku se bo varščina poračunala z na-
jemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po 
opravljeni izbiri.

Najemnina za prodajno mesto se porav-
na v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski 
račun Občine Izola, št. 01240-0100006381, 
ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo na-
jemnine v določenem roku je bistvena se-
stavina najemne pogodbe, če najemnik ne 
poravna najemnine v določenem roku, se 
šteje pogodba za razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški prido-
bivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje 
in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi 
stroški obratovanja (poraba električne ener-
gije, poraba vode, telefonski stroški odvoz 
smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški 
čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški 
rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in 
drugi stroški) so breme najemnika. Zavaro-
valne police, ki jih sklepa najemnik, morajo 
biti vinkulirane v korist Občine.

Območje, ki je predmet oddaje, ni pose-
bej varovano ali kako drugače zaščiteno, 
zaradi česar Občina ne odgovarja za nobe-
no morebitno škodo, nastalo na premože-
nju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil 
v najem po tem razpisu, najemnik ne sme 
oddajati v podnajem.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo predno-

stnega seznama ponudnikov so:

Prodajno mesto se odda ponudniku 
z največjim številom zbranih točk. Izbranih 
bo toliko ponudnikov, kolikor je prodajnih 
mest. V primeru, da dva ali več ponudnikov 
doseže isto število točk, bo imel prednost 
pri izbiri prodajnega mesta ponudnik, ki bo 
ponudil višjo najemnino, oziroma bo o ponu-
dniku odločal žreb.

V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana 

izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega 
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno naje-
mnino, nepopolne prijave in prijave ponudni-
kov, ki imajo do Občine Izola neporavnane 
obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe 
morajo biti veljavne do vključno 30 dni od 
dneva zaključka razpisnega roka.

VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati po po-

šti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 
8. 6. 2012 do 24. ure (datum poštnega žiga) 
na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 
6310 Izola ali osebno, v sprejemno pisar-
no Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 
Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici 
z oznako »Javna ponudba za najem pro-
dajnih mest »Belvedere« – prodajno mesto 
št.____ (vpišite številko prodajnega mesta) 
– Ne odpiraj «. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene 
prijave bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja prijav neodprte vrnjene 
prijavitelju.

VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele 

prijave bo obravnavala komisija za oddajo 
nepremičnega premoženja v najem, ime-
novana s sklepom župana št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 
dne 11. 6. 2012 ob 16. uri dalje, v sejni sobi 
v pritličju Občine Izola, Sončno nabrežje 8. 
Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale 
po vrstnem redu, po katerem so bile predlo-
žene. Na odpiranju ponudb bo strokovna ko-
misija ugotavljala popolnost le-teh glede na 
zahtevana dokazila. Nepravočasnih in ne-
popolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.

VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z ob-

činskim premoženjem, bo, po prejemu za-
pisnika komisije, izdal sklepe o izboru na-
jemnikov, in jih vročil vsem Ponudnikom. 
Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni 
najkasneje v roku 5 dni po izdelavi predno-
stnega seznama.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene 
najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh 
po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne 
sklene pogodbe v navedenem roku, bo Ob-
čina sklenila pogodbo z naslednjim najugo-
dnejšim ponudnikom.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne 

glede na ostala določila javnega razpisa, 
brez katerih koli posledic zase in/ali za kogar-
koli v okviru katerega pooblastil nastopajo:

– na posameznih lokacijah ne izbere 
nobenega od ponudnikov in kadarkoli lah-
ko ustavi postopek oddaje nepremičnin in 
sklenitev pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih 
stroškov (varščina),

– kot najugodnejšega ponudnika po Jav-
nem razpisu ne izbere nobenega od ponud-
nikov,

Merila Možne točke
1 Certifikat ekološke pridelave 20
2 Certifikat integrirane pridelave 10

3

Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 
20 EUR= 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
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– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog 
najemne pogodbe v prilogi Javnega raz-
pisa in posledično ta popravljen/ali dopol-
njen predlog najemne pogodbe postane pri-
loga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponu-
dniki izvede dodatna pogajanja.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb 
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, 
je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neu-
spelem javnem zbiranju ponudb se obvesti 
ponudnike v osmih dneh od odpiranja pri-
spelih ponudb.

X. Razpisna dokumentacija: razpisna 
dokumentacija je od dneva objave do iz-
teka roka za oddajo prijav dosegljiva na 
spletni strani Občine Izola, www.izola.si. 
Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času 
uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni 
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izo-
la. Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo zainteresirani v času uradnih ur, po 
tel. 05/66-00-144 (Eleonora Paliska) ali po 
el. pošti na: eleonora.paliska@izola.si.

Občina Izola

Št. 900-3/2012-94 Ob-2767/12
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 je poslovni pro-
stor z oznako 13, z identifikacijsko številko 
1772-1526-13, v etaži 1, Nove Fužine 45, 
v skupni izmeri 22,15 m2, v stavbi, stoje-
či na parc. št. 1624 in 1625, k.o. Slape, 
z ident. št. 1772-1526. Poslovni prostor 
v naravi predstavlja en prostor z lastnimi 
sanitarijami. Predmetna nepremičnina je 
v času prodaje zasedena z najemnikom, ki 
ima s prodajalcem sklenjeno najemno raz-
merje za nedoločen čas. Predmetna nepre-
mičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 37.655,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet prodaje je poslovni pro-

stor, v skupni izmeri 100,10 m2, ki se naha-
ja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču, 
na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljub-
ljani, z ID oznako št. 2636-865-21, v k.o. 
2636-Bežigrad, in v naravi predstavlja štiri 
pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. 
Predmetna nepremičnina v času prodaje ni 
zasedena z najemnikom. Predmetna nepre-
mičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 83.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet prodaje je poslovni prostor 

št. P01, v skupni izmeri 14,68 m2, ki se na-

haja v visokem pritličju objekta, na naslo-
vu Zadružna 9, v Ljub ljani z ID 1740-1287, 
parc. št. 548, v k.o. 1731-Udmat, in v na-
ravi predstavlja en prostor. Predmetna ne-
premičnina v času prodaje ni zasedena 
z najemnikom. Za stavbo na Zadružni 9 
v Ljub ljani še ni vzpostavljena etažna la-
stnina, zato bo vpis lastninske pravice na 
posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč 
šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri če-
mer se Mestna občina Ljub ljana obvezuje, 
da bo kupcu izdala zemljiško knjižno dovolilo 
za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne 
prevzema nobenih obveznosti iz morebiti 
drugače ugotovljene površine pri izdelavi 
etažnega načrta. Predmetna nepremičnina 
je vključena v Načrt razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem Mestne občine Ljub-
ljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 15.400,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet prodaje je poslovni prostor, 

št. 2, v izmeri 25,15 m2, ki v naravi pred-
stavlja večji prostor s hladilnico ter loče-
ne sanitarije, v izmeri 7,37 m2, vse v pri-
tličju v stanovanjsko-poslovni hiši – bloka 
na Njegoševi 6, ter kletni prostor, v izmeri 
18,60 m2, ki se nahaja v kleti v stanovanj-
sko-poslovni hiši – bloka na Njegoševi 6 
v Ljub ljani, vse v skupni izmeri 51,12 m2, 
v k.o. 1726 – Šentpeter. Garderoba s sani-
tarijami je ločena in ni povezana z direktnim 
dostopom, prav tako je ločena klet, ki se 
nahaja pod poslovnim prostorom in ni po-
vezana z direktnim dostopom. Za stavbo 
št. 425, na naslovu Njegoševa 6 v Ljub ljani, 
je vzpostavljena nedokončana etažna lastni-
na, pri čemer pomeni, da skupni prostori še 
niso razdeljeni, kamor sodijo tudi sanitarije, 
v izmeri 7,37 m2, ki pa pripadajo v izključno 
last vsakokratnemu etažnemu lastniku po-
sameznega dela 1726-425-95. Mestna obči-
na Ljub ljana ne prevzema nobenih obvezno-
sti iz morebiti drugače ugotovljene površine 
posameznega dela v katastru stavb.

Predmetna nepremičnina je v času pro-
daje prazna. Predmetna nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2012.

Izhodiščna cena: 90.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet prodaje je poslovni pro-

stor, št. L-10, v skupni izmeri 115,14 m2, ki 
se nahaja v pritlični in kletni etaži stavbe, 
na naslovu Grablovičeva ulica 56 v Ljub-
ljani, parc. št. 1/102, 1/122, 1/123, v k.o. 
1727-Poljansko predmestje, in v nara-
vi predstavlja dva večja prostora, ki imata 
lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina 
je v času prodaje zasedena z najemnikom, 
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno 
razmerje za določen čas. Nepremičnina se 
prodaja brez opreme, ki se nahaja v po-
slovnem prostoru. Za stavbo na navedem 
naslovu poteka postopek vzpostavitve eta-
žne lastnine. Vpis lastninske pravice na 
posameznih delih v korist kupca v zemlji-
ško knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi eta-
žne lastnine. Mestna občina Ljub ljana ne 
prevzema nobenih obveznosti iz morebiti 
drugače ugotovljene površine posamezne-
ga dela v katastru stavb. Predmetna nepre-
mičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne obči-
ne Ljub ljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 134.100,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na 
promet nepremičnin.

2.6. Predmet prodaje je poslovni pro-
stor, št. L-16, z identifikacijsko številko 
1727-1038-15, na naslovu Grablovičeva 
ulica 52, v izmeri 33,75 m2, s servisnim pro-
storom, v izmeri 15,41 m2 v kleti v stanovanj-
sko poslovni stavbi v Ljub ljani, Jakopičeva 7, 
Grablovičeva ulica 50 in 52, z identifikacijsko 
številko stavbe 1727-1038, stoječe na parc. 
št. 1/99, 1/128 in 1/129, k.o. Poljansko pred-
mestje. Poslovni prostor v naravi predstavlja 
en večji prostor z lastnimi sanitarijami v kleti. 
Predmetna nepremičnina je v času prodaje 
zasedena z najemnikom, ki ima s proda-
jalcem sklenjeno najemno razmerje za ne-
določen čas. Nepremičnina se prodaja brez 
opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. 
Predmetna nepremičnina je vključena v Na-
črt razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 62.900,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin.
2.7. Predmet prodaje je zemljišče, parc. 

št. 756/2, k.o. 1730 Moste, nepozidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 94 m2. Nepre-
mičnina, ki je predmet prodaje, se nahaja 
v območju urejanja prostora MO-227 SSse- 
splošne eno- in dvostanovanjske površine. 
Predmetna nepremičnina je vključena v Na-
črt razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 20.680,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

dodano vrednost.
3.1. Pogoji prodaje
3.1.1 Nepremičnina je naprodaj po nače-

lu »videno–kupljeno«.
3.1.2 Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki notarskega zapisa.
3.1.3 Nepremičnina bo prodana ponu-

dniku, za katerega bo imenovana Komisija 
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
bo in bo s sklepom župana izbran za naju-
godnejšega ponudnika.

3.1.4 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.

3.1.5 Po plačilu celotne kupnine in po 
poravnanih vseh stroških se bo kupcu ne-
premičnina izročila v last s pravico vpisa 
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojni zemljiški knjigi.

3.1.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

3.1.7 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.

3.2. Pogoji prodaje zemljišča pod točko 
2.7.

3.2.1 Nepremičnina je naprodaj po nače-
lu »videno–kupljeno«.

3.2.2 Nepremičnina bo prodana ponu-
dniku, za katerega bo imenovana Komisija 
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
bo in bo s sklepom župana izbran za naju-
godnejšega ponudnika.

3.2.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 30 dni po opra-
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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.

3.2.4 Po plačilu celotne kupnine in po 
poravnanih vseh stroških se bo kupcu ne-
premičnina izročila v last s pravico vpisa 
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojni zemljiški knjigi.

3.2.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

3.2.6 Kupec bo poleg ponujene kupni-
ne dolžan plačati še davek na dodano vre-
dnost, 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 
štev. 000-431000, v primeru prodaje zemljišč 
iz točke 2.7 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 9. 6. 
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 ponud-
bo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, 
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za na-
kup nepremičnine št. ____, na naslovu 
___________«, na naslov: Mestna občina 
Ljub ljana, Komisija za izvedbo postopka 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Me-
stne občine Ljub ljana, Adamič-Lundrovo na-
brežje 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. 9. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javnega zbiranja ponudb, natančnej-
še podatke o predmetni nepremičnini in 
informacije za ogled predmetne nepre-
mičnine pod točko 2.1–2.6, dobijo intere-
senti na Mestni občini Ljub ljana, Mestna 
uprava, Oddelek za ravnanje z nepremič-
ninami, pri kontaktni osebi Marini Anžur, 

tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: mari-
na.anzur@ljubljana.si.

Dodatne podrobnejše informacije o po-
gojih javnega zbiranja ponudb, natančnej-
še podatke o predmetni nepremičnini in 
informacije za ogled predmetne nepremič-
nine pod točko od 2.7, dobijo interesenti 
na Mestni občini Ljub ljana, Mestna upra-
va, Oddelek za ravnanje z nepremičnina-
mi, pri kontaktni osebi Melihi Dizdarević, 
tel. 01/306-10-68, elektronska pošta: meli-
ha.dizdarevic@ljubljana.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

6.1 Komisija bo odpirala prispele ponud-
be dne 12. 6. 2012, s pričetkom ob 11. uri, 
v prostorih Mestne občine Ljub ljana, Klub 
15, Mestni trg 1, Ljub ljana, in sicer po vr-
stnem redu:

– Nove Fužine 45, ob 11. uri,
– Vodovodna cesta 39, ob 11.15,
– Zadružna 9, ob 11.30,
– Njegoševa 6, ob 11.45,
– Grablovičeva 56, ob 12. uri,
– Grablovičeva 52, ob 12.15,
– zemljišče na parc. št. 756/2, k.o. 

1730-Moste, ob 12.30.
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

 Ob-2812/12
Mestna občina Koper na podlagi 31. čle-

na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 86/10) ter Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
objavlja

javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev 

služnostne pravice na nepremičnini 
v lasti Mestne občine Koper 

za namen postavitve sončne elektrarne
1. Ime in sedež lastnika nepremičnin: 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 
Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.

2. Opis predmeta javnega razpisa za pri-
dobitev služnostne pravice: z javnim pozi-
vom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za 
pridobitev služnostne pravice na strešni po-
vršini objekta Vrtec Semedela enota Prisoje, 
na naslovu Oljčna pot 63, 6000 Koper, parc. 
št. 477/8, k.o. Semedela, strešna površina 
znaša 1.130 m2.

3. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega poziva je pridobitev 

služnostne pravice za obdobje 20 let z mo-
žnostjo podaljšanja za namen postavitve 
sončne elektrarne.

Mestna občina Koper se zaveže ustano-
viti služnost v korist izbranega ponudnika, ki 
obsega pravico:

– izgradnje oziroma postavitve sončne 
elektrarne s pripadajočo infrastrukturo po-
trebne za obratovanje,

– dostopa do nepremičnine in prehoda 
preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja 
objekta in naprave.

Izbrani ponudnik se s pogodbo izrecno 
zavezuje:

– da bo postavil objekt na strehi tako, 
da omogoča najugodnejši izplen investicije 
in njene donosnosti, hkrati pa ne vpliva ne 
estetiko objekta,

– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne 
elektrarne, na svoje stroške, nemudoma sa-
nirati morebitne poškodbe na strehi,

– preveriti možnost postavitve sonč-
ne elektrarne v skladu s prostorskimi akti 
ter predpisi, ki urejajo to področje ter prido-
biti vsa potrebna dovoljenja,

– sončno elektrarno zgraditi v skladu 
s predpisi in standardi, ki omogočajo vklju-
čitev v električno omrežje,

– nositi vse stroške, povezane z izgra-
dnjo, obratovanjem in zavarovanjem sončne 
elektrarne,

– prenoviti del strehe v zahtevani kva-
liteti v skladu s popisom del pripravljenim 
s strani lastnika, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije.

– po preteku pogodbenega roka, v pri-
meru, da se ne sklene dodatka k pogodbi, 
vzpostaviti prvotno stanje oziroma v stanje 
enake uporabne vrednosti,

– med izvajanjem del na celotnem objek-
tu upoštevati in izvajati vse potrebne ukrepe 
varstva pri delu in varstva pred požarom, 
na svoje stroške zavarovati izvedbo del in 
gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in kopijo 
zavarovalne police, še pred pričetkom del, 
izročiti Mestni občini Koper,

– Mestni občini Koper najkasneje do 
25. januarja dostaviti letno poročilo o pro-
izvedeni električni energiji za preteklo leto 
oziroma prihodkih iz naslova prodaje, ki je 
osnova za izstavitev računa.

Podlaga za ustanovitev služnostne pra-
vice je pogodba o ustanovitvi služnostne 
pravice, pri čemer pa služnostna pravica 
dejansko nastane šele z vpisom v zemljiško 
knjigo.

4. Višina nadomestila
Nadomestilo za pridobitev služnostne 

pravice za uporabo strehe Vrtca Semedela 
enota Prisoje znaša 2.000,00 EUR/letno (v 
nadaljevanju: nadomestilo).

Nadomestilo ne vsebuje 20 % davka na 
dodano vrednost. DDV je strošek uspelega 
ponudnika.

Poleg nadomestila za pridobitev slu-
žnostne pravice je ponudnik dolžan plačati 
ponujeni odstotek od prihodkov iz naslova 
prodaje električne energije.

Uspeli ponudnik za pridobitev služnostne 
pravice bo nadomestilo za leto 2012 plačal 
najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe 
oziroma v 8 dneh od izdaje računa s strani 
Mestne občine Koper. Plačilo nadomestila 
je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, 
da pridobitelj ne poravna nadomestila na 
določen način in v določenem roku po skle-
nitvi pogodbe, se pogodba šteje za razdrto.

Račun za plačilo letnega nadomestila bo 
lastnik izstavljal služnostnemu upravičencu 
do 25. februarja skupaj z računom za zne-
sek odstotka od prihodkov od prodaje elek-
trične energije. Nadomestilo se plačuje za 
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tekoče koledarsko leto, znesek odstotka od 
prodaje električne energije pa se plačuje za 
preteklo koledarsko leto.

5. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Edino merilo za izbor najugodnejše po-
nudbe je najvišji odstotek od prodaje ele-
ktrične energije. Najugodnejši ponudnik je 
tisti, ki v ponudbi ponudi najvišji odstotek ob 
izpolnjevanju vse drugih pogojev.

V primeru, da dva ali več ponudnika/ov 
s popolnimi ponudbami ponudita enak najviš-
ji odstotek od prodaje električne energije, se 
z njima, skladno s petim odstavkom 37. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11), izvedejo pogajanja.

Ponudnik poda ponudbo na obrazcu iz 
razpisne dokumentacije, ki je objavljena na 
spletni strani Mestne občine Koper.

6. Ogled nepremičnine, ki je predmet 
javnega poziva: nepremičnina, ki je predmet 
javnega poziva, si je mogoče ogledati dne 
6. 6. 2012 po predhodni najavi pri Alenki 
Čurin Kavre, tel. 05/66-46-267.

7. Kraj in čas oddaje ponudb
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici 

z oznako ''Ne odpiraj – Ponudba za postavi-
tev sončne elektrarne (navede se objekte)'' 
najpozneje do torka, 12. 6. 2012 do 10. ure, 
na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 
ulica 10, Koper. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti naveden naslov ponudnika.

Ponudbe je do navedenega datuma in 
ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču 
oziroma glavni pisarni Mestne občine Koper, 
na naslovu, Verdijeva ulica 10.

8. Pogoji
– Ponudnik mora izkazati, da ima pod-

jetje ustrezno registrirano dejavnost za pro-
izvodnjo električne energije, izvajanje elek-
tričnih instalacij, svetovanje in projektiranje 
naprav.

– Ponudnik mora jamčiti, da bo v sklopu 
spletne strani Mestne občine Koper omogo-
čil javen dostop do 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.

– 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 dal v pregled lastniku strehe, 
lastnik bo vsako fazo pisno potrdil. Tudi vse 
projekte mora potrditi lastnik strehe.

– Ponudnik mora podati izjavo, da bo pri 
postavitvi objekta uporabljal izključno mo-
dule pro izvedene v skladu s standardi IEC 
61215, Ed2 in IEC 61730, izdanimi s stra-
ni certificiranega laboratorija, s tremi ele-
ktričnimi priključki in kontaktom na hrbtni 
strani, kar dokazuje z originalno izjavo pro-
izvajalca, da modul izpolnjuje predpisane 
zahteve.

– Ponudnik mora jamčiti, da nima nika-
kršnih ovir za podpis pogodbe s sistemskim 
operaterjem distribucijskega omrežja na ka-
terega bo priklopljen objekt.

– 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 ter 
z garancijo na izhodno moč modula, ki jam-
či linearno degradacijo modula in najmanj 
80 % deklarirane moči po 25 letih.

– Ponudnik mora jamčiti, da bo pri posta-
vitvi objekta uporabljal PV panele izdelane 
v skladu s standardom IEC 61701 (Salt Mist 
Corrosion Test).

– Ponudnik mora imeti najmanj dve po-
trjeni referenci registriranega objekta OVE 
z uporabo PV panelov – sončna elektrarna 
nazivne moči vsaj 50 kWp. Reference doka-
zuje z originalno izjavo investitorja, da je po-
nudnik v njegovem imenu izvedel postavitev 
OVE z uporabo PV panelov, s sliko objekta 
ter kopijo odločbe o izdaji deklaracije za pro-
izvodno napravo.

– Ponudnik mora jamčiti, da bo del stre-
he prenovil v skladu s popisom del.

– Ponudnik mora predložiti terminski 
plan izvedbe del. Rok za dokončanje vseh 
del je 31. 12. 2012. Da so dela dokončana 
se šteje, ko je sončna elektrarna priključena 
na električno omrežje. Dela, ki so vezana na 
prenovo strehe morajo potekati v poletnih 
mesecih. Glede poteka gradbenih del in po-
stavitve panelov se mora izvajalec dogovo-
riti z ravnateljico vrtca.

– Ponudnik mora pri oddaji ponudbe pri-
ložiti menico in menično izjavo za resnost 
ponudbe v višini 5.000,00 EUR, ki se unov-
či, če ponudnik odstopi od ponudbe in če ne 
podpiše pogodbe v desetih dneh od dneva 
prejema.

– Ponudnik mora ob podpisu pogod-
be dostaviti menico in menično izjavo za 
dobro in pravočasno izvedbo del v višini 
5.000,00 EUR.

– Izbrani ponudnik bo moral po konča-
nih delih izročiti lastniku menico z menično 
izjavo, v višini 5.000,00 EUR, kot jamstvo za 
odpravo napak v služnostni dobi. V primeru, 
da le te ne izroči v desetih dneh po končanju 
del lastnik unovči menico za dobro in pravo-
časno izvedbo del.

– Ponudbe morajo biti veljavne do vključ-
no 3 mesece od dneva zaključka razpisnega 
roka.

– Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje 
določene v javnem pozivu.

– Z izbranim ponudnikom bo sklenjena 
pogodba, v kateri bosta pogodbeni stranki 
določili podrobnosti, ki niso zajete v javnem 
pozivu.

9. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb je javno in bo v to-

rek, 12. 6. 2012 ob 13. uri, v prostorih spo-
dnje sejne sobe na Verdijevi 10, v Kopru. 
Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka 
komisijsko odprte. Predstavniki ponudnikov 
se morajo v primeru prisotnosti pri odpira-
nju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom 
ponudnika.

Nepravočasnih ponudb komisija ne bo 
upoštevala. V primeru, da bo komisija pri 
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni 
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. 
Rok za dopolnitev ponudbe bo 3 dni od pre-
jema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik 
v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se 
ponudba takega ponudnika zavrže.

Na podlagi izvedenega javnega poziva 
Mestna občina Koper sprejme sklep o izbiri 
služnostnega upravičenca.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega 
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od dne-
va zaključka razpisnega roka.

10. Negativna pogodbena klavzula: Me-
stna občina Koper lahko kadarkoli ustavi 
postopek javnega poziva in sklenitve prav-
nega posla.

11. Objava: besedilo javnega poziva sku-
paj z razpisno dokumentacijo je objavljena 

tudi na spletni strani Mestne občine Koper 
na naslovu, http://www.koper.si/.

Mestna občina Koper

 Ob-2870/12
Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi 

Stanovanjskega sklada Republike Sloveni-
je kot javnega sklada (Uradni list RS, 6/11), 
prvega odstavka 32. člena Splošnih pogojev 
poslovanja Stanovanjskega sklada Republi-
ke Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 119/00 in 28/01), 6. točke 18. člena Za-
kona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list 
RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11), Sta-
novanjski sklad Republike Slovenije, javni 
sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana objavlja

javni poziv
za nakup stanovanj

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 
javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Sklad), 
vabi zainteresirane ponudnike (fizične ose-
be, pravne osebe zasebnega in javnega 
prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb 
za prodajo posameznih stanovanjskih enot, 
skupin stanovanj in stanovanjskih stavb (v 
nadaljnjem besedilu: stanovanj) na območju 
celotne Slovenije.

Sklad bo, v obdobju od objave tega 
javnega poziva in do porabe razpoložljivih 
sredstev oziroma do zaprtja javnega pozi-
va, kupoval stanovanja, ki bodo primerna 
za izvajanje njegovih dejavnosti (nadaljnje 
prodaje oziroma oddaje v najem) glede na 
naslednja v tem pozivu splošno opredeljena 
merila, in sicer:

1. Pravni status nepremičnine
Ponujena stanovanja morajo biti nezase-

dena1, evidentirana po zakonodaji o graditvi 
objektov, z urejenim zemljiško knjižnim sta-
njem2, prosta vseh bremen ter pripravljena 
za vselitev najkasneje v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe.

1 Nevseljena, prosta stvari in oseb.
2 V primeru podane plombe v e-ZK se po 

preučitvi predloga, podanega pod plombo, lah-
ko šteje, da je ta pogoj izpolnjen.

V primeru, da ponudnik katerega od po-
gojev iz prejšnjega odstavka nima zagoto-
vljenega v času oddaje ponudbe, mora v 
ponudbi podati pojasnila oziroma opredeliti 
razloge za stanje ter podati predvideni način 
oziroma rok izpolnitve pogoja. Navedeno 
bo Sklad upošteval pri odločanju o nakupu 
oziroma nakupni vrednosti.

2. Pravnomočno gradbeno in pravno-
močno uporabno dovoljenje

Stanovanja morajo biti dokončana in 
primerna za bivanje. Stanovanjske stavbe, 
v katerih se nahajajo posamezna stanova-
nja, morajo imeti pravnomočno gradbeno in 
pravnomočno uporabno dovoljenje.

Izbrani ponudniki bodo morali za stano-
vanja po sklenitvi prodajne pogodbe zagoto-
viti ustrezna zavarovanja za odpravo napak 
in pomanjkljivosti v garancijski dobi za dobo 
dveh let od prevzema stanovanja po tem 
pozivu (bančna garancija, kavcijska garan-
cija pri zavarovalnici, depozit prodajalca pri 
kupcu, ki se ne obrestuje). V primeru, da 
izbrani ponudnik tega ne more zagotoviti, 
bo to v primeru odločitve za nakup upošte-
vano pri nakupni vrednosti in opredeljeno v 
prodajni pogodbi.

3. Primernost lokacije
Sklad bo kupoval stanovanja predvsem 

v urbanih naseljih, razvitih industrijskih ob-
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močjih in tistih območjih, kjer je izraženo 
povpraševanje fizičnih oseb po cenovno do-
stopnih stanovanjih in obstaja stalni interes 
za najem stanovanj, in sicer zlasti v nacio-
nalnih, regionalnih središčih in pomembnej-
ših lokalnih središčih ter s prostorskimi akti 
opredeljenimi razvojnimi območji.

Kot primerne bo Sklad štel zlasti tiste lo-
kacije, ki omogočajo kakovostne življenjske 
in bivalne razmere, imajo dobro prometno 
povezavo in so dostopne z javnim potniškim 
prometom. V bližini mora biti zagotovljena 
osnovna družbena infrastruktura in oskrbne 
dejavnosti – vrtec, šola, trgovina, zdravstve-
ni dom, otroška igrišča in zelene površine, 
ki jih je mogoče izkoriščati za rekreacijo. V 
primeru, da ponudnik tega ne more zagoto-
viti, bo to upoštevano pri nakupni vrednosti.

4. Primerna struktura in funkcionalnost 
stanovanj

Sklad bo kot primerna štel stanovanja 
različnih velikosti skladno z optimalnimi po-
vršinskimi normativi po 14. členu Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v na-
jem, (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 
11/09 in 81/11) ter ostale racionalne veliko-
sti stanovanj s fleksibilno zasnovo primerno 
predvsem za prve iskalce stanovanj, mlade 
družine in družine z večjim številom otrok.

Ponujena stanovanja morajo imeti z za-
konodajo oziroma prostorskimi akti predpi-
sano minimalno število primernih parkirnih 
mest. Parkirna mesta za stanovanja se za-
gotavljajo na nivoju terena ali v objektu.

5. Primerne gradbene in tehnične lastno-
sti stanovanj in stavb

Primerna so zlasti stanovanja v energet-
sko učinkovitih, ekološko sprejemljivih stav-
bah, z možnostjo večje rabe dostopnih ob-
novljivih virov energije, trajno in kakovostno 
streho ter fasadnim ovojem, kakovostnim 
stavbnim pohištvom (vhodna vrata, okna, 
balkonska vrata), z materiali, ki so ekološko 
sprejemljivi, trajni in trpežni in omogočajo 
učinkovito ter poceni vzdrževanje oziroma 
opravičijo stroške investicijskega in tekoče-
ga vzdrževanja, s sodobno racionalno za-
snovo instalacij, naprav in opreme, ki omo-
goča varčno rabo energije ter individualnim 
obračunavanjem porabljene energije.

Izbrani ponudnik bo pred sklenitvijo pro-
dajne pogodbe moral zagotoviti izpolnjeva-
nje zahtev prvega in drugega odstavka 68.b 
člena Energetskega zakona (Uradni list RS, 
št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. 
US: U-I-257/09-22, 10/12), saj bodo stano-
vanja namenjena nadaljnji prodaji oziroma 
oddaji v najem.

Sklad bo kupoval le stanovanja v stano-
vanjskih stavbah z več kot osmimi posame-
znimi deli, za katere je izdano in pridoblje-
no pravnomočno uporabno dovoljenje od 
(vključno) 1. 1. 2007 dalje, pri čemer bo 
Sklad sledil k čim večjemu lastniškemu dele-
žu znotraj posamezne stanovanjske stavbe.

Za stanovanja bo preverjeno dejansko 
stanje stanovanja in stavbe (gradbene in 
tehnične lastnosti), stanje morebitne zasta-
relosti stanovanja in stavbe ter primernost 
stanovanja za takojšno uporabo. V primeru 
odločitve za nakup bodo ugotovitve upošte-
vane pri nakupni vrednosti in opredeljene v 
prodajni pogodbi.

6. Cena in plačilni pogoji
Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki, 

ki bodo ob upoštevanju vpliva meril, nave-
denih v točkah 1, 2, 3, 4 in 5 tega poziva, 
zagotavljali cenovno čim ugodnejši odkup 
stanovanj in bodo omogočali Skladu, ob 
upoštevanju vseh stroškov, takojšnjo vse-
litev, nadaljnjo prodajo ali oddajo stanovanj.

Sklad bo na posredovane ponudbe – 
vloge podal odgovor na podlagi preučitve 
prejete vloge in prilog. Prednost bodo imeli 
tisti ponudniki, ki bodo poleg ugodne cene 
ponudili boljše plačilne pogoje, pri čemer bo 
Sklad ponudnika po preučitvi vloge sezna-
nil s posebnostmi in zahtevami zakonodaje, 
vezanimi na načine plačil pogodbene kupni-
ne, ki izhajajo iz narave njegovega statusa 
(javni sklad).

Sklad bo strokovno preverjal velikost 
stanovanjskih površin po podatkih GURS. 
Stanovanjska površina se izračuna z upo-
števanjem faktorjev iz Pravilnika o merilih 
za ugotavljanje vrednosti stanovanj in sta-
novanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 
in 69/05).

Ostali pogoji javnega poziva
Primerne ponudbe so tiste ponudbe, ki 

so podane pisno na predpisanem obrazcu 
in zagotavljajo prevzem dokončanih in za 
takojšnjo uporabo primernih stanovanj.

Prednost pri izbiri bodo imeli tisti ponu-
dniki, katerih ponujena stanovanja bodo v 
celoti ali v večji meri ustrezala zgoraj na-
vedenim vsebinskim zahtevam. V primeru 
večjega števila enakovrednih ponudnikov, 
bo Sklad sklenil prodajno pogodbo s tistim 
prodajalcem, ki bo ponudil nižjo ceno za 
svoja stanovanja oziroma ugodnejše plačil-
ne pogoje (možnost kreditiranja, daljši rok 
odplačila).

Prednost med prejetimi ponudbami imajo 
ponudniki, ki bodo izkazali, da zagotavljajo 
primerno kratko časovno obdobje med na-
kupom in predajo stanovanja v uporabo in 
katerih poslovanje (v primeru pravnih oseb) 
je s strani Sklada ocenjeno kot ustrezno, kar 
izkažejo z ustrezno dokumentacijo – priloge 
k vlogi.

Izbrani ponudniki bodo vabljeni na po-
gajanja o dokončni ceni in ostalih pogojih 
nakupa. Sklad si pridržuje pravico, da lah-
ko postopek obravnave ponudbe oziroma 
nakupa stanovanj kadarkoli ustavi vse do 
veljavne sklenitve prodajne pogodbe.

Posebno opozorilo
Sklad si pridržuje pravico, da splošno 

opredeljena merila v tem pozivu skladno 
s splošnimi in posamičnimi akti poslovanja 
Sklada podrobneje opredeli, dopolni in raz-
členi za potrebe ugotavljanja in zagotavlja-
nja smotrnosti nakupov, brez javne objave 
teh podrobnejših meril.

Sklad pri nakupih nepremičnin ravna 
skladno z zakonodajo, ki ureja njegovo delo-
vanje glede na njegov status, s poudarkom 
na zakonodaji o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem.

Način oddaje ponudb in izbor ponudb
Sklad pričakuje zavezujoče ponudbe za 

nakup stanovanj na predpisanem obrazcu 
vključno s priloženo vso potrebno in zah-
tevano dokumentacijo, od objave javnega 
poziva pa vse do porabe razpoložljivih sred-

stev oziroma do javne objave zaprtja tega 
poziva.

Poziv, obrazci vlog in ostala pojasnila 
o načinu oddaje ponudb so objavljeni na 
spletni strani Sklada, in sicer: www.stano-
vanjskisklad-rs.si (javni razpisi, podrubrika 
javni pozivi).

Zaradi zagotavljanja enotnega evidenti-
ranja in obdelave podatkov je obvezna od-
daja ponudbe na obrazcu Sklada – vloga za 
javni poziv. V primeru, da vloga ne bo odda-
na na predpisanem obrazcu, bo Sklad po-
nudnika pozval, da vlogo odda še na pred-
pisanem obrazcu ter to štel kot dan oddaje 
ponudbe. Ponudnik mora za vsako lokacijo 
podati samostojno ponudbo na predpisa-
nem obrazcu.

Pisne ponudbe – vloge z vsemi prilogami 
in z veljavnostjo najmanj 60 dni z možno-
stjo podaljšanja pričakujemo na naslov: Sta-
novanjski sklad Republike Slovenije, javni 
sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana.

Ponudbe na obrazcu Sklada z vsemi pri-
logami morajo kot priporočene pošiljke ali 
pošiljke oddane v vložišču Sklada prispeti 
na Sklad vsaj en dan pred odpiranjem po-
nudb.

Ponudnik lahko ponudbo za nakup ne-
premičnine umakne ali dopolni do roka za 
dostavo ponudb iz prejšnjega odstavka.

Prvo komisijsko in nejavno odpiranje pri-
spelih ponudb bo v prostorih Sklada izve-
deno 15. 6. 2012, naslednja odpiranja bodo 
predvidoma vsak tretji petek v mesecu. Ter-
mini odpiranja ponudb bodo po prvem od-
piranju objavljeni na spletni strani Sklada.

Sklad bo ponudnike z nepopolnimi ali 
nejasnimi ponudbami pozval k dopolnitvi 
v roku 15 dni. V primeru, da ponudnik v 
navedenem roku vloge ne bo ustrezno do-
polnil, bo Sklad vlogo štel za nepopolno in 
je ne bo nadalje obravnaval. Popolne po-
nudbe bodo strokovno preučene. Odločitev 
o popolni ponudbi bo Sklad sprejel v roku 
30 dni od dne popolnosti ponudbe. Izbrani 
ponudniki bodo po ovrednotenju ponudb pi-
sno obveščeni o stališčih Sklada ter o mo-
rebitnih nadaljnjih postopkih za sklenitev 
prodajne predpogodbe ali pogodbe. Ostali 
ponudniki bodo obveščeni o nesprejemu 
ponudbe. Zoper odločitev o nesprejemu 
ponudbe ni pritožbe.

Sklad si znotraj postavljenih okvirov tega 
javnega poziva, v skladu s sprejetim pro-
gramom dela in poslovnim ter finančnim 
načrtom, pridržuje pravico do proste izbire 
ponudnika.

Sklad lahko postopek javnega zbiranja 
ponudb kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti. Prav tako 
lahko Sklad postopek obravnave posame-
zne izbrane ponudbe ustavi kadarkoli do 
veljavne sklenitve pravnega posla – pred-
pogodbe oziroma prodajne pogodbe, brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovor-
nosti, v kar ponudniki izrecno privolijo s pri-
javo na javni poziv.

Informacije v zvezi z javnim pozivom: 
tel. 01/47-10-500, e-naslov: tajnistvo@sta-
novanjskisklad-rs.si.

Stanovanjski sklad  
Republike Slovenije,  

javni sklad
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Št. 2153-6/2011/15 Ob-2785/12
V register političnih strank se pri poli-

tični stranki Državljanska lista Gregorja 
Viranta, s skrajšanim imenom Lista Virant, 
s kratico imena LGV in s sedežem v Ljub-
ljani, Ukmarjeva ulica 2 ter z matično šte-
vilko: 4037057, vpiše sprememba statuta, 
sprememba imena v: Državljanska lista, 
sprememba kratice imena v: DL, spremem-
ba znaka in sprememba programa stranke 
ter izbriše skrajšano ime Lista Virant. Znak 
stranke je horizontalen in je sestavljen iz 
dveh delov, stiliziranega dela kratice in ime-
na stranke. Kratica DL v dveh niansah mo-
dre barve: Pantone 301 (C100M44Y0K0), 
Pantone 299 (C85M19Y0K0). Poleg kra-
tice se na desni strani nahaja napis DR-
ŽAVLJANSKA LISTA v barvi Pantone Cool 
Gray 8 (C0M0Y0K43).

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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 Ob-2854/12
Državljanska lista Gregorja Viranta, Uk-

marjeva ulica 2, 1000 Ljub ljana, objavlja na 
podlagi Zakona o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 26. 10. 2011–31. 12. 2011

Zap. št. Postavka Znesek v EUR

I. Prihodki

1. Prihodki državnega proračuna 18.405,10

2. Prihodki proračuna lokalne skupnosti

3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki 
presegajo v zakonu določeno višino

5. Drugi prihodki

Celotni prihodki 18.405

II. Odhodki

1. Stroški volitev

2. Drugi stroški in izredni odhodki 22.395,33

Celotni odhodki 22.395,33

III. Presežek prihodkov nad odhodki

IV. Presežek odhodkov nad prihodki 3.990,23

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju 26. 10. 2011–31. 12. 2011

Zap. št. Postavka  Znesek v EUR

I. Sredstva

1. Opredmetena osnovna sredstva 4.624,64

2. Dolgoročne finančne naložbe

3. Kratkoročne finančne naložbe

4. Denarna sredstva na računih 1.014,05

5. Druga sredstva 17.889,53

Skupaj sredstva 23.528,22

II. Obveznosti do virov sredstev

1. Ustanovitveni vložek

2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4. Druge obveznosti do virov sredstev 23.528,22

Skupaj viri sredstev 23.528,22

Lista Virant
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Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju 2011

Zap. 
št. Postavka Znesek 

v EUR

I. SREDSTVA

1. Opredmetena osnovna sredstva 573

2. Dolgoročne finančne naložbe

3. Kratkoročne finančne naložbe

4. Denarna sredstva na računih

5. Druga sredstva

SKUPAJ SREDSTVA 573

II. OBVEZNOSTI DO SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek

2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 69.744

4. Presežek odhodkov nad prihodki 311.653

4a. Presežek prihodkov nad odhodki 242.482

5. Druge obveznosti do virov sredstev

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 573

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 2011

Zap. 
št. Postavka Znesek 

v EUR

I. PRIHODKI

1. Prihodki iz državnega proračuna 78

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu 
določeno višino

5. Drugi prihodki

CELOTNI PRIHODKI 78

II. ODHODKI

1. Stroški volitev

2. Drugi stroški in izredni odhodki 446

CELOTNI ODHODKI 446

III. Davek od dobička od pridobitne dejavnosti

IV. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

V. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 368

Slovenija je naša

 Ob-2780/12
Slovenija je naša, Gortanov trg 15, 6000 

Koper, objavlja na podlagi Zakona o politič-
nih strankah
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 Ob-2802/12
Slovenska ljudska stranka, Beethovno-

va 4, Ljub ljana, objavlja na podlagi Zakona 
o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2011

Zap.
št. Postavka Znesek v EUR

I. SREDSTVA

1 Opredmetena osnovna sredstva 59.259,50

2 Dolgoročne finančne naložbe 10.750,42

3 Kratkoročne finančne naložbe 2.365,57

4 Denarna sredstva na računih 232.295,91

5 Druga sredstva 16.733,07

SKUPAJ SREDSTVA 321.404,47

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1 Ustanovitveni vložek

2 Dolgoročne obveznosti iz financiranja 154.000,00

3 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 179.868,03

4 Presežek odhodkov nad prihodki –237.317,06

4a Presežek prihodkov nad odhodki 0,00

5 Druge obveznosti do virov sredstev 224.853,50

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 321.404,47

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1.1. do 31. 12. 2011

Zap. 
št. Postavka Znesek v EUR

I. PRIHODKI

1 Prihodki iz državnega proračuna 110.783,17

2 Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti 399.721,78

3 Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov 158.419,72

4 Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

ki presegajo v zakonu določeno višino 5.000,00

5 Drugi prihodki 83.187,83

CELOTNI PRIHODKI 757.112,50

II. ODHODKI

1 Stroški volitev 339.771,54

2 Drugi stroški in izredni odhodki 654.658,02

CELOTNI ODHODKI 994.429,56

III. Davek od dobička od pridobitne dejavnosti 0,00

IV. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

V. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 237.317,06

Slovenska ljudska stranka



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 38 / 25. 5. 2012 / Stran 1133 

 Ob-2809/12
Slovenska nacionalna stranka, Bleiwei-

sova c. 13, 1001 Ljub ljana, objavlja na pod-
lagi Zakona o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2011

Zap. 
št. Postavka Znesek v €

I. PRIHODKI

1. Prihodki iz državnega proračuna 163.471,83

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 60.082,60

3. Članarina 9.445,00

4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov 600,00

5. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo 
v zakonu določeno višino 

/

6. Drugi prihodki (obresti, donacije iz dohodnine) 875,34

7. Preneseni presežek prihodkov iz prejšnjih let 38.873,14

CELOTNI PRIHODKI 273.369,55

II. ODHODKI

1. Stroški volitev

Volitve občinskih svetnikov in županov občin 2010 3.968,24

Volitve v občinski svet občine Koper 2011 1.735,42

Volitve v DZ RS 2011 20.000,00

2. Drugi stroški in izredni odhodki 236.238,12

3. Presežek odhodkov, prenesen iz prejšnjih let /

CELOTNI ODHODKI 261.941,78

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 11.427,77

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju od 1.1. do 31. 12. 2011

Zap. 
št. Postavka Znesek v €

I. SREDSTVA

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva /

2. Opredmetena osnovna sredstva 4.589, 59

3. Dolgoročne finančne naložbe /

4. Kratkoročne poslovne terjatve 962,66

5. Denarna sredstva na računih 15.755,42

6. Druga sredstva 489,86

SKUPAJ SREDSTVA 21.797,53

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek

2. Ugotovljeni poslovni izid-presežek prihodkov nad odhodki 11.427,77

3. Dolgoročne obveznosti iz financiranja /

4. Kratkoročne obveznosti iz financiranja /

4.a Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 10.369,76

5. Druge obveznosti do virov sredstev /

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 21.797,53

Slovenska nacionalna stranka
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Št. 101-22/2012-4 Ob-1900/12
Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Cen-

ter, z dnem 12. 3. 2012 sprejme v hrambo 
statut z nazivom »Pravila o delovanju Sindi-
kata Javni zavod Mladi Zmaji« in ga vpiše 
v evidenco statutov sindikatov, pod zapo-
redno številko 339 za sindikat z imenom: 
Sindikat Javni zavod Mladi Zmaji, kratico: 
Sindikat Mladi Zmaji in sedežem: Resljeva 
18, Ljub ljana.

Št. 101-25/2012-8 Ob-2517/12
Pravila Sindikata družbe Salus Salus, 

Ljub ljana, d.d., Mašera Spasičeva ul. 10, 
Ljub ljana, vpisana v evidenco, pod zapo-
redno številka 73, se na podlagi odločbe 
UEL Izpostava Bežigrad št. 101-25/2012-6 
z dnem izdaje te odločbe 30. 3. 2012, iz-
brišejo iz evidence statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Bežigrad.

Evidence sindikatov
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 Ob-2713/12
Ime medija: TV Veseljak.
Izdajatelj: Veseljak TV, televizijska de-

javnost d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljub-
ljana - Polje.

100 % upravljalskih oziroma glasovalnih 
pravic ima Boštjan Tramte, Dobrava pri Ško-
cijanu 52, 8275 Škocjan.

Poslovodja: Boštjan Tramte – direktor.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-2715/12
Skladno z določilom prvega od-

stavka 586. člena in določilom 599. člena 
Zakona o gospodarskih družbah, direktorica 
družbe VESNA, Trgovsko podjetje d.d., Lju-
tomer, Glavni trg 5A, objavlja obvestilo, da 
je bila sodnemu registru preko VEM točke, 
dne 16. 5. 2012 predložena pogodba o pri-
pojitvi družbe VESNA, Trgovsko podjetje, 
d.d., kot prevzete družbe k družbi Poslovni 
sistem Mercator, d.d., kot prevzemni družbi 
in edinemu delničarju prevzete družbe, ki 
sta jo pred tem pregledala Nadzorni svet 
Poslovnega sistema Mercator, d.d., in Nad-
zorni svet VESNA, Trgovsko podjetje, d.d.

Direktorica VESNA,  
Trgovsko podjetje, d.d.

 Ob-2716/12
Skladno z določilom prvega od-

stavka 586. člena in določilom 599. člena 
Zakona o gospodarskih družbah, upra-
va družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., 
Ljub ljana, Dunajska cesta 107, objavlja ob-
vestilo, da je bila sodnemu registru preko 
VEM točke, dne 16. 5. 2012, predložena po-
godba o pripojitvi družbe VESNA, Trgovsko 
podjetje, d.d., kot prevzete družbe k družbi 
Poslovni sistem Mercator, d.d., kot prevze-
mni družbi, ki sta jo pred tem pregledala 
Nadzorni svet Poslovnega sistema Merca-
tor, d.d., in Nadzorni svet VESNA, Trgovsko 
podjetje, d.d.

Delničarjem družbe Poslovni sistem Mer-
cator, d.d., sporočamo, da lahko na sedežu 
družbe pregledajo listine kot jih določa drugi 
odstavek 586. člena Zakona o gospodarskih 
družbah ter hkrati opozarjamo na njihove 
pravice iz četrtega odstavka 586. člena in 
tretjega odstavka 599. člena Zakona o go-
spodarskih družbah.

Uprava  
Poslovnega sistema  

Mercator, d.d.

 Ob-2722/12
V sladu z drugim odstavkom 670. člena 

ZGD-1 v zvezi z 75. členom ZGD-1 podje-
tnik Posredovanje, prevozi in klimatizacija 
Boris Arnuš s.p., Boris Arnuš s.p., Nad ka-
nalom 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, 
matična številka 2000601000, davčna šte-
vilka SI69590168, objavljam, da bom po-
slovanje svojega podjetja (s.p.) prenesel na 
že ustanovljeno družbo A.B.T. družba za 
gradbeništvo, posredništvo, trgovino, go-
stinstvo, promet, najem, poslovne in dru-
ge storitve d.o.o., skrajšana firma A.B.T. 
d.o.o., Cesta k Tamu 77, 2000 Maribor, ma-
tična številka 2296179000, davčna številka 
SI36946524. S prenosom poslovanja bodo 
prešle na d.o.o. tudi vse pravice in obvezno-
sti, ki jih imam kot podjetnik v zvezi z s.p.. 
Že ustanovljena d.o.o. bo kot univerzalni 
pravni naslednik vstopila v vsa pravna raz-
merja v zvezi s prenesenim s.p.. Prenos 
poslovanja se bo izvršil predvidoma 90 dni 
od dneva te ob jave.

Posredovanje,  
prevozi in klimatizacija  

Boris Arnuš s.p.

 Ob-2735/12
Anita Zorman in Valentina Zorman kot 

ustanoviteljici zavoda Zavod ARTLINKS 
– Center za socialno povezovanje in 
mreženje umetniških potencialov, Za-
loška cesta 83, 1000 Ljub ljana, matična 
št. 2173271000, objavljata obvestilo, da sta 
v skladu z določbami 403. člena ZGD-1 dne 
15. 5. 2012 sprejeli sklep o prenehanju za-
voda in začetku likvidacije, zapisano v no-
tarskem zapisniku, opr. št. SV – 529/2012 
z dne 15. 5. 2012.

Anita Zorman kot likvidacijska upravite-
ljica družbe Zavod ARTLINKS – Center za 
socialno povezovanje in mreženje umetni-
ških potencialov, Zaloška cesta 83, 1000 
Ljub ljana, matična št. 2173271000 pozi-
va vse upnike družbe Zavod ARTLINKS 
– Center za socialno povezovanje in mre-
ženje umetniških potencialov, da v roku 
30 dni od objave sklepa o začetku likvida-
cije v Uradnem listu RS, likvidacijski upra-
viteljici prijavijo svoje terjatve.

Zavod ARTLINKS –  
Center za socialno povezovanje  

in mreženje umetniških potencialov

 Ob-2738/12
Ustanoviteljica Zavoda Medgeneracijski 

center Geron Murska Sobota, Klavniška 
ulica 4, 9000 Murska Sobota, matična šte-
vilka 3452034000, Lidija Gumilar, Južna 
ulica 10, Murska Sobota, na podlagi prvega 
odstavka 403. člena Zakona o gospodar-
skih družbah, sprejme sklep:

1. O začetku postopka prenehanja in 
začetku likvidacije Zavoda Medgeneracijski 
center Geron Murska Sobota, Klavniška 
ulica 4, 9000 Murska Sobota, matična šte-
vilka 3452034000, ker so prenehale potre-
be oziroma pogoji za opravljanje dejavno-
sti, za katero je bil ustanovljen.

2. Po vpisu začetka likvidacijskega 
 postopka v register se firmi doda pristav-
ke v likvidaciji, tako, da se firma zavoda 
sedaj glasi: Zavod Medgeneracijski center 
Geron Murska Sobota, Klavniška ulica 4, 
Murska Sobota – v likvidaciji ter skrajšana 
firma Zavod Geron Murska Sobota – v li-
kvidaciji.

3. Upniki so dolžni terjatve prijaviti 
v roku 30 dni od objave sklepa v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Po plačilu vseh 
obveznosti družbe se morebitno preostalo 
premoženje pripade edini ustanoviteljici.

4. Za likvidacijskega upravitelja se ime-
nuje Lidija Gumilar, Južna ulica 10, Murska 
Sobota,

5. Ugotovi se, da zavod nima neporav-
nanih dospelih obveznosti iz naslova dav-
kov, javnih dajatev in prispevkov, kar tudi 
izhaja iz potrdila Davčnega urada Murska 
Sobota. Zavod tudi ni v blokadi in nima ne-
poravnanih dospelih obveznosti.

Ustanoviteljica
Lidija Gumilar

 Ob-2783/12
Direktor družbe DAVA d.o.o., Gasilska 

ulica 3, 2352 Selnica ob Dravi, matična 
številka: 5827256000, davčna številka: 

 SI74810448 (v nadaljevanju: DAVA d.o.o. 
ali družba) na podlagi 629. člena Zakona 
o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:

1. Dne 25. 5. 2012 je bil sodnemu regi-
stru Okrožnega sodišča v Mariboru predlo-
žen Delitveni načrt družbe DAVA d.o.o.

2. Na sedežu družbe DAVA d.o.o. je od 
objave tega obvestila do dneva sprejema 
sklepa edinega družbenika, ki bo odločal 
o soglasju k delitvi, vendar najmanj en me-
sec od dneva te objave, vsak delovnik med 
10. do 12. uro na vpogled:

– Delitveni načrt družbe DAVA d.o.o.,
– letna poročila družbe DAVA d.o.o. za 

zadnja tri leta.
3. Družba bo družbeniku, upniku, svetu 

delavcev ali delavcu na njegovo zahtevo 
najkasneje naslednji dan brezplačno dala 
prepis listin iz prejšnjega odstavka.

4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi 
bo direktor družbe DAVA d.o.o. ustno razlo-
žil Delitveni načrt, prav tako pa bo družbe-
nika obvestil o vseh morebitnih pomembnih 
spremembah premoženja družbe v obdo-
bju od dneva sestave Delitvenega načrta 
do zasedanja skupščine. Za pomembno 
se šteje predvsem tista sprememba, zaradi 
katere bi bilo primerno drugačno menjalno 
razmerje.

DAVA d.o.o.  
direktor  

Taferner Silvo

 Ob-2591/12
Družba Prva TV Televizijska dejavnost 

d.o.o. – v likvidaciji, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, matična številka 5895634, ki jo za-
stopa Odvetniška družba Vesel in Devjak, 
d.o.o., o.p., Trg OF 13, 1000 Ljub ljana, 
je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. Srg 4425/2012, z dne 
30. 1. 2012, v postopku redne likvidacije. 
Za likvidacijskega upravitelja je bil s skle-
pom opr. št. Srg 14098/2012, z dne 3. 4. 
2012, imenovan Jonathan William Searle, 
ki na podlagi 412. člena Zakona o gospo-
darskih družbah (ZGD-1) objavlja poziv 
upnikom:

1. Likvidacijski upravitelj poziva upnike, 
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu 
upravitelju, na naslov Odvetniška družba 
Vesel in Devjak, d.o.o., o.p., Trg OF 13, 
1000 Ljub ljana, in sicer v roku 30 dni od 
dneva objave tega poziva v Uradnem li-
stu RS.

2. Prijavam je po trebno priložiti listine, ki 
dokazujejo obstoj in višino terjatve.

Prva TV d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj

Jonathan William Searle

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-2723/12
V skladu s 520. členom ZGD-1, druž-

ba Dr. PIRNAT zdravstvene storitve d.o.o., 
skrajšana firma Dr. PIRNAT d.o.o., s sede-

Objave gospodarskih družb
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žem Razlagova ulica 029, 2000 Maribor, 
matična številka 5339235000, objavlja na-
slednji sklep:

Osnovni kapital družbe se po postop-
ku rednega zmanjševanja osnovnega ka-
pitala zmanjša iz 987.921,00 EUR za 
900.539,68 EUR, tako da po zmanjšanju 
znaša 87.381,32 EUR.

Direktor družbe poziva vse upnike, da 
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo 
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

Družba Dr. PIRNAT d.o.o.,
direktorica Hermina Pirnat

 Ob-2737/12
Direktor družbe MIKROPRIMAR, družba 

za mikrofilm, trgovino in storitve d.o.o., s se-
dežem v Mariboru, Miklavčeva ulica 7, 2000 
Maribor, matična številka 5720206000, na 
podlagi drugega odstavka 520. člena Zako-
na o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja 
obvestilo:

Edini družbenik družbe MIKROPRI-
MAR, družba za mikrofilm, trgovino in sto-
ritve d.o.o., s sedežem v Mariboru, Miklav-
čeva ulica 7, 2000 Maribor, matična šte-
vilka 5720206000, Plemenitaš Rudolf je dne 
1. 3. 2012 sprejel sklep o zmanjšanju osnov-
nega kapitala družbe z umikom lastnega 
poslovnega deleža.

Umakne se celotni lastni poslovni de-
lež družbe MIKROPRIMAR d.o.o., in sicer 
44,0000 % lastni poslovni delež v višini 
7.932,04 EUR.

Zaradi umika celotnega lastnega po-
slovnega deleža se zmanjša osnovni ka-
pital družbe, in sicer se iz dosedanjih 
18.027,36 EUR zniža na znesek v višini 
10.095,32 EUR.

Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala 
zaradi umika celotnega poslovnega deleža 
je v previsokem osnovnem kapitalu družbe, 
ki zaradi spremenjenih razmer na tržišču 
(manjšega povpraševanja) več ne ustreza 
dejanskemu stanju.

Z umikom lastnega poslovnega deleža 
družba MIKROPRIMAR d.o.o., družba za 
mikrofilm, trgovino in storitve d.o.o. izstopi 
iz družbe kot družbenica.

Zakoniti zastopnik družbe bo v skladu 
z II. odstavkom 520. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (ZGD-1) podal objavo 
v Uradni list Republike Slovenije glede na-
vedenega zmanjšanja osnovnega kapitala.

Za MIKROPRIMAR d.o.o.
direktor Plemenitaš Davorin

 Ob-2803/12
V skladu s 520. členom ZGD-1, družba 

Calypso Nautica storitve in trgovina d.o.o., 
skrajšana firma Calypso Nautica d.o.o., 
s sedežem Kolodvorska ulica 037 F, 2310 
Slovenska Bistrica, ki je vpisana v Poslovni 
register Slovenije, Agencije Republike Slo-
venije za javnopravne evidence in storitve, 
z matično številko 1658450000 in z davč-
no številko SI75544172, objavlja naslednji 
sklep:

Osnovni kapital družbe se po postop-
ku rednega zmanjševanja osnovnega 
kapitala zmanjša iz 64.327,00 EUR za 
55.000,00 EUR, tako da po zmanjšanju zna-
ša 9.327,00 EUR.

Direktor družbe poziva vse upnike, da 
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo 
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

Družba Calypso Nautica d.o.o.,  
direktor  

Robert Volenec

Sklici skupščin 

 Ob-2807/12
Popravek

Na podlagi veljavne zakonodaje družba 
Komunalno stanovanjsko podjetje d. d., ob-
javlja naslednje sporočilo:

Družba KSP d. d. Sežana je dne 
18. 5. 2012 v Uradnem listu RS, št. 36/12, 
str. 1046, objavila sklic 16. skupščine, ki bo 
22. 6. 2012, ob 11. uri, v mutimedijski sobi 
– botaničnem parku, v Sežani, Partizanska 
cesta 2. V 4. točki dnevnega reda »izvolitev 
člana nadzornega sveta« je pri predlogu 
sklepa, prišlo do očitne tiskarske napake.

Pravilno besedilo predloga sklepa se 
gasi:

»Za člana nadzornega sveta KSP d. d. 
Sežana se za štiriletno mandatno dobo, 
s pričetkom mandata 22. 6. 2012, izvoli Igor 
Mahne.«

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih 
straneh družbe, www.ksp-sezana.si, od 
dneva objave do dneva seje skupščine.

KSP d. d. Sežana
uprava

 Ob-2709/12
Na podlagi 32. člena Statuta delniške 

družbe LIKO d.d. Liboje, uprava sklicuje

18. skupščino
delniške družbe LIKO d.d. Liboje,
v četrtek, dne 28. 6. 2012 ob 16.30, na 

sedežu družbe v Libojah 26a, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti ter seznanitev z dnevnim redom.

Izvolitev organov skupščine in imenova-
nje notarja.

Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se pred-
sednika skupščine, preštevalca glasov in 
ugotovi prisotnost notarja po predlogu skli-
catelja.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim le-
tnim poročilom uprave o poslovanju družbe 
za leto 2011 z mnenjem revizorja in poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega 
poročila.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in upora-
bi bilančnega dobička, nagrajevanju uprave 
in nadzornega sveta in podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po revi-

dirani bilanci stanja 31. 12. 2011 je izkazan 
v znesku 3.935.871,92 EUR.

3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 
2011 se razdeli za:

Izplačilo dividende delničarjem v skupni 
vrednosti 74.671,20 EUR, kar pomeni:

– vrednost bruto dividende: 1,35 EUR,
– vrednost neto dividende: 1,08 EUR.
Za izplačilo dividend se uporabi prene-

seni čisti dobiček iz poslovnega leta 2001.
Do izplačila dividende so upravičeni del-

ničarji, ki so na dan zasedanja skupščine 
vpisani v delniško knjigo.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni od 
dneva zasedanja skupščine.

3.3. Bilančni dobiček v višini 
3.861.200,72 EUR ostane nerazporejen in 
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih 
poslovnih letih (preneseni čisti dobiček).

3.4. Izplačilo nagrade upravi in nadzor-
nemu svetu:

a) Izplačilo nagrade upravi bruto: 
2.750,00 EUR.

b) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu 
bruto: 2.750,00 EUR

3.5. Skupščina podeljuje članom uprave 
in nadzornega sveta družbe razrešnico za 
poslovno leto 2011, s katero potrjuje in odo-
brava delo teh dveh organov družbe v po-
slovnem letu 2011.

4. Dopolnitev Statuta družbe in sprejem 
prečiščenega besedila statuta.

V prvem odstavku 5. člena Statuta se 
v skladu s 183. členom ZGD-1 sedma alinea 
prvega odstavka doda nov stavek, ki opre-
deljuje lastnosti delnic:

»Delnice glasijo na prinosnika:«
Predlog sklepa: v prvem odstavku 5. čle-

na Statuta se v skladu s 183. členom ZGD-1 
sedma alinea prvega odstavka doda nov 
stavek, ki opredeljuje lastnosti delnic:

»Delnice glasijo na prinosnika:«
Gradivo za odločanje na skupščini je 

delničarjem na vpogled na sedežu družbe 
v času od sklica do 4 dni pred skupščino 
med 12. in 14. uro, pri upravi družbe.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti 
v pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vlo-
žen v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Pravico sodelovanja in glasovanja na 
skupščini imajo delničarji sami ali po svo-
jih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, 
ki morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
ali njihovi pooblaščenci, če se prijavijo naj-
pozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Pooblastila za zastopanje na skupščini 
morajo biti oddana v hrambo na sedežu 
družbe vsaj 4 dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Na skupščini se odloča o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda.

O 1. točki se glasuje javno, o ostalih 
točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji ali 
njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v pro-
stor, kjer bo skupščina.

V skladu z dogovorom na skupščini pa 
se lahko o vseh točkah dnevnega reda gla-
suje javno z dvigom rok.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, tj. 28. junija 2012 
ob 17.30, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat veljavno odločala ne 
glede na višino zastopanega kapitala.

LIKO d.d. Liboje  
direktorica  

Magda Mesec

 Ob-2710/12
Na podlagi 24. člena Statuta družbe 

TRAIG, d.d. Ivančna Gorica, Cesta 2. gru-
pe odredov 15, 1295 Ivančna Gorica, pred-
sednik uprave sklicuje

18. redno skupščino družbe,
ki bo v petek, dne 29. 6. 2012, ob 16. uri, 

na sedežu družbe, v Ivančni Gorici, Cesta 2. 
grupe odredov 15.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli 

Jože Novak, za preštevalca glasov se izvoli-
ta Katja Mišmaš in Damjan Mohar. Skupšči-
ni bo prisostvoval notar Marjan Kotar.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim 
letnim poročilom družbe za leto 2011 in pi-
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snim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi in sprejetju letnega poročila družbe 
za leto 2011, uporaba bilančnega dobička 
in podelitev razrešnice predsedniku uprave 
družbe in članom NS za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim 

letnim poročilom družbe za leto 2011, ki ga 
je sprejel nadzorni svet družbe na 26. redni 
seji dne 19. 4. 2012, in s poročilom nadzor-
nega sveta o preveritvi in sprejetju letnega 
poročila družbe za leto 2011.

2.2. Bilančni dobiček družbe v višini 
46.656,00 EUR ostane nerazporejen in bo 
o njegovi uporabi odločeno v naslednjih po-
slovnih letih (preneseni dobiček).

2.3. Skupščina podeli predsedniku upra-
ve in članom nadzornega sveta družbe raz-
rešnico za poslovno leto 2011.

3. Imenovanje revizorja na predlog NS 
za leto 2012.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta se za revidiranje letnega poročila 
družbe za leto 2012 imenuje revizor Dinamic 
d.o.o., revizijska družba, Novo mesto.

4. Poročilo predsednika uprave o skladu 
lastnih delnic družbe.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
s poročilom predsednika uprave o stanju in 
številu lastnih delnic v skladu lastnih delnic 
družbe.

5. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico delničarji, 
ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško 
knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine. Delničarji, njihovi pooblaščenci 
ali zastopniki se pred zasedanjem skupšči-
ne izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim 
pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz 
sodnega registra.

Delničarji lahko na skupščini uresniču-
jejo svojo pravico do obveščenosti v skladu 
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po 
katerem mora poslovodstvo na skupščini 
dati delničarjem zanesljive podatke o zade-
vah družbe, če so potrebni za presojo točk 
dnevnega reda.

Če skupščina ob napovedanem dnevu 
in uri ne bo sklepčna (prvi sklic), bo pričela 
z delom eno uro kasneje, na istem mestu in 
z enakim dnevnim redom, ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala (drugi 
sklic).

Na skupščini se glasuje javno z dvigom 
rok.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem na sedežu družbe pri predsedni-
ku uprave družbe, vsak delavnik, od 7. do 
10. ure.

TRAIG, d.d. Ivančna Gorica
predsednik uprave Štefan Lazar

 Ob-2711/12
V skladu z določbami Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD-1) in Statutom Pro-
banke, d.d. delničarje vabimo na

24. skupščino,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2012, ob 13. uri, 

v Hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59, 2000 
Maribor (Republika Slovenija).

Dnevni red (predlog):
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli 

mag. Gregorja Drnovška, za preštevalca 

glasov pa Ixtlan Forum, d.o.o., za kate-
rega nastopata Gregor Mavsar in Robert 
Ernestl. Ugotovi se prisotnost vabljenega 
notarja.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim 
letnim poročilom in revidiranim konsolidira-
nim letnim poročilom za poslovno leto 2011 
in poročilom nadzornega sveta o preveri-
tvi teh poročil, obrazložitev tega poročila 
nadzornega sveta ter seznanitev skupščine 
z letnim poročilom o notranjem revidiranju 
za leto 2011 in mnenjem nadzornega sveta 
k temu poročilu in obrazložitev tega mnenja 
nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjih sklepov:

2.1. Skupščina se seznani z letnim poro-
čilom Probanke, d.d. za poslovno leto 2011, 
ki ga je pregledal revizor in o njem izdal pri-
lagojeno revizijsko mnenje, konsolidiranim 
letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno 
leto 2011, ki ga je pregledal revizor in o njem 
izdal prilagojeno revizijsko mnenje, in Poro-
čilom nadzornega sveta za skupščino o pre-
veritvi letnega poročila in konsolidiranega 
letnega poročila Probanke, d.d. Skupščina 
se seznani z obrazložitvijo Poročila nadzor-
nega sveta za skupščino o preveritvi letnega 
poročila in konsolidiranega letnega poročila 
Probanke, d.d., ki jo je za nadzorni svet po-
dal njegov predsednik.

2.2. Skupščina se seznani s Poročilom 
o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za 
leto 2011, Mnenjem k poročilu o notranjem 
revidiranju v Probanki, d.d. za leto 2011, ki 
ga je pripravil nadzorni svet, in obrazložitvijo 
tega mnenja, ki jo je za nadzorni svet podal 
njegov predsednik.

3. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu ter seznanitev skup-
ščine s prejemki članov uprave in nadzor-
nega sveta, ki so jih za opravljanje nalog 
v banki prejeli v poslovnem letu 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjih sklepov:

3.1. Skupščina podeli upravi banke raz-
rešnico za poslovno leto 2011.

3.2. Skupščina podeli nadzornemu svetu 
banke razrešnico za poslovno leto 2011.

3.3. Skupščina se seznani s Poročilom 
uprave o prejemkih članov uprave in nad-
zornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog 
v banki prejeli v poslovnem letu 2011.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem nasle-

dnjega sklepa:
4.1. Za revizorja letnega poročila in kon-

solidiranega letnega poročila za poslovno 
leto 2012 se imenuje Deloitte revizija d.o.o.

5. Poročilo uprave o pridobivanju lastnih 
delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

5.1. Skupščina se seznani s Poročilom 
uprave o pridobivanju lastnih delnic.

Informacije v zvezi s skupščino
Udeležba in uresničevanje glasovalne 

pravice
Presečni dan iz tretjega od-

stavka 297. člena ZGD-1: konec dne 22. 6. 
2012. Skupščine se lahko udeležijo in na 
njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti 
delničarji, ki so imetniki delnic banke na ta 
dan (ki so konec tega dne kot imetniki delnic 
banke vpisani v centralnem registru nema-
terializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi 
KDD d.d., Republika Slovenija).

Udeležba na skupščini in uresničeva-
nje glasovalne pravice sta odvisna tudi od 

prijave pred skupščino. Do udeležbe na 
skupščini in uresničevanja glasovalne pra-
vice so upravičeni le tisti delničarji, ki se 
prijavijo pred skupščino. Dovolj je, da se 
delničarji prijavijo najpozneje konec dne 
22. 6. 2012. Prijavo mora banka prejeti naj-
pozneje v časovnem trenutku iz prejšnjega 
stavka. Opravi se lahko tudi po telefaksu 
(+386/2/25-20-509).

Če se skupščine udeleži in glasovalno 
pravico uresničuje pooblaščenec, je za po-
oblastilo potrebna pisna oblika. Pooblastilo 
je treba predložiti banki in ostane shranjeno 
pri njej. Dokazilo o imenovanju pooblaščen-
ca se lahko posreduje po telefaksu, in sicer 
tako, da se pooblastilo pošlje na številko 
telefaksa +386/2/25-20-509. Na isto številko 
telefaksa lahko delničarji kadar koli pošljejo 
preklic pooblastila.

Dopolnitev dnevnega reda
Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 

v skladu s prvim odstavkom 298. člena 
ZGD-1 morajo delničarji poslati banki najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine. 
Takšna zahteva se lahko posreduje tudi po 
telefaksu, na št. +386/2/25-20-509.

Nasprotni predlog in volilni predlog
Predlog sklepa (prvi odstavek 300. člena 

ZGD-1) ali volilni predlog (301. člen ZGD-1) 
se objavi in sporoči v skladu z zakonom, 
če delničar v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine pošlje banki takšen predlog. 
Banka bo nemudoma objavila oziroma spo-
ročila pravočasno prejete predloge. Predlo-
gi se lahko posredujejo tudi po telefaksu, 
+386/2/25-20-509.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje 

svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD-1.

Dostopnost gradiva
Od objave sklica skupščine do vključ-

no dneva zasedanja skupščine so na: 
http://www.probanka.si/ in vsak delovnik, 
med 9.30 in 12. uro, na poslovnem naslovu 
banke (Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor 
(Republika Slovenija)), in pri vseh njenih 
enotah (seznam dostopen na: http://www.
probanka.si/) dostopni:

– ta sklic skupščine,
– predlogi sklepov uprave in nadzornega 

sveta z navedbo, kateri organ je dal posa-
mezen predlog in obrazložitvijo vsake točke 
dnevnega reda in predloga sklepa uprave in 
nadzornega sveta,

– letno poročilo in konsolidirano letno po-
ročilo za poslovno leto 2011,

– poročilo nadzornega sveta za skupšči-
no o preveritvi letnega poročila in konsoli-
diranega letnega poročila Probanke, d.d.,

– poročilo o notranjem revidiranju v Pro-
banki, d.d. za leto 2011,

– mnenje k poročilu o notranjem revidira-
nju v Probanki, d.d. za leto 2011,

– poročilo uprave o prejemkih članov 
uprave in nadzornega sveta, ki so jih za 
opravljanje nalog v banki prejeli v poslov-
nem letu 2011,

– poročilo uprave o pridobivanju lastnih 
delnic,

– obrazec pooblastila za uresničevanje 
glasovalne pravice po pooblaščencu.

Nemudoma po prejemu bodo na istih 
mestih dostopne morebitne dodatne točke 
dnevnega reda ter predlogi sklepov ali volil-
ni predlogi delničarjev in informacije v zvezi 
z njimi.

Na http://www.probanka.si/ so dostopni 
tudi:
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– skupno število delnic in glasovalnih 
pravic na dan sklica skupščine, vključno 
z ločenimi podatki za vsak razred delnic (po-
drobnejši podatki od spodaj navedenih, ki se 
nanašajo tudi na nematerializirane delnice),

– izčrpne informacije o pravicah delničar-
jev zahtevati dopolnitev dnevnega reda (prvi 
odstavek 298. člena ZGD-1), njihovi pravici 
dati predlog sklepa ali volilni predlog (prvi 
odstavek 300. člena in 301. člen ZGD-1) in 
njihovi pravici do obveščenosti (305. člen 
ZGD-1).

Na poslovnem naslovu banke in pri vseh 
njenih enotah je mogoče vsak delovnik med 
9.30 in 12. uro pogledati v gradivo in brez-
plačno dobiti obrazec pooblastila za uresni-
čevanje glasovalne pravice po pooblaščen-
cu, na http://www.probanka.si/ pa je ves čas 
omogočeno prosto tiskanje vsega gradiva in 
obrazca pooblastila.

Drugi podatki v zvezi s skupščino in ban-
ko

Osnovni kapital banke znaša 
17.925.208,66 EUR in je razdeljen na 
3.895.597 navadnih delnic razreda A in 
400.000 prednostnih delnic razreda B.

V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščin-
ski sklep potrditi notar v notarskem zapisni-
ku. Skupščini bo prisostvovala notarka Ines 
Bukovič iz Maribora (Republika Slovenija).

K zasedanju skupščine bo mogoče pri-
stopiti in prevzeti napravo za glasovanje od 
12.15 dalje. Udeleženci se izkažejo z oseb-
nim dokumentom.

Probanka, d.d.  
Vito Verstovšek  

član uprave  
Milana Lah  

članica uprave  
mag. Romana Pajenk  

predsednica uprave

 Ob-2712/12
V skladu z določili Zakona o gospodar-

skih družbah (ZGD-1) in 7.5. točko Statuta 
družbe Marmor, Sežana d.d., Partizanska 
cesta 73a, Sežana, sklicuje direktor družbe

17. sejo skupščine
družbe Marmor, Sežana d.d., 

Partizanska cesta 73a, Sežana,
ki bo v četrtek, dne 28. 6. 2012, ob 

13. uri, na sedežu družbe, v Sežani, Par-
tizanska cesta 73a, Sežana. Čas prihoda 
na skupščino je istega dne, med 12.30 in 
13. uro.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine in pred-
stavitev notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost. 
Za predsednika skupščine se izvoli Može 
Tomaž, za preštevalki se izvolita Islam Su-
zana in Jasmina Rijavec, na seji skupšči-
ne bo prisostvoval notar Gregor Mesar iz 
Sežane.

2. Predložitev letnega poročila o poslo-
vanju družbe za poslovno leto 2011, z mne-
njem revizorja, pisnega poročila nadzorne-
ga sveta o preveritvi sestavljenega letnega 
poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter 
sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega 
poročila za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina se sezna-
ni z letnim poročilom o poslovanju za leto 
2011, s pisnim poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi sestavljenega letnega poročila 
družbe Marmor, Sežana d.d., s stališčem 
nadzornega sveta do revizijskega poročila 

in mnenja pooblaščenega revizorja ter skle-
pom nadzornega sveta o potrditvi letnega 
poročila za leto 2011.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, 
da znaša bilančni dobiček družbe na dan 
31. 12. 2011, 1.178.703,37 EUR, in je se-
stavljen iz:

– čistega dobička družbe za poslovno 
leto 2011: 11.727,26 EUR,

– prenesenega čistega dobička družbe iz 
leta 2010: 18.229,35 EUR,

– prenesenega čistega dobička družbe iz 
leta 2009: 182.917,54 EUR,

– prenesenega čistega dobička družbe iz 
leta 2008: 552.243,29 EUR,

– prenesenega čistega dobička družbe iz 
leta 2007: 198.898,49 EUR,

– prenesenega čistega dobička družbe iz 
leta 2006: 179.004,78 EUR,

– prenesenega čistega dobička družbe iz 
leta 2005: 35.682,66 EUR.

Predlog uporabe bilančnega dobička je 
naslednji:

Bilančni dobiček se uporabi v naslednje 
namene:

– 72.900,00 EUR prenesenega čiste-
ga dobička družbe iz leta 2005 in del iz 
leta 2006 za dividende delničarjem, v višini 
0,50 EUR bruto na delnico,

– bilančni dobiček v višini 
1.105.803,37 EUR ostane nerazporejen in 
bo o uporabi odločeno v naslednjih poslov-
nih letih.

Družba bo delničarjem izplačala di-
vidende najkasneje v roku šest mesecev 
po dnevu, v katerem je skupščina odločala 
o izplačilu dividend, in sicer po stanju del-
ničarjev, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev KDD-Centralna klirinško 
depotna družba Ljub ljana) konec četrtega 
dne pred skupščino. Terminski plan izplačila 
dividend posameznim delničarjem je sestav-
ni del predloga uporabe bilančnega dobička.

V skladu z 294. členom Zakona o go-
spodarskih družbah skupščina potrjuje in 
odobri delo uprave družbe in nadzornega 
sveta v poslovnem letu 2011 in jima pode-
ljuje razrešnico.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega 
sveta se za revizorja za leto 2012 imenuje 
družba Realinea, družba za revizijo in sve-
tovanje d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290 
Grosuplje.

5. Predlog sprememb statuta in sprejem 
prečiščenega besedila statuta.

Predlog sklepov:
5.1. Zaradi spremembe števila čla-

nov nadzornega sveta se spremeni statut 
v 6.1. točki in se točka 6.1. na novo glasi: 
Nadzorni svet družbe sestavlja pet članov.

Spremeni se točka 6.2. točka in se na 
novo glasi: Trije člani nadzornega sveta 
so predstavniki delničarjev in jih imenuje 
skupščina, dva člana nadzornega sveta pa 
sta predstavnika delavcev, ki ju imenuje svet 
delavcev.

Spremeni se točka 6.3. in se na novo 
glasi: Člane nadzornega sveta, predstavni-
ke delničarjev, voli skupščina z navadno ve-
čino pri sklepanju zastopanega osnovnega 
kapitala. S članoma nadzornega sveta, ki 
ju imenuje svet delavcev, je skupščina lah-
ko seznanjena na seji skupščine, oziroma 
svet delavcev, o članih nadzornega sveta 

imenovanih s strani delavcev, pisno obvesti 
direktorja družbe. Določba o članih nadzor-
nega sveta, ki sta imenovana s strani sveta 
delavcev, velja dokler velja Zakon o sodelo-
vanju delavcev pri upravljanju.

Spremeni se točka 6.10. in se na novo 
glasi: Nadzorni svet izmed svojih članov iz-
voli predsednika in namestnika. Nadzorni 
svet je sklepčen, če so pri sklepanju navzoči 
vsaj trije člani, ki so pravilno vabljeni in je 
eden izmed njih predstavnik delavcev, dva 
pa predstavnika delničarjev.

5.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet 
za izdelavo in sprejem prečiščenega bese-
dila statuta družbe.

6. Imenovanje novih članov nadzornega 
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprej-
me predlog imenovanja članov nadzornega 
sveta ter se seznani s članoma nadzornega 
sveta, predstavnikoma delavcev družbe.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelja sklepov pod točkami 1., 2., 

3. in 5. sta uprava in nadzorni svet družbe, 
pod točko 4. in 6. pa nadzorni svet sam.

Popolno gradivo za skupščino je na vpo-
gled in razlago ter obrazložitev predlogov 
sklepov vsem delničarjem od dne objave do 
vključno 28. 6. 2012, vsak delovni dan, od 
12. do 14. ure, na sedežu družbe.

Pravico udeležbe in uresničevanja glaso-
valne pravice na skupščini družbe imajo le 
delničarji oziroma njihovi zastopniki ali poo-
blaščenci, v korist katerih so delnice delni-
ške družbe vknjižene na računu vrednostnih 
papirjev pri KDD, konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine in ki najkasneje ko-
nec četrtega dne pred zasedanjem pisno 
najavijo svojo udeležbo. Prijava udeležbe 
je pravočasna, če na sedež družbe prispe 
do vključno 24. 6. 2012. Pooblastilo mora 
biti pisno in ga hrani družba. Uprava in nad-
zorni svet se lahko udeležijo skupščine tudi 
če niso delničarji.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica 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. Zadošča, 
da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, 
ima pravico od uprave družbe na skupšči-
ni zahtevati zanesljive podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo točk dnev-
nega reda.

Na vprašanja delničarjev z isto vsebino 
lahko uprava družbe da podatke v skupnem 
odgovoru. Pravica do obveščenosti velja 
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe 
s povezanimi družbami.

Prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo 
odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Če 
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, se ponovi istega dne, ob 13.30, v is-
tem prostoru in bo takrat veljavno odločala 
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ne glede na višino zastopanega osnovnega 
kapitala.

Marmor, Sežana d.d.  
uprava družbe - direktor  

Ciril Sigulin

 Ob-2714/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 33. člena Statuta druž-
be Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., 
uprava družbe sklicuje

17. skupščino
družbe Gozdno gospodarstvo Novo 
mesto d.d., Gubčeva 15, 8000 Novo 

mesto,
ki bo dne 28. 6. 2012, ob 12. uri, v sejni 

dvorani Gozdnega gospodarstva Novo me-
sto d.d., Gubčeva 15, v Novem mestu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: na podlagi poročila prešteval-
cev glasov skupščina ugotovi, da je skupšči-
na sklepčna. Za predsednika skupščine se 
izvoli delničar ali pooblaščenec, ki zastopa 
največ delnic družbe. Za preštevalca glasov 
se izvolita Jože Kovačič in Lado Javornik. 
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 
2011 z mnenjem revizorja in poročila nad-
zornega sveta o preveritvi revidiranega le-
tnega poročila za poslovno leto 2011, upora-
ba bilančnega dobička in podelitev razrešni-
ce. Informacija o prejemkih članov organov 
vodenja in nadzora v letu 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini naslednji sklep:

2.1. Skupščina se seznani s sprejetim le-
tnim poročilom za poslovno leto 2011 z mne-
njem revizorja in poročilom nadzornega sve-
ta o preveritvi revidiranega letnega poročila 
družbe za poslovno leto 2011.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2011 znaša 
2.888.934,08 EUR in se razporedi za iz-
plačilo dividend 232.072,20 EUR, ostanek 
bilančnega dobička 2.656.861,88 EUR pa 
ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Družba bo dividende delničarjem zače-
la izplačevati v roku 45 dni od dneva seje 
skupščine, in sicer po stanju delničarjev 
vpisanih v centralnem registru vrednostnih 
papirjev pri KDD – Centralni klirinško depo-
tni družbi d.d. Ljub ljana do konca četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine.

2.3. Skupščina v skladu z določilom 
294. člena Zakona o gospodarskih družbah 
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega 
sveta v letu 2011 in jima za leto 2011 pode-
ljuje razrešnico.

3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Uprava družbe, ob pozitivnem mnenju 

nadzornega sveta, predlaga naslednji sklep:
Skupščina pooblašča upravo družbe za 

nakup lastnih delnic v skladu z 247. členom 
ZGD. Nominalni znesek odkupljenih delnic 
ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala. 
Družba bo v ta namen oblikovala rezerve za 
lastne delnice. Pooblastilo velja 36 mesecev 
od dneva sprejetja tega sklepa na skupščini 
družbe. Najvišja nakupna cena pri pridobi-
vanju delnic ne sme presegati knjigovodske 
vrednosti delnic na dan odkupa, najnižja pa 
ne sme biti manjša od 5,00 EUR za delnico. 
Družba ne bo pridobivala lastnih delnic iz-
ključno zaradi namena trgovanja, ampak jih 
bo ponudila v odkup delavcem družbe ter za 
druge zakonsko dopustne namene.

Skupščina družbe pooblašča upravo 
družbe, da lahko, brez nadaljnjega sklepa-
nja o zmanjšanju osnovnega kapitala druž-
be, umakne lastne delnice družbe. Uprava 
družbe je tudi pooblaščena, ob aktu spreje-
ma opisane odločitve, sprejeti čistopis statu-
ta družbe s spremembo člena o osnovnem 
kapitalu.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep: 

izvolita se člana nadzornega sveta skladno 
s predlogom nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep: 

za pooblaščenega revizorja za pregled raču-
novodskih izkazov Gozdnega gospodarstva 
Novo mesto d.d. za leto 2012 se imenuje Di-
namic d.o.o., revizijska družba, Ljub ljanska 
cesta 41, 8000 Novo mesto.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga 

obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
7 dni po objavi sklica skupščine pisno zah-
tevajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve po-
slali družbi najpozneje sedem dni po objavi 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnev-
nega reda v pisni obliki dajejo predloge 
sklepov in volilne predloge. Uprava bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo razu-
mno utemeljeni in za katere bo delničar 
– predlagatelj pri tem pisno sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa 
uprave ali nadzornega sveta in da bo druge 
delničarje pripravil do tega, da bodo glaso-
vali za njegov predlog. Predlog delničarja 
se objavi in sporoči na način iz 296. člena 
ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po 
objavi sklica skupščine poslal družbi razu-
mno utemeljen predlog.

Delničar lahko svojo pravico do obvešče-
nosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresni-
čuje na skupščini.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice na skupščini 
imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali 
zastopniki, ki so kot imetniki delnic družbe 
vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi 
KDD – Centralna klirinško depotna druž-
ba d.d. Ljub ljana konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter 
svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno 
prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe 
najkasneje do konca četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine in bo ves čas trajanja 
pooblastilnega razmerja shranjeno na se-
dežu družbe. Za udeležbo na skupščini se 
fizične osebe izkažejo z osebnim identifika-
cijskim dokumentom, zastopniki pa z oseb-
nim identifikacijskim dokumentom in izpisom 
iz sodnega registra.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu 
na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom 
seje, prijavijo z osebnim identifikacijskim 
dokumentom v sprejemni pisarni ter s pod-
pisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini 
in prevzamejo gradivo.

Gradivo
Celotno gradivo za skupščino s predlo-

gi sklepov je na vpogled na sedežu druž-
be Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., 
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, pri vodji 
finančno računovodske službe, vsak delovni 
dan, med 10. in 12. uro.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.  

Uprava družbe

 Ob-2719/12
Na podlagi Statuta družbe FOND Fi-

nančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, skli-
cujem

skupščino družbe
FOND d.d., Idrija

ki bo v torek, 26. 6. 2012 ob 12. uri, v Idri-
ji, na Lapajnetovi ulici 9.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-

nov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik 

skupščine po predlogu sklicatelja, vode-
nje zapisnika se poveri vabljenemu notar-
ju, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe v registrira-

ni višini 69.964,26 EUR se zmanjša za 
7.205,76 EUR z umikom 1.728 lastnih ko-
sovnih delnic družbe, od tega 701 navadne 
delnice in 1.027 prednostnih delnic, tako 
da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 
62.758,50 EUR in je razdeljen na 15.050 
omejeno prenosljivih imenskih kosovnih 
delnic, od tega 12.827 navadnih delnic in 
2.223 prednostnih delnic.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala 
je prilagoditev obsega osnovnega kapitala 
dejavnosti in potrebam družbe.

Znesek v višini 7.205,76 EUR se prene-
se v kapitalske rezerve, pri čemer je upra-
va družbe zadolžena za izvedbo ustreznih 
sprememb posameznih sestavin kapitala.

Umik lastnih delnic se izvede na podlagi 
zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom 
delnic po poenostavljenem postopku v skla-
du s tretjim in četrtim odstavkom 381. čle-
na ZGD-1, pri čemer se delnice umaknejo 
v breme drugih rezerv iz dobička.

Skupščina družbe daje upravi družbe po-
oblastilo in nalog za umik 1.728 lastnih del-
nic družbe. Z umikom se navedene lastne 
delnice razveljavijo.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da 
zaradi umika delnic ustrezno spremeni ve-
ljavni statut družbe in sicer, da ustrezno 
spremeni 5. in 6. člen statuta z dne 18. 2. 
2009.

3. Pooblastilo upravi za pridobivanje la-
stnih delnic.

Predlog sklepa:
Uprava je za čas 36 mesecev od dne-

va sprejema tega sklepa pooblaščena 
za nakup lastnih delnic do skupaj 10 % 
osnovnega kapitala družbe. Uprava lah-
ko lastne delnice pridobiva po ceni, ki ne 
bo nižja od 300,00 EUR in ne bo višja od 
350,00 EUR. Uprava lahko pridobiva oziro-
ma uporablja delnice za namene iz prvega 
odstavka 247. člena ZGD-1, za namene 
umika delnic, izplačevanja udeležbe na do-
bičku ali nagrajevanja uprave, ter vodilnih 
delavcev družbe in z njo povezanih družb, 
če to možnost ponujajo pogodbe o zapo-
slitvi in/ali statut družbe, ter zaradi drugih 
zakonsko dopustnih namenov. Število novo 
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pridobljenih lastnih delnic ne sme skupaj 
z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba 
že ima, preseči 10 % osnovnega kapitala 
družbe.

Uprava je pooblaščena na podlagi tega 
pooblastila pridobljene delnice umakniti brez 
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnov-
nega kapitala. Nadzorni svet je pooblaščen 
za uskladitev besedila statuta družbe z mo-
rebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, 
ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih del-
nic, kadarkoli pridobljenih na podlagi poo-
blastila skupščine družbe.

Gradivo za skupščino k posameznim 
točkam dnevnega reda iz drugega od-
stavka 297.a člena ZGD-1, predlogi skle-
pov uprave in nadzornega sveta z njihovimi 
obrazložitvami, je delničarjem na vpogled 
v tajništvu družbe od dneva objave sklica 
skupščine do dneva skupščine vsak delovni 
dan med 9. in 12. uro.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih 
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi tega sklica skup-
ščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
telefaksu na tel. 05/372-24-85.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo nasprotne predlo-
ge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. čle-
na ZGD-1 na enak način kot ta sklic skup-
ščine objavila tiste predloge delničarjev, ki 
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi 
tega sklica skupščine, ki bodo pisno uteme-
ljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri 
tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta. 
Delničarji lahko nasprotne predloge k toč-
kam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
telefaksu na tel. 05/372-24-85.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri druž-
bi po stanju konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine, tj. na dan 22. 6. 2012, in 
katerih pisno napoved udeležbe je družba 
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. V imenu delničarjev se lahko skupščine 
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti 
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za 
zastopanje na skupščini mora biti pisno, za-
koniti zastopniki pa so dolžni predložiti do-
kument o zakonitem zastopstvu delničarja 
(izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 
enega meseca).

Na skupščini delničar lahko uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje 
podatke o zadevah družbe, ki so potrebni 
za presojo točk dnevnega reda skupščine.

FOND d.d., Idrija
direktorica

Darja Petrič Florjančič

 Ob-2720/12
Na podlagi 33. člena Statuta družbe 

Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki, 
sklicujem

18. skupščino
delniške družbe Alples, industrija 

pohištva, d.d., Železniki, Češnjica 48/b, 
Železniki,

ki bo dne 28. 6. 2012 ob 13. uri, v po-
slovnih prostorih na sedežu družbe, Če-
šnjica 48/b v Železnikih.

Dnevni red skupščine s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost 

skupščine. Izvoli se predsednik skupščine 
in dva preštevalca glasov, ugotovi prisotnost 
vabljene notarke.

2. Seznanitev z mnenjem revizorja 
k letnemu poročilu 2011 in sprejem letnega 
poročilom družbe za leto 2011, sklepanje 
o uporabi bilančnega dobička ter odločanje 
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z mnenjem re-

vizorja k letnemu poročilu 2011 in sprejema 
letno poročilo za leto 2011.

2.2. Skupščina v zvezi z uporabo bi-
lančnega dobička sprejme sklep: bilančni 
dobiček po revidiranem letnem poročilu za 
leto 2011 v višini 1.810.469,63 EUR ostane 
nerazporejen.

2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in 
nadzornega sveta Alples, d.d., Železniki 
v poslovnem letu 2011 in se upravi in čla-
nom nadzornega sveta za poslovno leto 
2011 podeli razrešnica.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
družbe za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov Alples, d.d., Železniki za leto 
2012 se imenuje revizijska družba Uhy revi-
zija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 
Ljub ljana.

4. Razrešitev in izvolitev novih članov 
nadzornega sveta – predstavnikov delni-
čarjev ter seznanitev s članom nadzornega 
sveta, ki ga je izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je dne 26. 11. 2011 pote-

kel mandat dosedanjima članoma nazorne-
ga sveta Branku Bertonclju in Tolarju Boštja-
nu. Prav tako je navedenega dne potekel 
mandat predstavniku delavcev v nadzornem 
svetu Juretu Čadežu.

Za nova člana nadzornega sveta se za 
novo štiriletno mandatno obdobje imenujeta: 
Branko Bertoncelj in Boštjan Tolar.

Skupščina se seznani s članom nadzor-
nega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev.

5. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča 

upravo družbe za nakup lastnih delnic, pri 
čemer skupni nominalni znesek kupljenih 
delnic ne sme presegati 10 % osnovnega 
kapitala družbe.

Nakupna cena delnice ne sme biti viš-
ja od knjigovodske vrednosti delnice po 
zadnjem revidiranem poslovnem poročilu, 
najnižja nakupna cena pa ne nižja od 10 % 
knjigovodske vrednosti delnice po zadnjem 
revidiranem poslovnem poročilu.

Skupščina družbe pooblašča upravo 
družbe, da lahko brez nadaljnjega sklepanja 
o zmanjšanju osnovnega kapitala umakne 
lastne delnice družbe. Za spremembo in 
uskladitev besedila čistopisa statuta družbe 
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe, 
z umikom lastnih delnic, ki bo izvedena na 
podlagi tega sklepa, je pooblaščen nadzorni 
svet družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, ki so na dan skupščine vpisani v delni-
ški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na 
skupščini predhodno pisno najavijo upravi 
družbe najkasneje v roku 3 dni pred zase-
danjem skupščine. Pooblaščenci delničarjev 
morajo do začetka skupščine predložiti pi-
sna pooblastila. Delničarji glasujejo osebno, 
po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi 
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu 
v prostor za skupščino, ko tudi podpišejo 
seznam prisotnih udeležencev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu 
družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu 
družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro 
od dneva objave sklica do dneva zasedanja 
skupščine.

Alples, d.d., Železniki  
Uprava

Št. 8/2012 Ob-2728/12
Na podlagi 15. člena Statuta Remont 

d.d., Oblakova 30, Celje, uprava družbe 
sklicuje

18. skupščina delničarjev
Remont d.d.,

v sredo, 27. 6. 2012, ob 9. uri, v poslov-
nih prostorih družbe, na Oblakovi 30 v Celju.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika skupščine, preštevalcev glasov in 
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: imenujejo se predlaga-
ni predsednik skupščine, preštevalca glasov 
in notar.

2. Poročilo nadzornega sveta o spreje-
tem letnem poročilu za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa: sprejme se Poročilo nad-
zornega sveta o sprejetem letnem poročilu 
za poslovno leto 2011.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu 
za poslovno leto 2011.

a) Predlog sklepa: ostanek prenesene-
ga čistega dobička iz preteklih let v višini 
614.538,69 EUR in čisti dobiček poslovnega 
leta 2011 v višini 34.368,14 EUR, skupaj 
648.906,83 EUR, ostane nerazporejen.

b) Predlog sklepa: skupščina podeljuje 
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za 
poslovno leto 2011.

4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina odobri nagra-

do nadzornemu svetu za uspešno delo v mi-
nulem letu v predlagani višini.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto 
2012.

Predlog sklepa: za revizijsko družbo za 
leto 2012 se imenuje revizijska družba »PKF 
revizija in svetovanje d.o.o.«, Ljub ljana.

6. Seznanitev skupščine z letnim načr-
tom družbe za leto 2012.

Skupščino se seznani z letnim načrtom 
družbe za leto 2012.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu, 
družbe vsak delovni dan, med 10. in 12. uro.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni, ob-
razloženi in oddani v 7 dneh po objavi dnev-
nega reda skupščine na sedežu družbe.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak 
delničar, imetnik delnic na dan 22. 6. 2012, 
sam ali njegov pooblaščenec, pod pogojem, 
da svojo udeležbo pisno najavi najpozneje 
4 dni pred zasedanjem na sedež družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega 
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dne, ob 10. uri, v istem prostoru. V drugem 
sklicu bodo udeleženci sprejemali sklepe 
ne glede na višino zastopanega osnovnega 
kapitala.

Uprava družbe Remont d.d.

 Ob-2729/12
Na podlagi 16. člena Statuta Delavske 

hranilnice d.d. Ljub ljana, sklicuje uprava De-
lavske hranilnice d.d. Ljub ljana, Miklošičeva 
5, Ljub ljana

13. skupščino
Delavske hranilnice d.d. Ljubljana,
ki bo v sredo, 27. 6. 2012, ob 11. uri, 

v veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova 
4, v Ljub ljani z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles.

Predlog sklepa: skupščina Delavske hra-
nilnice d.d. Ljub ljana potrjuje predsednika 
skupščine, komisijo za štetje glasov in ugo-
tavlja prisotnost notarja za sestavo notar-
skega zapisnika.

2. Nagovor predsednika uprave.
3. Poročilo nadzornega sveta hranilnice 

o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega 
poročila Delavske hranilnice d.d. Ljub ljana 
za poslovno leto 2011 in stališče nadzorne-
ga sveta k poročilu pooblaščenega revizorja 
za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina Delavske 
hranilnice d.d. Ljub ljana sprejema poročilo 
nadzornega sveta o preveritvi ter o potrdi-
tvi in sprejemu revidiranega letnega poro-
čila Delavske hranilnice d.d. Ljub ljana za 
poslovno leto 2011 ter sprejema pozitivno 
stališče k poročilu revizijske družbe De-
loitte revizija d.o.o. Ljub ljana za poslovno 
leto 2011.

4. Poročilo o notranjem revidiranju služ-
be notranjega revidiranja v letu 2011 s pozi-
tivnim mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina Delavske 
hranilnice d.d. Ljub ljana sprejema poročilo 
o notranjem revidiranju službe notranjega 
revidiranja v letu 2011 s pozitivnim mnenjem 
nadzornega sveta.

5. Predlog ugotovitve in uporabe bi-
lančnega dobička za poslovno leto 2011, 
s predlogom razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu za poslovno leto 2011.

Predlogi sklepov:
5.1. Skupščina delničarjev Delavske hra-

nilnice d.d. Ljub ljana ugotavlja, da bilančni 
dobiček hranilnice na dan 31. 12. 2011 zna-
ša 846.298,97 EUR.

5.2. Skupščina delničarjev Delavske hra-
nilnice d.d. Ljub ljana sprejema predlog upo-
rabe bilančnega dobička za poslovno leto 
2011 v višini 846.298,97 EUR za naslednje 
namene:

– za izplačilo dividend v višini 
724.595,00 EUR bruto,

– za statutarne rezerve v višini 
121.703,97 EUR.

Dividenda za kosovno delnico znaša 
5,00 EUR bruto. Do dividende so upraviče-
ni imetniki delnic, ki so na dan 27. 6. 2012 
vpisani v delniško knjigo pri KDD – centralni 
klirinško depotni družbi.

5.3. Skupščina delničarjev Delavske hra-
nilnice d.d. Ljub ljana predlaga delničarjem, 
da zaradi povečanja kapitalskih zahtev De-
lavske hranilnice v letu 2012, ki je posledica 
hitre rasti bilančne vsote, obračunane divi-
dende za leto 2011 reinvestirajo v nakup 
novih delnic hranilnice.

5.4. Skupščina Delavske hranilnice d.d. 
Ljub ljana podeljuje razrešnico upravi in nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2011.

6. Predlog za izvolitev članov nadzorne-
ga sveta Delavske hranilnice d.d. Ljub ljana.

Predlog sklepa: v nadzorni svet Dela-
vske hranilnice d.d. Ljub ljana se zaradi izte-
ka mandata dosedanjim članom nadzornega 
sveta izvolijo naslednji člani: Bojan Zupan-
čič, Branko Sevčnikar, Cvetka Gliha, Drago 
Ščernjavič, Ivan Sotošek, Ladislav Kaluža 
in Sonja Kos.

Mandat članov nadzornega sveta traja 
do 30. 6. 2016.

7. Predlog plačila nadzornemu svetu za 
opravljeno delo v letu 2011.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev 
Delavske hranilnice d.d. Ljub ljana spreje-
ma predlog plačila članom nadzornega sveta 
za opravljeno delo v letu 2011 v skupni višini: 
29.500,00 EUR bruto. Predsednik nadzor-
nega sveta je upravičen do plačila v višini 
5.000,00 EUR bruto, namestnica predsedni-
ka nadzornega sveta je upravičena do pla-
čila v višini 4.500,00 EUR bruto, vsak član 
nadzornega sveta pa je upravičen do plačila 
v višini 4.000,00 EUR bruto.

8. Predlog za imenovanje revizorja za 
revidiranje računovodskih izkazov Delavske 
hranilnice d.d. Ljub ljana za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa: skupščina Delavske hra-
nilnice d.d. Ljub ljana imenuje za revidiranje 
računovodskih izkazov Delavske hranilnice 
d.d. Ljub ljana za poslovno leto 2012 revizij-
sko družbo Deloitte revizija d.o.o. Ljub ljana.

9. Predlog pooblastila upravi za nakup 
lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina Delavske 
hranilnice d.d. Ljub ljana pooblašča upra-
vo hranilnice, da po predhodnem soglasju 
nadzornega sveta v roku 36 mesecev, od 
dneva tega pooblastila, to je do 27. 6. 2015, 
permanentno kupuje lastne delnice družbe, 
po ceni, ki ne bo nižja od 70 % knjigovodske 
vrednosti in ne bo višja od 130 % knjigo-
vodske vrednosti delnice v času sklenitve 
pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.

Prodajna cena delnic, pridobljenih na 
podlagi tega sklepa, pri njihovi odsvojitvi ne 
sme biti nižja od povprečne nabavne vredno-
sti obstoječih delnic v skladu lastnih delnic.

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljub-
ljana pooblašča upravo, da lahko kupuje la-
stne delnice, katerih delež ne sme presegati 
10 % osnovnega kapitala (oziroma 14.669 
delnic) za namene iz prve in druge alineje 
prvega odstavka 247. člena ZGD-1 in s tem 
ohranjanja stabilne lastniške strukture.

Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih del-
nic, ki jih hranilnica pridobi na podlagi tega 
pooblastila, je prednostna pravica delničar-
jev do prodaje in nakupa izključena.

Gradivo za skupščino
Predloge sklepov pod točko 1., 3., 4., 

5., 7. in 9. predlagata uprava in nadzorni 
svet Delavske hranilnice d.d. Ljub ljana sku-
paj, predloge sklepov pod točko 6. in 8. pa 
samo nadzorni svet.

Na 13. skupščini Delavske hranilnice d.d. 
Ljub ljana bodo delničarji odločali o objavlje-
nih predlogih za posamezno točko dnevnega 
reda.

Delničarji bodo sporočilo o sklicu skupšči-
ne, prijavnico za udeležbo ter pooblastilo za 
udeležbo in glasovanje na skupščini prejeli 
tudi po pošti.

Letno poročilo Delavske hranilnice d.d. 
Ljub ljana za poslovno leto 2011 in poročilo 

nadzornega sveta o preveritvi letnega poro-
čila ter gradivo, ki bo obravnavano na skup-
ščini, je delničarjem na vpogled na sedežu 
hranilnice v Ljub ljani, Miklošičeva 5, v taj-
ništvu uprave hranilnice, vsak delovni dan 
med 8. in 15. uro. Sklic skupščine s predla-
ganimi sklepi in letno poročilo Delavske hra-
nilnice d.d. Ljub ljana so objavljeni tudi na 
spletni strani hranilnice, www.delavska-hra-
nilnica.si.

Predlogi delničarjev in druga obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda, najpozneje se-
dem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevi 
morajo v pisni obliki predložiti predlog skle-
pa, o katerem naj odloča skupščina ali, če 
skupščina pri posamezni točki ne sprejme 
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena Zakona o gospodarskih družbah. 
Uprava hranilnice bo predloge delničarjev 
objavila in sporočila le, če je delničar v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine poslal 
razumno utemeljen predlog in pri tem spo-
ročil, da bo na skupščini ugovarjal predlo-
gu uprave in nadzornega sveta, ter, da bo 
druge delničarje pripravil do tega, da bodo 
glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresničuje-
jo svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih 
družbah.

Navodilo za glasovanje
Delničarji uresničujejo svojo glasovalno 

pravico na skupščini hranilnice osebno, po 
pooblaščencu ali po zastopniku, glede na 
delež njihovih delnic v osnovnem kapitalu, 
v skladu s statutom hranilnice.

Za glasovanje na skupščini so upravičeni 
delničarji hranilnice, imetniki delnic na ime 
z glasovalno pravico, ki so vpisani v delni-
ško knjigo konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine, to je na dan 23. 6. 2012 in 
prijavijo svojo udeležbo najkasneje konec 
četrtega dne pred skupščino, to je na dan 
23. 6. 2012.

Udeležence skupščine vljudno prosimo, 
da zaradi točnosti začetka skupščine evi-
dentirajo udeležbo na skupščini pri vhodu 
v sejno dvorano, kjer bo skupščina potekala, 
najmanj pol ure pred pričetkom seje skup-
ščine, zaradi vzpostavitve evidence o ude-
ležbi in prevzema glasovnic za glasovanje 
na skupščini.

Če skupščina Delavske hranilnice d.d. 
Ljub ljana ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine is-
tega dne, v istih prostorih ob 12. uri. V tem 
primeru bo skupščina hranilnice veljavno 
odločala ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

Uprava hranilnice  
Jasna Mesić, članica  

Jože Stegne, predsednik

Št. 42-2012 Ob-2730/12
Na podlagi 18. člena Statuta delniške 

družbe Thermana d.d., ter v skladu z do-
ločbami Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1; Uradni list RS, št. 65/09 – UPB-3, 
33/11, 91/11 in 100/11 – Skl. US) sklicujem

skupščino
delniške družbe Thermana, d.d.,

ki bo v četrtek, 28. 6. 2012, ob 10. uri, 
v kongresnem centru Thermana, d.d., Zdra-
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viliška cesta 6, v Laškem, Gala dvorana, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev predsednika skupščine in 
izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa, št. 1: izvoli se predse-
dnik skupščine, izvolijo se verifikacijska ko-
misija, dva preštevalca glasov ter imenuje 
interni zapisnikar.

Ugotovi se, da bo skupščini prisostvova-
la notarka Katja Fink.

2. Uporaba bilančnega dobička in podeli-
tev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.

Predlog sklepa, št. 2: ugotovi se, da zna-
ša bilančni dobiček Thermane, d.d., za leto 
2011, 67.146,03 EUR. Po predlogu uprave 
in nadzornega sveta se bilančni dobiček iz 
leta 2011 v celotni višini razporedi v druge 
rezerve iz dobička.

Direktorju in članom nadzornega sveta 
se podeli razrešnica za poslovno leto 2011.

3. Imenovanje novih članov nadzorne-
ga sveta ter seznanitev članov skupščine 
o imenovanju dveh članov nadzornega sve-
ta s strani sveta delavcev.

Predlog sklepa, št. 3: po ugotovitvi, da 
bo v letu 2012 z dnem zasedanja skup-
ščine prenehal mandat dosedanjim članom 
nadzornega sveta: Janezu A. Korunu, Pavlu 
Teršku, Andreju Vesenjaku in Matjažu Rutar-
ju se v nadzorni svet se za mandatno dobo 
štirih let imenujejo novi člani nadzornega 
sveta: Andrej Vesenjak, Gregor Bajraktare-
vić, Pavel Teršek in Tomaž Kugler.

Ugotovi se, da je svet delavcev imenoval 
v nadzorni svet z mandatno dobo štirih let 
dva predstavnika, in sicer: Francija Brinovca 
in Boštjana Salobirja.

4. Plačilo članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa, št. 4: za udeležbo na seji 

nadzornega sveta družbe se višina sejnine 
za člana nadzornega sveta določi v višini 
170,00 EUR bruto, za predsednika nadzor-
nega sveta pa se določi sejnina v višini 
255,00 EUR bruto.

Za udeležbo na seji člani nadzornega 
sveta prejmejo povračilo potnih stroškov za 
oddaljenost nad 5 km. Člani nadzornega 
sveta prejmejo za delo v nadzornem svetu 
družbe tudi plačilo za delo, in sicer člani 
nadzornega sveta v višini 200,00 EUR bruto 
mesečno in predsednik nadzornega sveta 
v višini 300,00 EUR bruto mesečno. Sejni-
ne in plačilo za delo v predlagani višini se 
izplačujejo od dneva sprejetja sklepa na seji 
skupščine dalje.

5. Sprememba statuta Thermana d.d.
Predlog sklepa, št. 5: sprejmejo se spre-

membe in dopolnitve statuta zaradi uskladi-
tve dejavnosti družbe z Uredbo o standar-
dni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 69/07 in 17/08) po predlogu uprave.

Sprejme se čistopis statuta po predlogu 
uprave.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
za revizijo računovodskih izkazov za leto 
2012.

Predlog sklepa, št. 6: za revizorja družbe 
se imenuje firma: Auditor, revizijska družba 
d.o.o. Ptuj, Murkova ul. 4, 2250 Ptuj.

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami in čistopisom 
statuta, je delničarjem na vpogled v tajni-
štvu, na sedežu družbe, Zdraviliška cesta 6, 
Laško, od dne 28. 5. 2012 do dne 28. 6. 
2012, vsak delovnik, med 9. in 14. uro, ter 
na spletni strani družbe (www.thermana.si).

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 

objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda.

Zahtevi morajo v pisni obliki priloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obra-
zložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da 
zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem 
dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
skladno s prvim odstavkom 300. člena in 
301. člena ZGD-1. 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.

Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, 
ima pravico od uprave družbe na skupšči-
ni zahtevati zanesljive podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo točk dnev-
nega reda. Pravica do obveščenosti velja 
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe 
s povezanimi družbami.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delni-
čarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine, to je dne 24. 6. 2012, 
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno. Obrazec za uresniče-
vanje glasovalne pravice po pooblaščencu 
je dostopen na spletni strani družbe. Po-
oblastilo je lahko posredovano družbi po 
elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki 
kot priponka. Družba si pridržuje pravico 
do preveritve avtentičnosti delničarja oziro-
ma pooblastitelj, ki posreduje pooblastilo po 
elektronski pošti.

Pogoj za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice delničarjev, 
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je 
pisna prijava udeležbe, naslovljena na taj-
ništvo uprave družbe, ki mora prispeti na 
sedež družbe najkasneje tri dni pred skup-
ščino, to je do dne 25. 6. 2012. Delničarji 
oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, 
se morajo na zahtevo izkazati z osebnim 
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoni-
ti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega 
registra.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Glasovanje o točkah dnevnega reda je 

javno.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo novo 

zasedanje isti dan, na istem mestu, ob 
11. uri, ne glede na število delničarjev.

Thermana d.d.  
direktor  

mag. Roman Matek

Št. 03/2011 Ob-2731/12
Na podlagi določila 18. člena Statuta del-

niške družbe Intertrade ITA d.d. Ljub ljana, 
Tomšičeva 3, sklicujem

19. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, dne 2. 7. 2012, ob 

11. uri, na sedežu družbe Intertrade ITA d.d., 
Ljub ljana, Tomšičeva 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti, predsta-

vitev notarja ter imenovanje predsednika 
skupščine in preštevalca glasov.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: sprejme se objavljeni dnevni red. 
Ugotovi se, da je skupščina družbe sklep-
čna. Seji skupščine prisostvuje notarka Na-
taša Erjavec iz Ljub ljane. Za predsednika 
skupščine se imenuje Andraž Prelesnik, za 
preštevalca glasov se imenuje Emil Maršič.

2. Predložitev letnega poročila o poslo-
vanju družbe za poslovno leto 2011 z revi-
zijskim poročilom revizorja, s pisnim poro-
čilom nadzornega sveta k letnemu poročilu 
in predlogu za uporabo bilančnega dobička 
in podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: skupščina se seznani s sprejetjem 
letnega poročila uprave za poslovno leto 
2011 z revizijskim poročilom revizorja ter 
s pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
verbi letnega poročila in predloga za upora-
bo bilančnega dobička. Skupščina podeljuje 
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za 
poslovno leto 2011.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička.

Predlog sklepa uprave:
Bilančni dobiček družbe, ki na dan 

31. 12. 2011 znaša 3.698.920 EUR in je 
sestavljen iz prenesenega čistega dobička 
preteklih let v višini 3.549.199 EUR in či-
stega dobička poslovnega leta 2011 v višini 
149.721 EUR, se uporabi:

– 116.812 EUR za izplačilo dividend del-
ničarjem, kar predstavlja 1,67 EUR na del-
nico družbe;

– preostali bilančni dobiček v višini 
3.582.108 EUR ostane neporabljen oziroma 
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih 
poslovnih letih (preneseni dobiček).

Dividende bo družba izplačala najkasne-
je v roku 60 dni od dneva sprejetja sklepa 
skupščine, in sicer delničarjem, ki bodo vpi-
sani v delniški knjigi pri Klirinško depotni 
družbi, d.d. na presečni dan, ki bo določen 
naknadno, glede na datum sklica skupščine 
družbe. Vir za plačilo dividend je del prene-
senega čistega dobička iz preteklih let.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-

ščina imenuje za revizorja družbe za poslov-
no leto 2012 revizijsko družbo Plus Revizija 
d.o.o., Ljub ljana, Bežigrad.

5. Seznanitev delničarjev s prejemki čla-
nov vodenja in nadzora v poslovnem letu 
2011.

Predlog sklepa uprave:
Skupščina družbe se seznani, da v po-

slovnem letu 2011 upravi družbe niso bili 
izplačani nobeni prejemki, uprava družbe ni 
prejela nobenih plačil, povračil ali kakršnih-
koli drugih ugodnosti, ne iz naslova fiksnega 
dela prejemkov, ne iz naslova gibljivega dela 
prejemkov, udeležbe pri dobičku, opcijskega 
nagrajevanja, odpravnin, dodatnih zavaro-
vanj, bonitet in drugih naslovov.

Članom nadzornega sveta družbe je bila 
v poslovnem letu 2011 izplačana naslednja 
sejnina: Tomaž Jeločnik je prejel sejnino 
v bruto višini 395,85 EUR, Drago Mežnar 
je prejel sejnino v bruto višini 395,85 EUR, 
Franc Bohnec je prejel sejnino v bruto višini 
593,77 EUR.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-

sničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
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ji, ki so kot imetniki delnic delniške družbe 
Intertrade ITA d.d. vpisani v centralnem regi-
stru nematerializiranih vrednostnih papirjev 
konec četrtega dne pred zasedanjem skup-
ščine, to je dne 28. 6. 2012 (presečni dan), 
ter njihovi zastopniki in pooblaščenci.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo 
za dodatno točko dnevnega reda pošljejo 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine. Delničarji lahko zahteve za 
dodatne točke dnevnega reda družbi po-
šljejo tudi po elektronski pošti na naslov: 
emil.marsic@intertrade-ita.si.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali 
volilne predloge. Predlog delničarja se obja-
vi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh 
po objavi sklica skupščine, poslal družbi ra-
zumno utemeljen predlog in pri tem sporo-
čil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu 
organa vodenja ali nadzora in da bo del-
ničarje pripravil do tega, da bodo glasovali 
za njegov predlog. Volilnega predloga del-
ničarja za volitve članov nadzornega sveta 
ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, 
ki družbi niso poslani v navedenem roku 
sedmih dni in so dani najpozneje na sami 
skupščini, se obravnavajo na sami skup-
ščini. Delničarji lahko predloge sklepov in 
volilne predloge družbi pošljejo tudi po ele-
ktronski pošti na naslov: emil.marsic@inter-
trade-ita.si.

Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in 
obrazložitvijo točk dnevnega reda

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, 
njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnev-
nega reda, je delničarjem na vpogled na 
sedežu družbe Intertrade ITA d.d., Ljub ljana, 
Tomšičeva 3, vsak delovni dan od 13. do 
15. ure, od dne objave sklica skupščine do 
vključno dneva zasedanja skupščine. Gradi-
vo za skupščino je objavljeno in delničarjem 
dostopno na spletni strani družbe, www.in-
tertrade-ita.si.

Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje 

pravico do obveščenosti v skladu s prvim 
odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem 
mora uprava na skupščini dati delničarjem 
zanesljive podatke o zadevah družbe, če 
so potrebni za presojo točk dnevnega reda. 
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev 
iz prvega odstavka 298. člena, prvega od-
stavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so 
dostopne na spletni strani družbe, www.in-
tertrade-ita.si.

Način glasovanja
Skupščine se lahko udeležijo delničarji 

ter njihovi zastopniki in pooblaščenci. Poo-
blastilo mora biti pisno, dostavljeno družbi 
najkasneje pred začetkom zasedanja skup-
ščine in ves čas trajanja pooblastilnega 
razmerja shranjeno pri družbi. Obrazec za 
uresničevanje glasovalne pravice po po-
oblaščencu je dostopen na spletni strani 
družbe, www.intertrade-ita.si. Pooblastilo 
je lahko posredovano družbi po elektronski 
pošti: emil.marsic@intertrade-ita.si, in sicer 
v skenirani obliki kot priponka. Družba si 

pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti 
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posre-
duje pooblastilo po elektronski pošti.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta uro pred začetkom zaseda-
nja skupščine. Udeleženci skupščine se 
morajo ob prihodu na skupščino prijaviti 
v dvorani tako, da predložijo osebni doku-
ment z namenom identifikacije, na sezna-
mu prisotnih delničarjev oziroma njihovih 
pooblaščencev s podpisom potrdijo svo-
jo prisotnost in prevzamejo glasovnice za 
glasovanje. V vseh točkah dnevnega reda 
je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih 
udeleženci prejmejo ob prijavi svoje ude-
ležbe na skupščini.

Skupno število vseh izdanih delnic druž-
be Intertrade ITA d.d., Ljub ljana, Tomšičeva 
3 (z oznako INRG) je na dan sklica skupšči-
ne 69.531. Vsaka delnica daje na skupščini 
en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz 
delnic je 69.531.

Intertrade ITA d.d.  
Uprava

Št. 2012-003700 Ob-2732/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih druž-

bah in Statuta delniške družbe IMP, d.d., 
družba za svetovanje, projektiranje, inženi-
ring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljub ljana, 
upravni odbor družbe sklicuje

17. redno skupščino
IMP, d. d., družba za svetovanje, 

projektiranje, inženiring in gradnjo,
ki bo v sredo, 27. 6. 2012, ob 13. uri, na 

sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski ce-
sti 7, v Ljub ljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih organov skup-
ščine.

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Gre-

gorja Keniga.
Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko 

Pintar iz Kranja.
2. Seznanitev delničarjev z Letnim poro-

čilom družbe za poslovno leto 2011 z mne-
njem revizijske hiše in poročilom upravnega 
odbora družbe.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička za poslovno leto 2011 in podelitev 
razrešnice predsedniku in članom upravne-
ga odbora.

Predlog sklepa:
3.1 Bilančni dobiček po stanju 31. 12. 

2011 znaša 4,830.954,48 EUR.
Bilančni dobiček je oblikovan iz ostan-

ka prenesenega čistega dobička iz pre-
teklih let v znesku 3,996.659,99 EUR 
in čistega dobička za leto 2011 v znesku 
834.294,49 EUR.

Od ugotovljenega bilančnega do-
bička za leto 2011 v skupnem znesku 
4,830.954,48 EUR se uporabi:

– del prenesenega dobička iz preteklih 
let v znesku 128.815,50 EUR za izplači-
lo dividend delničarjem, in sicer se izplača 
1,50 EUR bruto na vsako delnico. Do divi-
dend so upravičeni vsi delničarji, ki bodo na 
dan 30. 6. 2011 vpisani kot lastniki v del-
niško knjigo. Dividende se bodo začele iz-
plačevati najpozneje v 60 dneh od dneva 
skupščine.

– znesek 4,702.138,98 EUR ostane ne-
razporejen.

3.2 Skupščina potrdi in odobri delo pred-
sednika in članov upravnega odbora v po-

slovnem letu 2011 ter jim podeli razrešnico 
za poslovno leto 2011.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Na podlagi predloga upravnega od-
bora družbe, sprejme skupščina nasle-
dnji predlog sklepa: skupščina imenuje re-
vizorja, ki bo revidiral letne računovodske 
izkaze za poslovno leto 2012 po predlogu 
upravnega odbora.

Letno poročilo družbe za poslovno leto 
2011 z mnenjem revizorja ter poročilom 
upravnega odbora, je na vpogled v tajni-
štvu predsednika upravnega odbora na se-
dežu družbe v Ljub ljani, Dunajska cesta 7, od 
vključno dneva objave tega vabila do vključno 
27. 6. 2012, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
glasujejo delničarji, ki so na dan skupščine 
vpisani v delniško knjigo, ali njihovi poo-
blaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti 
družbi.

IMP, d.d.  
predsednik upravnega odbora  

Vladimir Albin Kuret, univ. dipl. inž. str.

 Ob-2747/12
Paloma – sladkogorska tovarna papirja 

d.d., Sladki vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki 
vrh, na podlagi 24. člena Statuta družbe 
uprava družbe sklicuje

18. redno skupščino
delniške družbe Paloma sladkogorska 

tovarna papirja d.d., Sladki vrh,
ki bo dne 27. 6. 2012, ob 12. uri, v prosto-

rih družbe Paloma d.d., Sladki vrh 1, 2214 
Sladki vrh, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov.

Predlog sklepa 1:
Skupščina družbe imenuje predsednika 

skupščine in verifikacijsko komisijo. Skup-
ščini prisostvuje vabljena notarka Ines Bu-
kovič iz Maribora.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poro-
čilom in revidiranim konsolidiranim letnim 
poročilom družbe za poslovno leto 2011, 
z revizijskim poročilom in s pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi in potr-
ditvi letnega poročila, s poročilom o prejem-
kih uprave in nadzornega sveta družbe ter 
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa 2.1.:
Skupščina podeli razrešnico za poslovno 

leto 2011 upravi družbe.
Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina podeli razrešnico za poslovno 

leto 2011 nadzornemu svetu družbe.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja 

družbe za leto 2012
Predlog sklepa 3: za pooblaščenega re-

vizorja za revidiranje računovodskih izkazov 
družbe in skupine za poslovno leto 2012 se 
imenuje pooblaščena revizijska hiša KPMG 
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Že-
lezna cesta 8 a, 1000 Ljub ljana.

4. Seznanitev s dopolnitvijo Pravil o dru-
gih pravicah članov uprave.

Predlog sklepa 4: na podlagi drugega 
odstavka 6. člena Zakona o prejemkih po-
slovodnih oseb v gospodarskih družbah 
v večinski lasti Republike Slovenije in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 21/10), se skupščina družbe seznani 
s dopolnitvami Pravil o drugih pravicah čla-
nov uprave, ki jih je sprejel nadzorni svet 
družbe dne 22. 9. 2011.
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5. Seznanitev z odstopno izjavo člana 
nadzornega sveta in imenovanje nadome-
stnega člana.

Skupščina družbe se seznani z odsto-
pno izjavo predsednika nadzornega sveta 
Bojana Starmana, na podlagi katere mu je 
funkcija člana nadzornega sveta prenehala 
s 24. 1. 2012.

Skupščina družbe z dnem sprejema tega 
sklepa za člana nadzornega sveta za man-
datno obdobje štirih let imenuje Tomaža Pri-
možič, stanujočega Pod Gradom 6, 2380 
Slovenj Gradec.

6. Seznanitev s potekom mandata čla-
na nadzornega sveta in imenovanje novega 
člana

Skupščina družbe se seznani s potekom 
mandata dosedanjemu članu nadzornega 
sveta Simonu Černetiču dne 13. 5. 2012.

Skupščina družbe z dnem sprejema tega 
sklepa za člana nadzornega sveta za man-
datno obdobje štirih let imenuje Smrekar 
Enzo, stanujočega Rimska 7a, 1000 Ljub-
ljana.

Gradivo
Gradivo skupščine s predlogi sklepov so 

na vpogled na sedežu družbe, Sladki vrh 
1, 2214 Sladki vrh, vsak delavnik, med 9. 
in 12. uro v času od sklica skupščine, do 
vključno dneva zasedanja skupščine.

Obravnava predlogov
Na skupščini delničarjev se odloča o ob-

javljenih predlogih po posameznih točkah 
dnevnega reda. Delničarji glasujejo z gla-
sovnicami, razen za prvo točko dnevnega 
reda.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi 
delničarjev

Delničarji družbe, katerih skupni dele-
ži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala 
lahko v sedmih dneh po objavi sklica skup-
ščine pisno zahtevajo dodatno točko dnev-
nega reda. Zahtevi morajo priložiti obrazlo-
ženi predlog sklepa oziroma obrazložitev 
točke dnevnega reda.

Delničarji družbe lahko v sedmih dneh 
po objavi skupščine k vsaki točki dnevne-
ga reda podajo razumno utemeljen naspro-
tni predlog sklepa. Utemeljitev nasprotne-
ga predloga ni potrebna za točko 3.

Delničarji lahko na skupščini družbe ure-
sničujejo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini
Skupščine družbe se lahko udeležijo 

delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
sami ali po svojih pooblaščencih. Poobla-
stilo mora biti pisno. Delničar, ki ima pravico 
do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži 
skupščine in uresničuje glasovalno pravico, 
če pisno prijavijo svojo udeležbo na skup-
ščini upravi družbe najpozneje do konca 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pooblaščenec mora pisno pooblasti-
lo predložiti na sedežu uprave družbe najka-
sneje tri dni pred dnevom skupščine skupaj 
s prijavo iz prejšnjega odstavka.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega 
registra oziroma drugim dokazilom o zako-
nitem zastopstvu.

Paloma sladkogorska tovarna papirja 
d.d.

Uprava družbe

 Ob-2748/12
Na podlagi 295. in 297. člena Zakona 

o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 
7.2. Statuta delniške družbe Esotech, d.d. 
Velenje, sklicuje uprava

16. sejo skupščine
družbe Esotech, d.d. Velenje,

ki bo 28. 6. 2012, ob 18. uri, v prostorih 
družbe na Preloški cesti 1, 3320 Velenje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, 

za predsednika skupščine se imenuje Da-
vid Premelč, za preštevalca glasov pa Mer-
sida Rogo in Maja Koren. Na seji skupščine 
prisostvuje notarka Judita Stropnik Mravljak 
iz Velenja.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poro-
čilom Esotech, d.d. za leto 2011, revidiranim 
konsolidiranim letnim poročilom Skupine 
Esotech za leto 2011 in pisnim poročilom 
nadzornega sveta za leto 2011, seznani-
tev s prejemki članov organov vodenja in 
nadzora v letu 2011 ter odločanje o uporabi 
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.

Predlog sklepov:
2.1 Bilančni dobiček družbe v višini 

2.236.556,58 EUR, ki je sestavljen iz pre-
nesenega čistega dobička iz preteklih let 
v višini 1.516.004,52 EUR in nerazdelje-
nega čistega dobička leta 2011 v višini 
720.552,06 EUR, se uporabi tako, da:

– se del bilančnega dobička v višini 
242.421,00 EUR uporabi za izplačilo divi-
dend, v višini bruto 19,00 EUR na delnico, 
po stanju delnic na dan 28. 6. 2012,

– preostanek bilančnega dobička v zne-
sku 1.994.135,58 EUR ostane nerazpore-
jen, o njegovi uporabi pa bo skupščina od-
ločala v naslednjih poslovnih letih.

Družba bo izplačala dividende najkasne-
je do konca leta 2012, in sicer delničarjem, 
ki so vpisani v delniško knjigo družbe (pri 
KDD – Centralno klirinško depotni družbi 
d.d., Ljub ljana) na dan 28. 6. 2012.

Za izplačilo dividend se uporabi bilančni 
dobiček, ki izvira:

– iz prenesenega čistega poslovnega iz-
ida leta 2008, v znesku 162.019,46 EUR ter

– iz prenesenega čistega poslovnega 
izida leta 2009, v znesku 80.401,54 EUR.

2.2 Skupščina delničarjev podeljuje raz-
rešnico upravi družbe za delo v poslovnem 
letu 2011, s čimer potrjuje in odobrava delo 
uprave v navedenem obdobju.

2.3 Skupščina delničarjev podeljuje raz-
rešnico nadzornemu svetu za delo v po-
slovnem letu 2011, s čimer potrjuje in odo-
brava delo nadzornega sveta v navedenem 
obdobju.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto 
2012.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega 
sveta za revidiranje računovodskih izkazov 
za leto 2012 skupščina imenuje revizijsko 
družbo RIPRO, d.o.o., Velenje.

4. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, 
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave, 
vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva 
objave sklica do vključno dneva zasedanja 
skupščine.

Na skupščini se odloča o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko 
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skup-
ščina odloči, ali če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, ob-
razložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če delničar 
najpozneje v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine pošlje družbi razumno ute-
meljen predlog in pri tem sporoči, da bo na 
skupščini ugovarjal predlogu organa vode-
nja ali nadzora in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v del-
niški knjigi družbe pri KDD – Centralno kli-
rinško depotni družbi d.d., Ljub ljana konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine. 
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasoval-
no pravico po pooblaščencu. Za poobla-
stilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo 
je treba pred skupščino predložiti družbi in 
ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima 
na skupščini enake pravice kot delničar, ka-
terega zastopa.

Udeležence prosimo, da se najkasneje 
pol ure pred zasedanjem zglasijo na spre-
jemnem mestu, kjer bodo s podpisom po-
trdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo za 
glasovanje.

Delničarji lahko na skupščini uresničuje-
jo svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih 
družbah.

Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupšči-
na ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala 
po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem 
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na 
višino zastopanega kapitala.

Esotech, d.d. Velenje  
Uprava družbe

 Ob-2749/12
Uprava delniške družbe Goričane, to-

varna papirja Medvode, d.d., Ladja 10, 
1215 Medvode, sklicuje na podlagi določil 
Zakona o gospodarskih družbah in 47. čle-
na Statuta delniške družbe redno zase-
danje

skupščine družbe,
ki bo dne 27. 6. 2012 ob 11. uri, na sede-

žu družbe Ladja 10, 1215 Medvode.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in ime-

novanje organov skupščine (predsednika 
skupščine in komisije za izvedbo glasova-
nja) ter predstavitev notarja.

V imenu sklicatelja skupščine bo zase-
danje skupščine odprl direktor družbe, ki 
bo podal ugotovitve o udeležbi delničarjev 
ter predlog glede organov skupščine.

Na predlog uprave se izvolijo organi 
skupščine v naslednji sestavi: za predse-
dnika skupščine se izvoli Drago Škerget. Za 
članico komisije za izvedbo glasovanja se 
izvoli Jana Skočir. Skupščini bo prisostvoval 
vabljeni notar Bojan Podgoršek.

2. Seznanitev z letnim poročilom za 
leto 2011 in poročilom nadzornega sveta 
o rezultatih preveritve letnega poročila za 
poslovno leto 2011, informacija o prejem-
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kih članov organov vodenja in nadzora ter 
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu.

Predlog sklepov:
a) Skupščina se seznani z letnim po-

ročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja 
in s pisnim poročilom nadzornega sveta 
o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 
2010, ki temelji na preveritvi vseh podlag 
za letno poročilo in stališču nadzornega 
sveta do revizorjevega poročila.

b) Bilančni dobiček za leto 2011 v zne-
sku 653.282,23 EUR ostane nerazporejen.

c) Upravi in nadzornemu svetu se pode-
lita razrešnici za leto 2011.

3. Imenovanje revizorja družbe.
Na predlog nadzornega sveta se sprej-

me sklep: za revizorja družbe Goričane, 
tovarna papirja Medvode, d.d., za poslovno 
leto 2012 se imenuje revizijska hiša KPMG 
Slovenija d.o.o.

Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlo-

gov sklepov z obrazložitvijo in informacij 
v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno z letnim 
poročilom, poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi in potrditvi letnega poročila, 
s stališčem do revizijskega poročila, ter 
druga gradiva iz drugega odstavka 297. 
a člena ZGD-1 so po objavi sklica skup-
ščine delničarjem na voljo za vpogled na 
sedežu družbe, vsak delavnik med 10. in 
12. uro.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga 
obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lah-
ko sedem dni po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupšči-
na odloča, ali če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, 
obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava 
družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 
298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne 
točke dnevnega reda, glede katerih bodo 
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 
sedem dni po objavi tega sklica skupščine. 
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke 
dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elek-
tronski pošti, in sicer na elektronski naslov: 
goricane@goricane.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava bo na enak 
način, kot ta sklic skupščine, objavila ti-
ste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v sedmih dneh po objavi tega skli-
ca skupščine in 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.

Predlog delničarja se objavi in sporo-
či na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je 
delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog. Delničar lahko predloge skle-
pov in volilne predloge družbi sporoči po 
elektronski pošti, in sicer na elektronski 
naslov: goricane@goricane.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi, 
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, 
morajo biti družbi posredovani v obliki ele-
ktronske kopije kot priponka, vsebovati pa 

morajo lastnoročni podpis fizične osebe, 
pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis 
zastopnika in žig oziroma pečat pravne 
osebe, če ga ta uporablja. Družba ima pra-
vico do preveritve identitete delničarja ozi-
roma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo 
ali predlog po elektronski pošti, ter avten-
tičnosti podpisa upravičenega podpisnika.

Delničarji lahko na skupščini uresničuje-
jo svojo pravico do obveščenosti v skladu 
s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke 
o zadevah družbe, če so ti pomembni za 
presojo točk dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Upravičenci do udeležbe in glasovanja 
na skupščini so vsi delničarji družbe, ime-
tniki navadnih delnic, ki bodo upravi družbe 
svojo udeležbo pisno najavili tako, da naja-
va prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred 
skupščino (do 24. junija 2012 do 24. ure) in 
so na ta dan vpisani v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, 
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. 
Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja 
mora za udeležbo na skupščini predložiti 
pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi za-
stopniki ali pooblaščenci se morajo na zah-
tevo družbe izkazati z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zasto-
pnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za 
uresničevanje glasovalne pravice po po-
oblaščencu je dostopen na spletni strani 
družbe: www.goricane.si, vsak delničar pa 
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sede-
žu družbe, od dneva objave sklica skup-
ščine do izteka roka za prijavo udeležbe 
na skupščini, vsak delavnik med 10. in 
12. uro. Pooblastilo je lahko posredovano 
družbi po elektronski pošti: goricane@go-
ricane.si, in sicer v obliki elektronske kopije 
kot priponka. Pooblastilo mora vsebovati 
tudi lastnoročni podpis fizične osebe kot 
pooblastitelja, pri pravnih osebah pa la-
stnoročni podpis zastopnika in žig oziroma 
pečat pravne osebe, če ga ta uporablja. 
Družba si pridržuje pravico do preveritve 
identitete delničarja oziroma pooblastitelja 
in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma 
pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po 
elektronski pošti.

Skupščina je sklepčna, če so na zase-
danju navzoči delničarji, ki imajo več kot 50 
odstotkov glasov.

Na dan sklica skupščine ima družba 
449.375 navadnih imenskih kosovnih del-
nic. Skladno z ZGD-1 in statutom družbe 
daje vsaka navadna delnica imetniku en 
glas na skupščini. Na dan sklica skupščine 
ima družba 1893 lastnih delnic, ki nimajo 
glasovalne pravice.«

Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave 
glasovanja družba delničarje vljudno prosi, 
da se ob prihodu na skupščino evidentirajo 
v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred 
začetkom zasedanja. Če skupščina ob 
napovedanem času ne bo sklepčna, bo 
ponovno zasedanje skupščine istega dne 
ob 11.30, v istih prostorih; v tem primeru 
bo skupščina sklepčna ne glede na število 
prisotnih delničarjev.

Goričane,  
tovarna papirja Medvode, d.d.  

Uprava družbe

 Ob-2750/12
Na podlagi 10.4. točke Statuta družbe 

Daimond, Trgovina in zastopanje d.d., Žni-

darčičeva 19, Šempeter pri Gorici, upravni 
odbor družbe sklicuje

14. skupščino
družbe Daimond,  

Trgovina in zastopanje d.d.,
ki bo v Šempetru pri Gorici, dne 28. 6. 

2012, ob 13. uri, na sedežu družbe, Žnidar-
čičeva 19, Šempeter pri Gorici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev predsednika skupščine, dveh 
preštevalcev glasov in predstavitev notarja.

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Sr-

dan Tovornik.
Za preštevalca glasov se izvolita Tamara 

Semolič Cijan in Matjaž Valenčič.
2. Seznanitev skupščine z letnim poro-

čilom družbe Daimond d.d. za leto 2011, 
poročilom upravnega odbora in odločanje 
o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in 
izvršnemu direktorju za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:
– Skupščina se seznani z letnim poro-

čilom družbe Daimond d.d. za leto 2011 in 
poročilom upravnega odbora.

– Upravnemu odboru družbe in izvršne-
mu direktorju se podeli razrešnica za po-
slovno leto 2011.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki 
so imetniki delnic konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine, to je dne 24. 6. 
2012.

Skupščine se lahko udeleži in na njej 
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na 
skupščino prijavil pri družbi najpozneje do 
konca četrtega dne pred skupščino.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o kate-
rem naj skupščina odloča. Delničarji morajo 
zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni 
po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevne-
ga reda v pisni obliki dajejo predloge skle-
pov (nasprotni predlog). Nasprotni predlog 
se objavi in sporoči na način iz 296. člena 
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh 
po objavi sklica skupščine, družbi po-
slal predlog za objavo v skladu s 300. oziro-
ma 301. členom ZGD-1.

Na sedežu družbe so od dneva sklica 
skupščine do vključno dneva zasedanja 
skupščine v času od 11. do 12. ure dostopni 
in na vpogled predlogi sklepov.

Delničar na skupščini uresničuje svo-
jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Daimond, Trgovina in zastopanje d.d.  
upravni odbor  

predsednik upravnega odbora  
Miran Kraševec

 Ob-2751/12
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 42. čle-

na Statuta družbe Terme Olimia d.d. uprava 
sklicuje

17. redno sejo skupščine
Terme Olimia d.d., Podčetrtek, 

Zdraviliška cesta 24,
ki bo v četrtek, dne 28. 6. 2011, ob 

12. uri, na sedežu družbe v Podčetrtku, 
Zdraviliška cesta 24, v hotelu Sotelia, z na-
slednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-
dnice skupščine in dveh preštevalcev gla-
sov ter seznanitev skupščine s prisotnim 
notarjem.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsednico skupščine: Branka 

Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalki glasov: Anica Krizmanič, 

Verica Počivavšek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko 

Gabrilo.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in 

konsolidiranim letnim poročilom družbe Ter-
me Olimia d.d. za leto 2011, z mnenjem re-
vizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi letnega poročila po 282. členu 
Zakona o gospodarskih družbah ter pode-
litev razrešnice direktorju in nadzornemu 
svetu družbe.

Skupščina se seznani z letnim poročilom 
in konsolidiranim letnim poročilom za leto 
2011, z mnenjem revizorja in pisnim poro-
čilom nadzornega sveta o preveritvi letnega 
poročila.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu 
z 294. členom Zakona o gospodarskih druž-
bah skupščina potrjuje in odobri delo uprave 
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 
ter jima podeljuje razrešnico.

b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku 
za leto 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček (vseobsegajoči do-
nos) družbe, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 
3.655.884,15 EUR, se razporedi:

– del dobička v višini 266.207,85 EUR se 
razdeli delničarjem v obliki dividend,

– del dobička v višini 3.389.676,30 EUR 
ostane nerazporejen.

Bruto dividenda na delnico znaša 
0,45 EUR na delnico. Dividende bo družba 
izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva 
sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci 
za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki bodo 
kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Cen-
tralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan 
zasedanja skupščine.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno 
revizijsko družbo za leto 2012 se imenuje 
družbo ABC Revizija, družba za revizijo in 
sorodne storitve d.o.o., PE Ptuj, Osojnikova 
3, 2250 Ptuj.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda, vključno z Letnim poročilom za leto 
2011 z mnenjem revizorja, Poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila 
je delničarjem dostopno na pogled na sede-
žu družbe: Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek, 
v tajništvu uprave, vsak delavnik od 9. do 
12. ure v času od dneva objave sklica skup-
ščine do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena 
ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo gradivo 
z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni stra-
ni družbe www.terme-olimia.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju naspro-
tni predlog). Nasprotni 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 obja-

vo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog 
sklepa se pošlje na naslov: Terme Olimia, 
d.d., Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek.

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.

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, ozi-
roma obrazložitev točke dnevnega reda, če 
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo po-
šljejo na naslov: Terme Olimia, d.d., Zdravi-
liška cesta 24, Podčetrtek.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo 
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v cen-
tralni register nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine, to je 24. 6. 2012 in bodo 
do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo 
v tajništvu družbe na naslovu: Zdraviliška 
cesta 24, Podčetrtek.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1C.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino 30 minut 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.

Terme Olimia d.d.  
direktor  

Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.

 Ob-2752/12
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 35. čle-

na Statuta družbe Terme Olimia bazeni d.d., 
uprava sklicuje

13. redno sejo skupščine
Terme Olimia bazeni d.d., Podčetrtek, 

Zdraviliška cesta 24,
ki bo v četrtek, dne 28. 6. 2012 ob 12.30, 

na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška 
cesta 24, v sejni sobi uprave z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-
dnice skupščine ter seznanitev skupščine 
s prisotnim notarjem.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se: za predsednico skupščine: Ma-

teja Cvetko.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko 

Gabrilo.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe 

Terme Olimia bazeni d.d. za leto 2011 in 
seznanitev s Pisnim poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi letnega poročila družbe 
Terme Olimia bazeni d.d. za leto 2011.

Skupščina se seznani z letnim poročilom 
za leto 2011 in s pisnim poročilom nadzorne-
ga sveta o preveritvi letnega poročila.

3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku, 
njegovi uporabi in podelitvi razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu ter seznanitev skup-
ščine s prejemki članov organov vodenja in 
nadzora, ki so jih prejeli v letu 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 
31. 12. 2011 znaša 1.155.124,35 EUR, se 
razporedi:

– del dobička v višini 111.342,00 EUR se 
razdeli delničarjem v obliki dividend,

– del dobička v višini 1.043.782,35 EUR 
ostane nerazporejen.

Bruto dividenda na delnico znaša 
0,22 EUR na delnico. Dividende bo družba 
izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva 
sprejema sklepa na skupščini.

Upravičenci za izplačilo dividend so vsi 
delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vknji-
ženi pri KDD – Centralno klirinški depotni 
družbi, d.d., na dan zasedanja skupščine.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu za poslovno 
leto 2011, s katero potrjuje in odobrava delo 
teh dveh organov družbe v poslovnem letu 
2011.

Skupščina se seznani s prejemki članov 
organov vodenja in nadzora, ki so jih prejeli 
v letu 2011.

4. Sprememba in dopolnitve statuta 
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

V drugem odstavku 20. člena statuta 
družbe se črta besedilo prve in druge ali-
neje, ki glasi:

»– sklepanje pogodb o pridobivanju, od-
svajanju ali obremenitvi nepremičnin,

– sklepanju pogodb o investicijskih delih, 
drugih naložbah družbe, najemanju ali daja-
nju kreditov in posojil«

in se ju nadomesti s tremi alinejami z be-
sedilom, ki glasi:

»– investicije, ki niso zajete v potrjenih 
letnih načrtih družbe, če povezani stroški 
nakupa posamično presegajo 2 % osnovne-
ga kapitala družbe ali skupaj 5 % osnovnega 
kapitala družbe v enem poslovnem letu,

– najemanje posojil in dajanje posojil in 
poroštev, ki posamič ali skupno presegajo 
10 % osnovnega kapitala družbe v enem 
poslovnem letu,

– pridobivanje in odsvojitev deležev ozi-
roma delnic, ki posamič ali skupno presega-
jo 10 % osnovnega kapitala družbe,

– pridobivanje, odsvojitev in bremenitev 
nepremičnin, ki posamič ali skupno prese-
gajo 5 % osnovnega kapitala družbe,«.

Ostalo besedilo člena ostane nespreme-
njeno.

Udeležba in uresničevanje glasovalne 
pravice

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda, vključno z Letnim poročilom za leto 
2011, Poročilom nadzornega sveta o preve-
ritvi letnega poročila, je delničarjem dosto-
pno na vpogled na sedežu družbe: Zdravili-
ška cesta 24, Podčetrtek, v tajništvu uprave, 
vsak delavnik od 9. do 12. ure do vključno 
dneva zasedanja skupščine.

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.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo 
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani cen-
tralni register nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine, to je 24. 6. 2012 in bodo 
do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo 
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v tajništvu družbe na naslovu: Zdraviliška 
cesta 24, Podčetrtek.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1C.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino 10 minut 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 30 minut pred 
začetkom zasedanja skupščine.

Terme Olimia bazeni d.d.  
direktor  

Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.

 Ob-2753/12
Direktor družbe VELO, trgovina na veliko 

in malo, d.d. Ljub ljana, na podlagi 295. čle-
na ZGD-1 in Statuta družbe sklicuje

14. skupščino
družbe VELO trgovina na veliko in malo 

d.d., Ljubljana, Celovška c. 150,
ki bo dne 29. 6. 2012 ob 9. uri, v sejni 

sobi v prostorih uprave družbe, Celovška 
c. 150, Ljub ljana, v 4. nadstropju poslovne 
stavbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih 

organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta 

direktor in nadzorni svet družbe): skupščina 
za predsednika izvoli Leopolda Poljanška in 
za preštevalki glasov Knez Majdo in Lidijo 
Trampuš.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2011 in s pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litvi razrešnice.

Predlog sklepov (predlagatelja sklepov 
sta direktor in nadzorni svet družbe):

3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 
2011 znaša 32.043,09 EUR se ne uporabi 
za razdelitev in ostane nerazporejen ter se 
prenese v poslovno leto 2012, kot preneseni 
dobiček.

3.2. Skupščina potrdi in odobri delo di-
rektorja družbe v poslovnem letu 2011 in 
mu za to poslovno leto podeljuje razrešnico.

3.3. Skupščina potrdi in odobri delo pred-
sednika in vseh članov nadzornega sveta 
v poslovnem letu 2011 in jim za to poslovno 
leto podeljuje razrešnico.

Na skupščini bo navzoč vabljen notar 
Jože Sikošek iz Ljub ljane.

Udeleženci naj se na dan skupščine pri-
glasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150 
v Ljub ljani – IV. nadstropje, pol ure pred 
skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili 
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki 
služijo kot glasovnica za udeležbo na skup-
ščini.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-

ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udelež-
bo na skupščini upravi družbe najpozneje 
konec četrtega dne pred dnem zasedanja 
skupščine, to je konec dne 25. 6. 2012 (v 
nadaljnjem besedilu: presečni dan),

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to 
je konec dne 25. 6. 2012.

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo 
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo 
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek 
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje 
podatke po stanju ob prijavi.

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 
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. 
Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic 
skupščine objavila tiste predloge delničar-
jev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine,

– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri 

tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena tega zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog.

Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena 

ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu družbe na naslovu Celovška 

c. 150 v Ljub ljani – IV. nadstropje, vsak 
delovni dan od dneva objave skupščine do 
dneva skupščine od 10. do 12. ure in na 
uradni spletni strani družbe, www.velo.si je 
dostopno gradivo za skupščino:

– sklic skupščine, ki vsebuje predloge 
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je 
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake 
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala 
uprava oziroma nadzorni svet družbe,

– letno poročilo družbe za poslovno leto 
2011 s poročilom nadzornega sveta v skladu 
z 282. členom ZGD-1,

– izčrpne informacije o pravicah delničar-
jev iz prvega odstavka 298. člena, prvega 
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skup-
ščino

Po stanju na dan sklica skupščine ima 
družba izdanih 93.419 navadnih, prosto pre-
nosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. 
Vse delnice imajo glasovalno pravico in so 
istega razreda.

VELO, d.d. Ljubljana

 Ob-2754/12
Upravni odbor družbe Velo nepremični-

ne, upravljanje naložb, d.d., Ljub ljana, Du-
najska cesta 421, 1231 Ljub ljana-Črnuče, 
na podlagi 295. člena ZGD-1 in Statuta 
družbe sklicuje

7. redno skupščino
družbe Velo nepremičnine, upravljanje 

naložb, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 29. 6. 2012 ob 9.30, v sejni sobi 

v IV. nadstropju poslovne stavbe, na naslo-
vu Celovška c. 150, Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih 

organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelj je upravni 

odbor): skupščina za predsednika izvoli Po-
ljanšek Leopolda in za preštevalki glasov 
Knez Majdo in Lidijo Trampuš.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom za leto 2011, ki ga je obravnaval in 
potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litvi razrešnice.

Predlog sklepov (predlagatelj sklepov je 
upravni odbor):

3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 
2011 znaša 4.937,66 EUR se ne uporabi 
za razdelitev in ostane nerazporejen ter se 
prenese v poslovno leto 2012, kot preneseni 
dobiček.

3.2. Skupščina potrjuje in odobri 
delo predsednika in članov upravnega od-
bora družbe v poslovnem letu 2011 ter jim 
podeljuje razrešnico za poslovno leto 2011.

Na skupščini bo navzoč vabljen notar 
Jože Sikošek.

Udeleženci naj se na dan skupščine pri-
glasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150 
v Ljub ljani – IV. nadstropje, pol ure pred 
skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili 
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki 
služijo kot glasovnica za udeležbo na skup-
ščini.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo 
na skupščini upravnemu odboru družbe 
najpozneje konec četrtega dne pred dnem 
zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo 
na skupščini je pravočasna, če jo družba 
prejme najpozneje konec četrtega dne pred 
skupščino, to je konec 25. 6. 2012;

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 
to je konec dne 25. 6. 2012 (v nadaljnjem 
besedilu: presečni dan).
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Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo 
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo 
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek 
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje 
podatke po stanju ob prijavi.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Upravni odbor družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 obja-
vil 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. Upravni odbor družbe bo 
na enak način kot ta sklic skupščine objavil 
tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnje-
vali naslednje pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine,

– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri 

tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu upravnega odbora in da bo 
druge delničarje pripravil do tega, da bodo 
glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena tega zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog.

Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena 

ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe v Ljub ljani, Dunaj-

ska cesta 421, 1231 Ljub ljana-Črnuče, in 
na lokaciji zasedanja skupščine, v tajništvu 
v 4. nadstropju poslovne stavbe na Celovški 
c. 150, Ljub ljana, vsak delovni dan od dne-
va objave skupščine do dneva skupščine 
od 10. do 12. ure in na uradni spletni strani 
družbe, www.velo.si, je dostopno gradivo 
za skupščino:

– sklic skupščine, ki vsebuje predloge 
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je 
dal posamezni predlog in obrazložitev vsa-
ke točke dnevnega reda, ki jih je predlagal 
upravni odbor družbe,

– letno poročilo družbe za poslovno leto 
2011,

– poročilo upravnega odbora družbe 
skupščini družbe o preveritvi in potrditvi 
letnega poročila družbe za poslovno leto 
2011.

Izčrpne informacije o pravicah delničar-
jev iz prvega odstavka 298. člena, prvega 
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skup-
ščino

Po stanju na dan sklica skupščine ima 
družba izdanih 146.661 navadnih, prosto 
prenosljivih imenskih kosovnih delnic druž-
be. Vse delnice imajo glasovalno pravico in 
so istega razreda.

Velo nepremičnine, d.d.  
Upravni odbor

 Ob-2755/12
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Ele-

ktro Maribor, d.d., uprava sklicuje

16. redno sejo skupščine
Elektro Maribor podjetja za distribucijo 

električne energije, d.d.,
ki bo v petek, 29. 6. 2012, ob 11. uri, 

na sedežu družbe, v Mariboru, Vetrinjska 
ulica 2, velika (sejna soba – II. nadstropje), 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog uprave je:
Za predsedujočo skupščini se imenuje 

Branko Neffat, univ. dipl. prav.
Za preštevalca glasov se imenujeta 

Franc Vindiš in Petra Kosec Ferlež.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Da-

rinka Kobalej Šteharnik.
2. Seznanitev s poročili.
2.1 Seznanitev z revidiranim letnim po-

ročilom in konsolidiranim letnim poročilom 
družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja; 
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi in potrditvi letnega poročila in konso-
lidiranega letnega poročila družbe Elektro 
Maribor, d.d. za leto 2011.

2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega 
sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporoči-
lom št. 9 Agencije za upravljanje kapitalskih 
naložb Republike Slovenije (pregled poslo-
vanja določenih poslov).

2.3 Seznanitev s poročilom nadzornega 
sveta o izplačilu regresa za letni dopust za 
leto 2012 in seznanitev s poročilom o izva-
janju priporočila št. 7 Agencije za upravljanje 
kapitalskih naložb Republike Slovenije (opti-
mizacija stroškov dela).

Skupščina se seznani v revidiranim le-
tnim poročilom in konsolidiranim letnim po-
ročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revi-
zorja in pisnim poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi in potrditvi letnega poročila in 
konsolidiranega letnega poročila družbe 
Elektro Maribor, d.d. za leto 2011.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi 
s priporočilom št. 9 Agencije za upravljanje 
kapitalskih naložb Republike Slovenije (pre-
gled poslovanja določenih poslov).

Skupščina se seznani s prejemki članom 
vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje 
nalog v družbi prejeli v letu 2011; skupščina 
se seznani tudi z izvajanjem 6. člena Zako-
na o prejemkih poslovodnih oseb v gospo-
darskih družbah v večinski lasti Republike 
Slovenije in samoupravnih lokalnih skupno-
stih, Uradni list RS, št. 21/10 (ZPPOGD).

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o izplačilu regresa za letni 
dopust za leto 2012 in se seznani s poro-
čilom o izvajanju priporočila št. 7 Agencije 
za upravljanje kapitalskih naložb Republike 
Slovenije (optimizacija stroškov dela).

Točka 2 je seznanitvene narave in se 
o njej na skupščini ne glasuje.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega 
dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice 
upravi družbe in nadzornemu svetu.

3.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2011.

Predlog uprave in nadzornega sveta je: 
bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 
3.684.485,64 EUR in se uporabi v celoti za 
delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda 
na delnico znaša 0,11 EUR. Dividende bo 
družba izplačala v roku treh mesecev od 
dneva zasedanja skupščine vsem delničar-

jem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na 
dan zasedanja skupščine.

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe 
in nadzornemu svetu.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep:

Skupščina ne podeli razrešnice upra-
vi-predsedniku uprave Andreju Kosmačinu 
za obdobje od 1. 1. 2011 do 19. 10. 2011, 
podeli pa se razrešnica upravi – zastopniku 
družbe Silvu Ropoši za obdobje od 19. 10. 
2011 do 31. 12. 2011.

Nadzornemu svetu družbe se podeli raz-
rešnica za poslovno leto 2011.

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 KPMG Slovenija d.o.o., Že-
lezna c. 8/a, Ljub ljana.

5. Spremembe in dopolnitve statuta 
družbe ter dopolnitev dejavnosti.

Nadzorni svet in uprava predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednje spremembe in 
dopolnitve statuta družbe:

(a) Dejavnost družbe v 2. členu statuta 
družbe se dopolni z naslednjimi dejavnost-
mi:

73.2 Posredovanje oglaševalskega pro-
stora;

73.120 Posredovanje oglaševalskega 
prostora.

(b) Spremeni se besedilo 52. člena sta-
tuta, in sicer tako, da se glasi:

V skladu z veljavno zakonodajo mora 
družba predložiti Ministrstvu za finance in 
ministrstvu, pristojnemu za energetiko gra-
divo za sejo skupščine in vse potrebne do-
kumente, vključno z revizijskim poročilom.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega 
sklepa potrdi notar.

6. Seznanitev skupščine s spremembo 
člana nadzornega sveta predstavnika za-
poslenih.

Skupščina se seznani, da je svet delav-
cev družbe Elektro Maribor d.d. dne 20. 12. 
2011 namesto člana nadzornega sve-
ta, predstavnika zaposlenih, Silva Ropoše 
imenoval novega člana, Maksimiljan Turin.

Točka 6 je seznanitvene narave in se 
o njej na skupščini ne glasuje.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogom skle-

pa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda, vključno z Letnim poročilom za leto 
2011, Poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila, je delničarjem do-
stopno v tajništvu uprave družbe, na naslo-
vu: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 
Maribor, in sicer vsak delavnik, od 9. do 
12. ure, v času od dneva objave sklica skup-
ščine do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic 
z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani 
družbe, www.elektro-maribor.si, na isti sple-
tni strani so objavljeni obrazci za prijavo na 
skupščino, obrazec za uresničevanje glaso-
valne pravice po pooblaščencu.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog). Nasprotni 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 obja-
vo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog 
sklepa se pošlje na naslov: Elektro Maribor 
d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.
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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: Elektro Maribor d.d., Ve-
trinjska ulica 2, Maribor.

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.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo 
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v cen-
tralni register nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine in bodo do istega dne pisno 
prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe 
na naslovu: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 
ulica 2, Maribor.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi 
vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz so-
dnega registra. Pooblaščenec delničarja 
mora predložiti najkasneje na skupščini 
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri 
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred 
začetkom zasedanja skupščine.

Elektro Maribor, d.d.  
predsednik uprave  

mag. Boris Sovič

Št. 50 Ob-2756/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih druž-

bah in Statuta družbe Savaprojekt d.d., 
uprava družbe sklicuje

15. redno skupščino družbe,
ki bo v petek, 29. 6. 2012, ob 12. uri, 

v prostorih Občine Krško – sejna soba D.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost 

skupščine. Izvoli se predsednik skupščine 
in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je 
prisoten. Potrdi se dnevni red skupščine.

2. Predstavitev letnega poročila in po-
ročila nadzornega sveta za poslovno leto 
2011.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
s sprejetim letnim poročilom družbe in s po-
ročilom nadzornega sveta za poslovno leto 
2011.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička.

Predlog sklepa: vrednost bilančnega do-
bička leta 2011 je 59.631,95 EUR, nerazpo-
rejenega bilančnega dobička iz preteklih let 
185.477,93 EUR, skupaj 245.109,88 EUR.

Predlog delitve bilančnega dobička:
1) 7.800,00 EUR sredstev se razdeli v di-

videndah lastnikom delnic, vpisanih v delni-
ški knjigi družbe na dan 27. 6. 2012.

Kolikor bo družba razpolagala z lastnimi 
delnicami na dan skupščine, bo izplačilo 
dividend v delnicah v sorazmernem deležu 
lastništva. Preostanek vrednosti dividende 
bo izplačan v denarju.

Vrednost delnice se upošteva v višini 
90,00 EUR.

Delitev oziroma obveznost do izplačila 
se evidentira v poslovnih – knjigovodskih 
knjigah na dan potrditve sklepa na skup-
ščini.

Izplačilo dividend se bo izvršilo v štirinaj-
stih dneh po zakonsko določenem pritož-
benem roku v obliki delnic in v roku 90 dni 
po zakonsko določenem pritožbenem roku 
v denarju.

2) 237.309,88 EUR bilančnega dobička 
ostane nerazporejenega.

4. Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornem svetu.

Predlog sklepa: skupščina družbe upravi 
in članom nadzornega sveta družbe Sava-
projekt d.d. podeli razrešnico za delo v po-
slovnem letu 2011.

5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih 
delnic.

Predlog sklepa:
Skupščina upravi podeli pooblastilo za 

nakup 10 % lastnih delnic za sklad lastnih 
delnic. Pooblastilo velja 36 mesecev.

Nakupna cena delnice ne sme biti nad 
knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem 
poslovnem poročilu. V primeru prodaje se 
določi najnižja prodajna cena delnice v viši-
ni povprečne nabavne cene lastnih delnic.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico 
do udeležbe na skupščini in uresničevanje 
glasovalne pravice imajo samo tisti delni-
čarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini 
najkasneje tri dni pred skupščino, to je do 
vključno 26. 6. 2012. Pooblaščenci morajo 
hkrati s prijavo za udeležbo poslati tudi pi-
sno pooblastilo.

Delničarje obveščamo, da bo dvorana 
odprta 30 minut pred začetkom zaseda-
nja. V tem času boste najavljeni udeleženci 
s podpisom potrdili svojo prisotnost in pre-
vzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Gradivo s predlogi sklepov za vse točke 
dnevnega reda je na vpogled vsem delni-
čarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan 
od sklica skupščine do dneva skupščine, 
v času od 8. do 10. ure, v tajništvu družbe.

Delničarji naj svoje morebitne naspro-
tne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda oziroma predloge za spremembo 
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v 7 dneh po objavi sklica.

Uprava – Savaprojekt, d.d., Krško

Št. 100019475 Ob-2769/12
Na podlagi 34. člena Statuta delniške 

družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
uprava družbe sklicuje

18. skupščino družbe
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5,  

1411 Izlake,
ki bo dne 12. 7. 2012, ob 12. uri, v kon-

ferenčni dvorani na sedežu družbe Obrezija 
5, 1411 Izlake,

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in organov skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila z mne-

njem revizorja, predstavitev poročila nadzor-
nega sveta, odločanje o bilančnem dobičku 
ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu 
svetu za leto 2011.

Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe ETI Elektroe-

lement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, za leto 

2011, ki skladno z letnim poročilom znaša 
1.150.228,98 EUR, se uporabi na naslednji 
način:

– za razdelitev delničarjem 
797.200,00 EUR, tako da znašajo dividen-
de na delnico 1,60 EUR bruto,

– za nagrado upravi, ki je delovala v letu 
2011, 37.380,51 EUR,

– preostali del bilančnega dobička se od-
vede v druge rezerve iz dobička.

Dividende bodo upravičencem izplačane 
do 30. 9. 2012. Upravičenci do dividend so 
delničarji, zakonito vpisani v centralni regi-
ster pri KDD na dan zasedanja skupščine.

Predlog sklepa:
b) Podeli se razrešnici upravi in nadzor-

nemu svetu za delo v poslovnem letu 2011.
3. Poročilo uprave skladno s tretjim od-

stavkom 247. člena ZGD-1.
4. Sprememba 31. člena Statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana 

sprememba statuta, kot sledi:
Spremeni se 31. (enaintrideseti) člen sta-

tuta družbe, ki sedaj glasi: »Člani nadzor-
nega sveta so za svoje delo upravičeni do 
plačila za opravljanje funkcije, sejnin in po-
vračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opra-
vljanjem dela v nadzornem svetu v obliki 
dnevnice, prevoznih stroškov in stroškov za 
prenočišče. Bruto višino plačila za opravlja-
nje funkcije in sejnine ter pravila za povrni-
tev stroškov določi skupščina družbe.«

Sprejme se čistopis statuta.
5. Določitev prejemkov članov nadzor-

nega sveta.
Predlog sklepa:
– Člani nadzornega sveta prejmejo za 

udeležbo na seji sejnino, ki za posamezne-
ga člana nadzornega sveta družbe znaša 
250 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno 
sejo znaša 50 % siceršnje sejnine. Posame-
zni član nadzornega sveta je, ne glede na 
prej navedeno, v posameznem poslovnem 
letu upravičen do izplačila sejnin, dokler 
skupni znesek sejnin ne doseže 1.500 EUR 
bruto.

– Člani nadzornega sveta poleg sejnin 
prejmejo osnovno plačilo za opravljanje 
funkcije v višini 6.000 EUR bruto letno na 
posameznega člana. Predsednik nadzor-
nega sveta je upravičen tudi do doplačila 
v višini 3.000 EUR bruto letno.

– Člani nadzornega sveta prejemajo 
osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje 
funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, 
dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplači-
lo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih 
letnih zneskov.

– Člani nadzornega sveta so upravičeni 
do povračila stroškov prevoza, dnevnic in 
stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi 
z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer 
do višine, določene v predpisih, ki urejajo 
višino povračilo stroškov v zvezi z delom in 
druge dohodke, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo. Stroški za prenočevanje se povrne-
jo, če je oddaljenost dejanskega bivališča 
člana nadzornega sveta od kraja dela orga-
na več kot 300 kilometrov.

Ta sklep se uporablja za delo članov 
nadzornega sveta od leta 2012 dalje.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa: za revizorja za poslov-
no leto 2012 se imenuje revizijska družba 
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, 
d.o.o., Ljub ljana.

Predloge sklepov k točkam 2, 4 in 
5-dnevnega reda sta oblikovala uprava in 
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nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod 
točko 6 pa nadzorni svet družbe.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo najmanj 1/20 osnovnega kapitala, lahko 
skladno s prvim odstavkom 298. členom 
ZGD-1 zahtevajo dopolnitev dnevnega reda 
najkasneje do 1. 6. 2012. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda.

Delničarji lahko skladno s 300. členom 
ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pi-
sni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog 
delničarja se objavi in sporoči na način iz 
296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih 
dneh po objavi sklica skupščine, to je najka-
sneje do 1. 6. 2012, poslal družbi razumno 
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa 
vodenja ali nadzora in da bo druge delni-
čarje pripravil do tega, da bodo glasovali 
za njegov predlog. Za delničarjev predlog 
o volitvah članov nadzornega sveta ali re-
vizorjev se skladno s 301. členom ZGD-1 
smiselno uporabljajo določbe 300. člena 
ZGD-1. Volilnega predloga v tem primeru ni 
treba utemeljiti.

Vsak delničar lahko na skupščini uresni-
čuje svojo pravico do obveščenosti skladno 
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Celotno gradivo za skupščino, letno in 
revizijsko poročilo ter predlogi sklepov in 
obrazložitve posameznih sklepov, so delni-
čarjem v popolnem besedilu na vpogled od 
objave sklica skupščine na sedežu družbe: 
Obrezija 5, 1411 Izlake, vsak delovnik, od 8. 
do 11. ure, gradivo pa tudi na spletni strani 
družbe, www.eti.si/novinarsko_sredisce/ob-
vestila_delnicarjem.aspx.

Gradivo pod točko 3. dnevnega reda bo 
dostopno po 5. 7. 2012, saj v tednih pred 
skupščino poteka odkup delnic skladno 
s skupščinskim pooblastilom z dne 7. 7. 
2010.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji (ali njihovi pooblaščenci ter zastopni-
ki), ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru vrednostnih papirjev konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 
in so za pridobitev delnic pridobili dovolje-
nje izdajatelja, če je bilo to v času pridobi-
tve potrebno. Vsi udeleženci morajo svojo 
udeležbo pisno prijaviti upravi družbe naj-
kasneje do konca četrtega dne pred zase-
danjem skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati za fizične osebe ime in priimek ter 
rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, 
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za 
pravne osebe pa ime in priimek ter datum 
rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in 
žig pooblastitelja. Pooblastila je treba depo-
nirati najmanj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine pri upravi družbe.

Delničarji lahko uresničujejo glasovalno 
pravico neposredno na skupščini, družba ne 
omogoča glasovalne pravice z elektronskimi 
sredstvi ali po pošti. Družba ne sprejema 
sporočil in predlogov delničarjev preko ele-
ktronskih sredstev.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt pol ure pred uradnim začetkom skup-
ščine.

ETI Elektroelement d.d.
Uprava

 Ob-2770/12
Na podlagi 6.2. točke Statuta družbe Ve-

lana d.d., uprava družbe sklicuje

18. redno sejo
skupščine delničarjev  

družbe Velana d.d.,
ki bo dne 26. 6. 2012, ob 10. uri, v po-

slovnih prostorih družbe Velana d.d., Šmar-
tinska cesta 52, Ljub ljana, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli odvetnika Bojana Pečenko, za 
preštevalca glasov Tomaža Grčarja in Jasno 
Maučec. Ugotovi se prisotnost vabljene no-
tarke Nevenke Tory.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom družbe Velana d.d., za leto 2011 z mne-
njem revizorja, s prejemki člana uprave in 
članov nadzornega sveta za leto 2011 in 
s poročilom nadzornega sveta družbe ter 
podelitev razrešnice članom uprave in nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe Velana 

d.d., se seznani z letnim poročilom družbe 
Velana d.d., za leto 2011 z mnenjem revizor-
ja in s tem, da je družba Velana d.d. v letu 
2011 dosegla izgubo poslovnega leta v višini 
2.029.908 EUR, ter je ob sestavi računo-
vodskih izkazov le-to pokrila iz kapitalskih 
rezerv. Prav tako se seznani tudi s poroči-
lom nadzornega sveta družbe o preveritvi 
in sprejemu revidiranega letnega poročila 
družbe Velana d.d., za poslovno leto 2011, 
vključno z informacijo o prejemkih uprave in 
članov nadzornega sveta.

Skupščina članom nadzornega sveta 
in upravi družbe Velana d.d., Ljub ljana po-
deljuje razrešnico za poslovno leto 2011, 
s katero odobrava in potrjuje delo teh dveh 
organov v poslovnem letu 2011.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto 
2012

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 2012 skupščina 
imenuje revizijsko družbo PKF revizija in 
svetovanje d.o.o.

4. Izvolitev novih članov nadzornega 
sveta družbe Velana d.d.

Predlog sklepa
Skupščina delničarjev družbe Velane 

d.d., ugotavlja, da dne 28. 6. 2012 poteče 
mandat članom NS, predstavnikom kapitala 
v sestavi Mitja Strohsack, Bogdan Božac in 
Vito Žnidar.

Skupščina delničarjev družbe Velana 
d.d., za člane NS, predstavnike kapitala za 
4-letno obdobje, ki se začne z 29. 6. 2012, 
imenuje Damjana Škofiča, Gorana Gojkovi-
ča in Mitjo Strohsacka.

5. Dopolnitev dejavnosti družbe Velana 
d.d., ter s tem povezana dopolnitev statuta 
družbe.

Predlog sklepa
5.1. Dejavnost družbe Velana d.d., se 

dopolni z naslednjo dejavnostjo:
52.100 skladiščenje
5.2. Statut družbe Velana d.d., se dopol-

ni v točki 2.1. statuta družbe z dejavnostjo 
iz te točke dnevnega reda in se pooblasti 
nadzorni svet družbe za izdelavo čistopisa 
statuta družbe.

6. Soglasje skupščine delničarjev družbe 
Velana d.d., za dokončno ureditev odnosov 
z Međimursko banko d.d.

Predlog sklepa: skupščina soglaša 
s sklenitvijo dogovora oziroma poravnano 
kot načinom rešitve spora med družbo Ve-
lana d.d. in Međimursko banko d.d.

Predlagatelj sklepov je:
– pod točko 1, 2, 5, 6 uprava in nadzorni 

svet družbe,
– pod točko 3, 4 nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-

sovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo 
na skupščini upravi družbe najpozneje ko-
nec četrtega dne pred skupščino,

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(presečni dan), to je dne 22. 6. 2012.

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno predložiti družbi po-
oblastilo. Pravne osebe morajo predložiti 
družbi redni izpisek iz sodnega/poslovne-
ga registra, ki vsebuje podatke po stanju 
ob predložitvi.

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 točko 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 toč-
ke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: 
velana@velana.si

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 ti-
ste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali 
naslednje pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine,

– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri 

tem sporočil, da bo na skupščini 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 članom nadzornega 
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog. 
Delničarji lahko predloge sklepov in volil-
ne predloge družbi sporočijo tudi po elek-
tronski pošti, in sicer na e-mail naslov: ve-
lana@velana.si.
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V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe, na naslovu Šmar-

tinska cesta 52, Ljub ljana, v tajništvu, vsak 
delovni dan, od dneva objave skupščine do 
dneva skupščine, od 10. do 12. ure, na ura-
dni spletni strani družbe: www.velana.si, ter 
na uradni spletni strani Ljub ljanske borze, 
SEONET je dostopno gradivo:

– Sklic skupščine,
– Predloge sklepov z navedbo, kateri 

organ družbe je dal posamezni predlog in 
obrazložitev vsake točke dnevnega reda,

– Letno poročilo za poslovno leto 2011 
s Poročilom revizorja za leto 2011 ter Poro-
čilom nadzornega sveta za leto 2011,

– Obrazec pooblastila za uresničevanje 
glasovalne pravice,

– Izčrpne informacije o pravicah delni-
čarjev iz prvega odstavka 298. člena, pr-
vega odstavka 300. člena, 301. člena in 
305. člena ZGD-1.

Ta sklic skupščine je objavljen tudi na 
spletni strani družbe: www.velana.si ter ura-
dnih straneh Ljub ljanske borze, Seonet.

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skup-
ščino

Po stanju na dan sklica skupščine ima 
družba skupno 1.409.645 izdanih navadnih, 
prosto prenosljivih imenskih kosovnih del-
nic. Vse delnice imajo glasovalno pravico in 
so istega razreda.

Velana tovarna zaves d.d.
uprava družbe

Leopold Poljanšek, univ. dipl. ekon.

 Ob-2771/12
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe 

ALPDOM, d.d., Radovljica, Cankarjeva 
ulica 1, 4240 Radovljica, sklicuje uprava 
družbe

17. skupščino
delničarjev družbe ALPDOM, d.d., 

Radovljica,
ki bo v torek, dne 3. 7. 2012, ob 10. uri, 

v sejni sobi na sedežu družbe, v Radovljici, 
Cankarjeva ulica 1, z naslednjim dnevnim 
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine 
in predstavitev notarja.

Uprava predlaga skupščini sprejem skle-
pa št.1: na predlog uprave se za predsedni-
ka skupščine imenuje Leonardo Peklar, za 
preštevalca glasov se imenujeta Iztok Vra-
bec in Jana Rozman. Za sestavo notarske-
ga zapisnika skupščini prisostvuje vabljeni 
notar Stane Krainer iz Radovljice.

2. Seznanitev delničarjev z letnim po-
ročilom za poslovno leto 2011 ter pisnim 
poročilom nadzornega sveta.

3. Odločanje o poslovnem izidu za leto 
2011 in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu družbe za leto 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem sklepa št. 3.a:

Bilančna izguba družbe iz poslovnega 
leta za 2011 znaša –156.153,00 EUR in se 
v celoti pokrije iz kapitalskih rezerv družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem sklepa št. 3.b:

Podeli se razrešnica upravi in nadzor-
nemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas 
pooblastilnega razmerja shranjeno na se-
dežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja pravice imajo samo tisti delničarji, 
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo 
najkasneje konec četrtega dne pred sejo 
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu 
družbe (presečni dan) in so vpisani v delni-
ški knjigi pri KDD, d.d., Ljub ljana na ta dan.

Gradiva
Skladno z določili 297.a člena Zakona 

o gospodarskih družbah (ZGD-1) je gra-
divo za skupščino, vključno z obrazloži-
tvijo predlogov in predlaganimi sklepi, na 
vpogled pri vodji oddelka za splošne za-
deve, v času uradnih ur, družbe ALPDOM, 
d.d., Radovljica, in sicer v ponedeljek, od 
12. ure do 14. ure, v sredo, od 13. ure do 
16. ure, v petek, od 10. ure do 11.30, ozi-
roma po predhodnem dogovoru od dneva 
objave sklica skupščine dalje.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi mora 
biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, 
o katerem naj odloča skupščina, ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda 
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega 
reda. Zahteva mora biti poslana družbi naj-
pozneje sedem dni po objavi sklica skup-
ščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
(nasprotni predlog). Razumno utemeljen 
nasprotni predlog se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je predlog 
za objavo poslan družbi v sedmih dneh po 
objavi sklica skupščine.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničuje-

jo svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da ob prihodu na 
skupščino svojo prisotnost potrdijo s pod-
pisom na seznamu najavljenih delničarjev. 
Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, 
bo odprta 30 minut pred začetkom zaseda-
nja skupščine.

Skupščina je sklicana za 10. uro. Če 
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponov-
no zasedanje istega dne, v istih prostorih, 
ob 11. uri, ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

ALPDOM, d.d., Radovljica
Uprava družbe

 Ob-2774/12
NA podlagi 30. člena Statuta družbe 

IMP Investicije d.d., Ulica 15. maja 21, Ko-
per, predsednik upravnega odbora družbe 
IMP Investicije d.d. sklicuje

6. sejo skupščine
družbe IMP Investicije d.d.,

ki bo 29. 6. 2012, ob 10. uri, v kraju se-
deža družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: upravni odbor predlaga 

skupščini delničarjev družbe IMP Investicije 
d.d., da imenuje naslednje organe skup-
ščine:

– predsednika skupščine, preštevalca 
glasov in notarja.

3. Sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-

me letno poročilo o poslovanju družbe za 
leto 2011.

Razrešnica
Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-

rešnico upravnemu odboru, s katero potrjuje 
in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 
2011.

4. Obravnava in sprejem sklepa o upora-
bi bilančnega dobička.

Predlog sklepa: na predlog upravnega 
odbora ostane bilančni dobiček poslovnega 
leta 2011 nerazporejen.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe 
v višini 140.086,98 EUR, in je razdeljen na 
33.594 navadnih, imenskih, kosovnih delnic, 
se zmanjša za 49.089,24 EUR z umikom 
11.772 delnic družbe, tako da po zmanj-
šanju znaša osnovni kapital 90.997,74 in 
je razdeljen na 21.822 navadnih, imenskih, 
kosovnih delnic.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de v skladu s tretjim odstavkom 381. člena 
ZGD-1 v breme statutarnih rezerv, drugih 
rezerv iz dobička ter bilančnega dobička, in 
sicer z umikom v celoti vplačanih:

– 2.063 kosovnih delnic, ki jih je družba 
že pridobila,

– 9.709 kosovnih delnic, ki jih družba 
pridobi od delničarjev na osnovi tega sklepa.

Zmanjšanje osnovnega kapitala na pod-
lagi tega sklepa se izvede zaradi prilagodi-
tve velikosti kapitala potrebam poslovanja 
družbe.

Znesek v višini 90.997,74 se prenese 
v kapitalske rezerve, pri čemer je upravni 
odbor zadolžen za izvedbo ustreznih spre-
memb posameznih sestavin kapitala.

Upravni odbor se pooblašča, da izvede 
umik pridobljenih delnic z izbrisom umaknje-
nih delnic iz centralnega registra nemateria-
liziranih vrednostnih papirjev in uskladitvijo 
določb statuta s tem sklepom.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
– Skupščine se lahko udeležijo delničarji 

oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
– Pooblastilo mora biti pisno in ves čas 

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno 
na sedežu družbe.

– Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice na skupščini 
imajo delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, v korist katerih so delnice delniške 
družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi 
pri klirinško depotni družbi (KDD) na dan 
22. 6. 2012 in bodo najkasneje 3 dni pred 
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili 
udeležbo.

– Vljudno prosimo udeležence, da se 
prijavijo v pisarni skupščine pol ure pred 
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom 
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, 
potrebno za glasovanje.

– Popolno gradivo skupščine je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe, od 29. 5. 
2012, vsak delavnik, od 8. do 12. ure.

– V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne po sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne, ob 11. uri. V tem 
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na 
število prisotnih delnic.

IMP Investicije d.d.
predsednik upravnega odbora

Jože Cetinski, dipl.inž.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 38 / 25. 5. 2012 / Stran 1153 

 Ob-2784/12
Na podlagi 27. člena Statuta družbe 

Cestno podjetje Ljub ljana d.d., Stolpniška 
ulica 10, upravni odbor sklicuje

14. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d., 

Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 27. 6. 2012, ob 10. uri, v sejni 

sobi upravne stavbe, na Stolpniški ulici 10, 
v Ljub ljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, imenovanje organov skupščine in no-
tarja.

Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina ugotovi sklepčnost, za pred-

sednika skupščine se izvoli Miha Kač, od-
vetnik iz Odvetniške družbe Dobravc – Ta-
talovič & Kač o.p., d.o.o., iz Ljub ljane, za 
preštevalki se imenujeta Mojca Brezovar in 
Suzana Golja.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka 
Irena Cirman Florjančič.

2. Odpoklic članov upravnega odbora in 
izvolitev novih članov upravnega odbora.

Predlog sklepa upravnega odbora:
Z dnem 27. 6. 2012 se kot člana uprav-

nega odbora odpokliče: Jure Kranjc, Cesta 
na Brdo 38, 1000 Ljub ljana.

Za člana upravnega odbora se z dnem 
27. 6. 2012 imenuje: Andrej Košir, Stožice 
17c, 1000 Ljub ljana do dne, ko bi prenehal 
mandat članu upravnega odbora, ki ga je 
nadomestil.

Z dnem 27. 6. 2012 se kot člana uprav-
nega odbora odpokliče: Bojan Kozar, Cesta 
na Bokalce 64, 1000 Ljub ljana.

Za člana upravnega odbora se z dnem 
27. 6. 2012 imenuje: Primož Ovijač, Ulica 
Rozke Usenik 5, 1000 Ljub ljana, do dne, ko 
bi prenehal mandat članu upravnega odbo-
ra, ki ga je nadomestil.

Prijava udeležbe in glasovanje na skup-
ščini

Pravico udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so 
kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo 
pri KDD-centralni klirinško depotni druž-
bi Ljub ljana, d.d., na presečni dan, konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(23. 6. 2012) in ki so svojo za udeležbo na 
skupščini pisno prijavili najpozneje konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(23. 6. 2012). Pozivamo udeležence, da 
se ob prihodu na skupščino pol ure pred 
začetkom seje prijavijo v sejni dvorani in 
s podpisom seznama prisotnih delničarjev 
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in 
prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe. 
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe 
izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, 
zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz so-
dnega registra.

Skupščina veljavno odloča, če so na 
njej prisotni delničarji z glasovalno pravico, 
ki predstavlja najmanj 15 % zastopanega 
osnovnega kapitala.

Predlagatelj sklepov
Predlagatelj sklepov za 1. in 2. točko 

dnevnega reda je upravni odbor.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim toč-

kam dnevnega reda ter predlogi in uteme-
ljitve predlogov, so na vpogled na sedežu 
družbe, v tajništvu, vsak delovni dan, od 9. 
do 12. ure, v času od dneva objave sklica 
do vključno dneva zasedanja skupščine, pri 

Suzani Golja. Od dneva objave sklica do 
vključno dneva zasedanja skupščine bo mo-
žen vpogled v gradivo tudi preko interneta 
na spletni strani, www.cp-Ij.si.

Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo 
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mo-
rajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, 
o katerem naj skupščina odloča, oziroma 
če skupščina pri posamezni točki ne sprej-
me sklepa, obrazložitev točke dnevnega 
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo druž-
bi najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev 
k posameznim točkam dnevnega reda ter 
volilni predlogi delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica 
in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega od-
stavka 300. člena ZGD-1 oziroma 301. čle-
na ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na 
način iz 296. člena ZGD-1. Predlogi delni-
čarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega 
odstavka 300. člena ZGD-1 in so dani naj-
pozneje na sami skupščini, se obravnavajo 
na skupščini.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena 

ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Cestno podjetje Ljubljana d.d.  
predsednik upravnega odbora  

Jure Kranjc

Št. 135/2012 Ob-2786/12
Na podlagi 41. člena Statuta delniške 

družbe, uprava sklicuje

17. zasedanje skupščine delniške 
družbe Elektron

Gorenje Skopice 46, pošta Krška vas,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2012, ob 12. uri, 

v prostorih družbe, z naslednjim dnevnim 
redom:

1. Otvoritev skupščine.
Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost 

skupščine družbe, za predsednika skupšči-
ne se določi Marijo Sušin, za preštevalko 
glasov se izvoli Tanjo Gregel. Skupščini pri-
sostvuje notar Andrej Dokler iz Brežic, ki je 
hkrati v vlogi zapisnikarja.

2. Poročilo uprave o letnem poslovanju 
za leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
z letnim poročilom družbe za poslovno leto 
2011 in z mnenjem NS k letnemu poročilu 
družbe za leto 2011, ter podeli razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.

3. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se naslednji člani 

NS za dobo štirih let: Mihael Kežman, dipl. 
ing. gradb., roj. 22. 4. 1946, Anton Kranjče-
vič, roj. 16. 4. 1976, Ivan Čakar, univ. dipl. 
pravnik, roj. 18. 1. 1961, Marija Sušin, ek. 
tehnik, roj. 23. 4. 1965, Tanja Gregel, komer-
cialist, roj. 11. 6. 1979.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je 
delničarjem na vpogled na sedežu družbe 
v G. Skopicah 46, 8262 Krška vas, v pro-
storih uprave, vsak delovni dan, od 9. do 
12. ure, v času od 20. 6. 2012 do 27. 6. 
2012.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti 
pisno.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne 
ob 13. uri v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina od-
ločala, ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Glasovanje o posameznih točkah dnev-
nega reda bo potekalo na podlagi glasovnic, 
ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi poobla-
ščenci ob vstopu v sejno sobo.

Uprava d.d. Elektron

Št. 12-000349 Ob-2813/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Statuta 
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in 
obnova cest d.d., direktor sklicuje

15. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje 

in obnova cest, d.d.,
ki bo v sredo, 27. 6. 2012, ob 14. uri, 

v sejni sobi družbe VOC Celje, d.d., Lava 
42, Celje.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev 

sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Povečanje osnovnega kapitala 

družbe.
3. Spremembe in dopolnitve statuta 

družbe.
4. Odpoklic članov nadzornega sveta 

– predstavnikov kapitala.
5. Izvolitev novih članov nadzornega 

sveta.
Predlogi sklepov k točkam dnevnega 

reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa k točki. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Da-

rinka Rom Krajnc.
Za preštevalca glasov se izvolita Gorda-

na Verk in Mateja Martinčič.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gre-

gor Kovač.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta 

– predstavnikov kapitala.
Predlog sklepov k točki 2:
2.1. Osnovni kapital družbe pred poveča-

njem znaša 467.997,83 EUR.
2.2. Osnovni kapital družbe se poveča 

za 2.086.463,03 EUR z denarnimi vložki 
zaradi poslovnega in finančnega prestruk-
turiranja družbe.

2.3. Osnovni kapital družbe bo po pove-
čanju znašal 2.554.460,86 EUR.

2.4. Prednostno pravico do vpisa novih 
delnic imajo dotedanji delničarji v sorazmer-
ju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu 
družbe.

2.5. Delničarji bodo vplačali denarne 
vložke, za kar bo družba izdala 500.000 
novih navadnih prosto prenosljivih kosovnih 
imenskih delnic istega razreda.

2.6. Poslovodstvo družbe mora najpo-
zneje v 30 dneh od sprejema tega sklepa 
skupščine o povečanju osnovnega kapitala 
z objavo v Uradnem listu RS povabiti do-
tedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih 
delnic. Dotedanji delničarji morajo novo iz-
dane delnice vpisati najpozneje v 14 dneh 
od objave povabila v Uradnem listu RS. 
Prednostna pravica se uresničuje s pisno 
izjavo, ki jo mora udeleženec poslati poslo-
vodstvu družbe v roku iz prejšnjega stavka.

2.7. Kolikor dotedanji delničarji v roku 
14 dni od objave povabila v Uradnem listu 
RS ne uveljavijo prednostne pravice in ne 
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vpišejo izdanih delnic, lahko poslovodstvo 
prosto pozove tretje osebe k vpisu in vpla-
čilu delnic.

2.8. Povečanje osnovnega kapitala zač-
ne veljati z dnem vpisa v sodni register.

2.9. Poslovodstvo družbe se pooblasti 
za izvedbo vseh aktivnosti za povečanje 
osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa, 
s tem, da cena za kosovno delnico ne sme 
biti nižja od 10 EUR, vključno za uskladi-
tev besedila statuta družbe v skladu z izve-
denim povečanjem osnovnega kapitala na 
podlagi tega sklepa.

3. Spremembe in dopolnitve statuta 
družbe.

Predlog sklepov k točki 3:
Sprejmejo se predlagane spremembe 

in dopolnitve Statuta VOC Celje, vzdrže-
vanje in obnova cest, d.d. v predlaganem 
besedilu.

Skupščina pooblašča vabljenega notar-
ja, da izdela prečiščeno besedilo statuta 
v skladu s sprejetimi spremembami.

4. Odpoklic članov nadzornega sveta 
– predstavnikov kapitala.

Predlog sklepa k točki 4:
Zaradi sprememb statuta se odpokličeta 

dosedanja člana nadzornega sveta – pred-
stavnika kapitala Vojko Stermecki in Zdrav-
ko Zver. Odpoklic velja z dnem vpisa spre-
memb statuta v sodni register.

5. Izvolitev novih članov nadzornega 
sveta.

Predlog sklepa k točki 5:
Skupščina izvoli za člane nadzornega 

sveta družbe- predstavnike kapitala: Bojan 
Brajlih, Franci Kozjak, Aleš Lipovšek, Mar-
jan Kvartič.

Skupščina se seznani, da je svet delav-
cev družbe za dodatnega člana nadzornega 
sveta – predstavnika delavcev izvolil: Anton 
Turk.

Imenovanje velja z dnem vpisa spre-
memb statuta v sodni register. Mandat čla-
nov nadzornega traja 4 leta od imenovanja.

Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in ute-

meljitvijo sklepov in ostalo gradivo, je na 
vpogled delničarjem na sedežu družbe, 
Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 
8. do 10. ure od dneva objave tega skli-
ca skupščine do vključno dneva zasedanja 
skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi 
na spletni strani družbe (www.voc-celje.si).

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 
(nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava 
bo na enak način kot ta sklic skupščine ob-
javila tiste predloge, ki bodo poslani druž-
bi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki 
bodo razumno utemeljeni in za katere bo 
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave 
in da bo druge delničarje pripravil do tega, 
da bodo glasovali za njegov predlog. Na-
sprotni 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. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti 

v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo 
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati 
zanesljive podatke in odgovore na vpraša-
nja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni 
odgovori in podatki potrebni za presojo točk 
dnevnega reda skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki 
in člani uprave in člani nadzornega sveta. 
Glasovalno pravico imajo delničarji s števi-
lom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih 
imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev pri KDD, d.d. Ljub ljana konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine in ki naj-
kasneje konec četrtega dne pred skupščino 
upravi družbe pisno prijavijo svojo udelež-
bo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci 
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni 
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. 
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci 
dolžni podpisati seznam navzočih udeležen-
cev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo 
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in 
druga gradiva.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščen-

cu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi 
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu 
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopa-
nje na skupščini mora biti pisno. Za fizične 
osebe mora vsebovati ime in priimek, na-
slov, navodila za glasovanje, kraj in datum, 
podpis pooblastitelja ter podatke o poobla-
ščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, 
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig 
pooblastitelja.

Opozorilo! Če skupščina ob napovedani 
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez 
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzo-
či delničarji, ki zastopajo 51 % osnovnega 
kapitala.

VOC Celje, vzdrževanje  
in obnova cest, d.d.  

direktor  
Bogdan Kočevar

Št. 12-000674 Ob-2814/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD-1) in 7.4. točke Sta-
tuta delniške družbe CM Celje, d.d. – Ceste 
mostovi Celje, družba za nizke in visoke 
gradnje, Lava 42, Celje, upravni odbor druž-
be sklicuje

21. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d. – Ceste 

mostovi Celje, družba za nizke in visoke 
gradnje, Lava 42, 3000 Celje

ki bo v sredo, 27. 6. 2012, ob 11. uri, 
v prostorih CM Celje, d.d., Lava 42, Celje.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev 

sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Soglasje k postopku pripojitve druž-

be CM Inženiring Celje d.o.o., k družbi CM 
Celje, d.d.

3. Imenovanje posebnega revizorja.
Upravni odbor družbe predlaga k posa-

meznim točkam dnevnega reda naslednje 
sklepe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa k točki 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Da-

rinka Rom Krajnc.
Za preštevalce glasov se izvolita Gorda-

na Verk in Mateja Martinčič.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gre-

gor Kovač iz Celja.
2. Soglasje k postopku pripojitve druž-

be CM Inženiring Celje d.o.o., k družbi CM 
Celje, d.d.

Predlog sklepa k točki 2:
Skupščina soglaša s postopkom pri-

pojitve družbe CM Inženiring Celje d.o.o., 
k družbi CM Celje, d.d.

3. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa k točki 3:
Za posebnega revizorja družbe CM Ce-

lje, d.d., se imenuje družba PKF revizija in 
svetovanje d.o.o., ki naj v celoti, zlasti pa 
z vidika gospodarnosti in ekonomske ute-
meljenosti oziroma škodljivosti poslovnih 
odločitev ter poštenega, skrbnega in vestne-
ga ravnanja vseh odgovornih oseb v matični 
družbi CM Celje, d.d., in njenih hčerinskih 
družbah preveri vodenje postopkov in po-
slov, izvedenih oziroma sklenjenih v obdobju 
zadnjih 6 let od dneva sprejema tega skle-
pa, zlasti pa vodenje postopkov in poslov.

Posebni revizor mora preveriti vse po-
stopke in posle ter odločitve uprave, nad-
zornega sveta in upravnega odbora družbe 
CM Celje, d.d., izvedene oziroma sprejete 
v obdobju zadnjih 6 let od dneva sprejema 
tega sklepa, zaradi katerih je družba CM 
Celje, d.d., utrpela škodo oziroma zaradi ka-
terih ji nastanek škode grozi, ter tako škodo 
ovrednotiti. Posebni revizor mora presojo 
opraviti zlasti z vidika ustreznosti sprejema 
odločitev (pravno-formalni vidik, vidik eko-
nomske upravičenosti ipd.), z vidika izvedbe 
poslov in odločitev (transparentnost, gospo-
darnost, smotrnost, ustreznost zavarovanj 
ipd.) ter z vidika njihovega vpliva na po-
slovanje družbe (izpostavljenost tveganjem, 
finančno-računovodski vidik ipd.).

Posebni revizor mora o ugotovitvah po-
sebne revizije skladno z določbo 320. člena 
ZGD-1 pripraviti pisno poročilo in se v njem 
opredeliti do vseh postopkov, poslov in od-
ločitev, na katere se nanaša ta skupščinski 
sklep.

Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in ute-

meljitvijo sklepov ter ostalo gradivo, je na 
vpogled delničarjem na sedežu družbe, 
Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu, od 
8. do 10. ure, od dneva objave tega skli-
ca skupščine, do vključno dneva zasedanja 
skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi 
na spletni strani družbe: (www.cm-celje.si).

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (na-
sprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. čle-
na ZGD-1 (volilni predlog). Upravni odbor 
bo na enak način kot ta sklic skupščine ob-
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javil tiste predloge, ki bodo poslani družbi 
v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo 
razumno utemeljeni in za katere bo delni-
čar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na 
skupščini ugovarjal predlogu upravnega od-
bora in da bo druge delničarje pripravil do 
tega, da bodo glasovali za njegov 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. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti 

v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo 
na skupščini. Upravni odbor jim je dolžan 
podati zanesljive podatke in odgovore na 
vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so 
takšni odgovori in podatki potrebni za preso-
jo točk dnevnega reda skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji 

oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki in 
člani upravnega odbora. Glasovalno pravico 
imajo delničarji s številom glasov, ki je ena-
ko številu delnic, ki jih imajo kot delničarji 
vpisane pri Centralnem registru nemateria-
liziranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. 
Ljub ljana konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine, in ki najkasneje konec 
četrtega dne pred skupščino, upravnemu 
odboru družbe pisno prijavijo svojo udelež-
bo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci 
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni 
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. 
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci 
dolžni podpisati seznam navzočih udeležen-
cev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo 
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in 
druga gradiva.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščen-

cu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi 
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu 
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopa-
nje na skupščini mora biti pisno. Za fizične 
osebe mora vsebovati ime in priimek, na-
slov, navodila za glasovanje, kraj in datum, 
podpis pooblastitelja ter podatke o poobla-
ščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, 
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig 
pooblastitelja.

Opozorilo! Če skupščina ob napoveda-
ni uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. 
Čez pol ure je skupščina sklepčna, če je 
prisotnih vsaj 40 % vseh glasov osnovnega 
kapitala.

CM Celje, d.d.
predsednik upravnega odbora

Zdravko Zver

Št. 2/12 Ob-2816/12
V skladu z določili 28., 29., in 31. čle-

na Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. in na 
podlagi sklepa nadzornega sveta družbe 
z dne 21. 5. 2012, sklicuje uprava družbe

38. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,

ki bo v četrtek, dne 5. 7. 2012 ob 11. uri 
v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni sobi 
607/VI, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-
sednika, imenovanje notarja, preštevalca 
glasov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem 
dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika skupščine, imenuje notarja, prešteval-
ca glasov in ugotovi sklepčnost ter sprejme 

dnevni red, v skladu s predlogom sklicatelja 
skupščine.

2. Predstavitev Letnega poročila družbe 
za poslovno leto 2011 in revidiranih računo-
vodskih in konsolidiranih računovodskih iz-
kazov skupine za poslovno leto 2011 z mne-
njem neodvisnega revizorja ter informacije 
o prejemkih članov organov vodenja in nad-
zora v letu 2011; predstavitev pisnega poro-
čila nadzornega sveta družbe o svojem delu 
z mnenji k revidiranemu Letnemu poročilu 
družbe in skupine ter podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s potrjenim Le-

tnim poročilom družbe ZM d.d. za poslovno 
leto 2011 in revidiranimi računovodskimi iz-
kazi družbe ter konsolidiranimi revidiranimi 
računovodskimi izkazi skupine za poslovno 
leto 2011 in informacijo o prejemkih članov 
organov vodenja in nadzora v letu 2011.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta ZM d.d. o njegovem delu 
in o rezultatih preveritve letnega poročila 
z mnenjem o revizijskih poročilih in o načinu 
ter obsegu preverjanja spremljanja vodenja 
družbe ZM d.d. med poslovnim letom 2011.

– Skupščina ugotavlja, da je družba 
v letu, končanem 31. 12. 2011, ustvarila bi-
lančni dobiček v znesku 7,668.896,76 EUR;

– del bilančnega dobička v znesku 
3,985.225,92 EUR se razdeli za dividen-
de delničarjem, kar predstavlja 0,32 EUR 
na delnico, preostanek bilančnega dobička 
v znesku 3,703.670,84 EUR ostane neraz-
porejen.

b) Skupščina podeli razrešnico upravi 
družbe in nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2011.

3. Seznanitev skupščine družbe z Letnim 
poročilom Službe notranjega revidiranja in 
mnenjem nadzornega sveta družbe k temu 
poročilu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
z Letnim poročilom Službe notranjega re-
vidiranja ZM d.d. za poslovno leto 2011 in 
mnenjem nadzornega sveta družbe k temu 
poročilu.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta 
družbe, predstavnikov delničarjev ZM d.d.

Predlog sklepa:
a) Na podlagi njunih odstopnih izjav 

z dne 21. 5. 2012 skupščina delničarjev ZM 
d.d. z dnem sprejetja tega sklepa odpokliče 
in razreši članico nadzornega sveta družbe 
Manjo Skernišak, univ. dipl. ekon. in čla-
na – predsednika nadzornega sveta družbe 
Matjaža Kovačič, univ. dipl. ekon., oba pred-
stavnika delničarja NKBM d.d.

b) V nadzorni svet družbe se kot pred-
stavnika delničarjev imenujeta:

– Aleš Hauc, univ. dipl. ekon., predstav-
nik delničarja NKBM d.d.,

– mag. Andrej Plos, univ. dipl, 
ekon., predstavnik delničarja NKBM d.d.,

za štiri letno mandatno obdobje od 5. 7. 
2012 dalje.

5. Imenovanje neodvisnega revizorja za 
poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: za revizorja računo-
vodskih izkazov za poslovno leto 2012 se 
na predlog nadzornega sveta družbe ime-
nuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., 
Ljub ljana.

6. Vprašanja, predlogi in pobude delni-
čarjev.

Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. 

Pravico do udeležbe in glasovanja na skup-
ščini imajo delničarji, ki bodo na dan 2. 7. 
2012 vpisani v delniško knjigo ZM d.d.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti 
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti 
najpozneje štiri dni pred zasedanjem skup-
ščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d., 
tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507 
Maribor.

Družba bo upoštevala pisne prijave, ki 
bodo prispele do 2. 7. 2012, oziroma bodo 
tega dne poslane s priporočeno pošiljko.

Za udeležbo na skupščini se poobla-
ščenci izkažejo s pisnim pooblastilom, ki 
ga ravno tako posredujejo naslovu družbe 
do 2. 7. 2012, oziroma ga tega dne pošljejo 
s priporočeno pošiljko.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu na 
skupščino najmanj 20 minut pred začetkom 
zasedanja prijavijo predstavniku družbe na 
kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom se-
znama prisotnih delničarjev potrdijo svojo 
prisotnost na skupščini.

Gradiva
Gradivo, na katerem temeljijo predlogi 

sklepov za skupščino družbe, je na vpogled 
v tajništvu uprave družbe, pisarna 604/VI, 
vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od 
dneva objave sklica skupščine do vključno 
dneva zasedanja skupščine.

Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje 

en glas.
Delničarji lahko glasujejo tudi pisno z re-

dno pošto ali preko elektronske pošte ali 
s faksiranim sporočilom. V takem primeru 
mora biti za veljavnost glasovanja o predla-
ganih sklepih nedvoumno ugotovljena iden-
titeta delničarja, pisno sporočilo o glasova-
nju pa mora dospeti v tajništvo najkasneje 
dan pred zasedanjem skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za 
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine, 
to je do 1. 6. 2012.

Predlogi delničarjev
Morebitne predloge sklepov k točkam 

dnevnega reda, naj delničarji, kolikor želijo, 
da bodo ti objavljeni, sporočijo upravi druž-
be pisno, z obrazložitvijo v sedmih dneh 
po objavi sklica v Uradnem listu Republike 
Slovenije, to je do 1. 6. 2012.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničuje-

jo svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupšči-

na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 
skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 
12. uri. V tem primeru bo skupščina sklep-
čna ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Zavarovalnica Maribor d.d.  
uprava družbe  

Srečko Čarni  
član uprave  
Drago Cotar  

predsednik uprave
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 Ob-2817/12
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Var-

nost Vič, varovanje premoženja, d.d., upra-
va sklicuje

16. sejo skupščine
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d. 

Ljubljana, Koprska 94,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2012 ob 8.30, na 

sedežu družbe v Ljub ljani, Koprska 94, z na-
slednjim 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: Zvon-

ko Lovše, Anita Kastelic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka 

Nataša Erjavec.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za 

leto 2011 in pisnim poročilom nadzorne-
ga sveta o preveritvi letnega poročila po 
282. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Skupščina se seznani z letnim poročilom 
za leto 2011 in pisnim poročilom nadzorne-
ga sveta o preveritvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemki članom 
vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje 
nalog v družbi prejeli v letu 2011.

Točka 2.a je seznanitvene narave in se 
o njej na skupščini ne glasuje.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička za leto 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček znaša 145.346,00 EUR 
in je sestavljen iz dobička leta 2011 v višini 
22.495,00 EUR, ter prenesenega dobička 
preteklih let v višini 153.487,00 EUR in po-
večanja drugih rezerv iz dobička v višini 
30.636 EUR.

Del bilančnega dobička po zaključnem 
računu 2011 v znesku 3.022,00 EUR se 
razdeli za dividende in sicer iz dobička leta 
2011, ostanek v višini 142.324,00 EUR osta-
ne nerazporejen kot preneseni dobiček. Bru-
to dividenda na delnico znaša 0,19 EUR. 
Dividende se izplačajo do 31. 10. 2012 del-
ničarjem po stanju v delniški knjigi na dan 
sklepanja na skupščini.

c) Podelitev razrešnice upravi in članom 
nadzornega sveta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina 
potrdi in odobri delo uprave in nadzornega 
sveta v letu 2011 ter jima v skladu 294. čle-
nom Zakona o gospodarskih družbah podeli 
razrešnico.

Gradivo za skupščino s predlogom skle-
pa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda, vključno z Letnim poročilom za leto 
2011, Poročilom nadzornega sveta o preve-
ritvi letnega poročila, je delničarjem dosto-
pno v tajništvu uprave družbe na naslovu: 
Varnost Vič, d.d., Koprska 94, Ljub ljana, in 
sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času 
od dneva objave sklica skupščine do vključ-
no dneva zasedanja skupščine. V skladu 
s 296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo 
objavljen tudi na spletni strani družbe, www.
varnost-vic.si, na isti spletni strani so obja-
vljeni obrazci za prijavo na skupščino, obra-
zec za uresničevanje glasovalne pravice po 
pooblaščencu.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju naspro-
tni predlog). Nasprotni 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 obja-
vo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog 
sklepa se pošlje na naslov: Varnost Vič, d.d., 
Koprska 94, 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: Varnost Vič, d.d., Kopr-
ska 94, Ljub ljana.

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.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo 
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v cen-
tralni register nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine in bodo do istega dne pisno 
prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe 
na naslovu: Varnost Vič, d.d., Koprska 94, 
Ljub ljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi 
vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz so-
dnega registra. Pooblaščenec delničarja 
mora predložiti najkasneje na skupščini 
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri 
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred 
začetkom zasedanja skupščine.
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.  

Rajko Makarić  
direktor

 Ob-2821/12
Uprava družbe PSZ, poslovni sistem 

d.d., Opekarniška 15B, Celje, na podlagi 
določil Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1) in Statuta družbe sklicuje

3. redno skupščino
delničarjev družbe PSZ,  

poslovni sistem d.d.,
ki bo v petek, 29. 6. 2012 ob 8. uri, na 

sedežu družbe PSZ, poslovni sistem d.d. 
v Celju, Opekarniška 15B, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne delničarjev družbe PSZ, poslovni sitem 
d.d. se izvoli Saša Zelenović, za prešteval-
ki glasov Martina Antonič in Milena Grujič. 
Skupščini prisostvuje notarka Katja Fink iz 
Celja.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim 
letnim poročilom družbe in skupine za po-
slovno leto 2011, revizorjevim mnenjem in 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in 
potrditvi letnega poročila za poslovno leto 
2011.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev 
družbe PSZ, poslovni sistem d.d. se sezna-
ni z revidiranim letnim poročilom družbe in 

skupine za poslovno leto 2011, revizorjevim 
mnenjem in Poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za 
poslovno leto 2011.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev 
družbe PSZ, poslovni sistem d.d. podeljuje 
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za 
delo v letu 2011.

4. Imenovanje revizorja za pregled po-
slovanja in računovodskih izkazov za leto 
2012.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev 
družbe imenuje za revizorja, ki pregleda 
poslovanje in računovodske izkaze za leto 
2012, revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz 
Celja, Stanetova 22.

5. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa 5.1:
Skupščina delničarjev pooblašča upravo, 

da lahko po svojem preudarku in v dobrobit 
družbe kupi lastne delnice družbe s tem, da:

a) Najvišja nakupna cena ne sme pre-
segati 1,5-kratnik knjigovodske vrednosti 
delnice na dan nakupa, najnižja pa ne sme 
biti nižja od 10 % knjigovodske vrednosti na 
dan nakupa.

b) Skupni nominalni znesek kupljenih 
delnic ne sme presegati 10 % osnovnega 
kapitala.

c) Pooblastilo iz prve točke tega sklepa 
velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa.

Predlog sklepa 5.2:
Skupščina pooblašča upravo, da lahko 

lastne delnice umakne brez nadaljnjega 
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapita-
la. V tem primeru skupščina pooblašča nad-
zorni svet za uskladitev statuta s sklepom 
uprave o umiku lastnih delnic.

6. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča 

nadzorni svet družbe PSZ, poslovni sistem 
d.d., da skladno z veljavnimi odločitvami 
sodišča in drugih organov, če je to potrebno, 
prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, 
da se bo sprememba statuta o zmanjšanju 
osnovnega kapitala lahko izvedla in vpisala 
v sodni register.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

in njihovo obrazložitvijo, vključno z revidira-
nima letnima poročiloma družbe in skupine 
za poslovno leto 2011, Poročilom nadzor-
nega sveta o rezultatih preveritve revidira-
nih letnih poročil za družbo in skupino za 
poslovno leto 2011, je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe PSZ, poslovni sitem 
d.d. v Celju, Opekarniška 15B, vsak torek 
in četrtek od dneva objave sklica skupščine 
do zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.

Udeležba na skupščini in uresničevanje 
glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le delničar-
ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki v ko-
rist katerih so delnice družbe vknjižene na 
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri 
KDD, konec četrtega dne pred sejo skup-
ščine. Delničarji morajo najkasneje konec 
četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti 
svojo udeležbo na skupščini. Na skupšči-
ni delniške družbe lahko delničarja zasto-
pa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega 
pooblastila. Zastopnik pravne osebe mora 
prijavi priložiti izpis iz sodnega registra ozi-
roma predlog za vpis v sodni register, iz 
katerega je razvidna oseba pooblaščena 
za zastopanje.
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Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica 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. Zadošča, 
da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, 
ima pravico od uprave družbe na skupšči-
ni zahtevati zanesljive podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo točk dnev-
nega reda.

Na vprašanja delničarjev z isto vsebino 
lahko uprava družbe da podatke v skupnem 
odgovoru. Pravica do obveščenosti velja 
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe 
s povezanimi družbami.

PSZ d.d.  
Uprava družbe

 Ob-2829/12
Na podlagi 12. člena Statuta družbe 

PDP, Posebna družba za podjetniško sve-
tovanje, d.d., Dunajska cesta 160, Ljub ljana, 
upravni odbor sklicuje

7. sejo skupščine
družbe PDP, Posebna družba za 

podjetniško svetovanje, d.d., Dunajska 
cesta 160, Ljubljana,

ki bo v petek, dne 8. 6. 2012, ob 12. uri, 
na sedežu družbe.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenova-

nje predsednika skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje 

Borut Jamnik.
Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje 

notarka Nada Kumar.
2. Povečanje osnovnega kapitala druž-

be.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki zna-

ša 1.786.947,00 EUR se poveča 
z novimi denarnimi vložki v skupni višini 
166.221,00 EUR, tako da po povečanju zna-
ša 1.953.168,00 EUR. Povečanje se izvede 
z izdajo 166.221 novih navadnih imenskih 
kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega 
kapitala je osnovni kapital družbe razde-
ljen na 1.953.168 kosovnih delnic, pri če-
mer posamezni kosovni delnici v osnovnem 
kapitalu družbe pripada enak delež in enak 
pripadajoči znesek, ki znaša 1,00 EUR.

Emisijska vrednost ene delnice je 
15,0402 EUR, skupna emisijska vrednost 
vseh novih delnic pa 2.499.997,08 EUR.

V osnovni kapital družbe se ob po-
večanju osnovnega kapitala vplača 
166.221,00 EUR, presežek vplačila za novo 
izdane delnice v višini 2.333.776,08 EUR pa 
se vplača v kapitalske rezerve.

Lastnosti delnic: delnice so navadne, 
imenske, kosovne in prosto prenosljive. 
Navadne delnice zagotavljajo njihovim ime-

tnikom pravico do udeležbe pri upravljanju 
družbe, pravico do dela bilančnega dobička 
(dividende) in pravico do ustreznega dela 
preostalega premoženja po likvidaciji ali 
stečaju družbe. Delnice tvorijo z že izdani-
mi navadnimi delnicami družbe isti razred. 
Delnice bodo izdane v nematerializirani obli-
ki po vpisu povečanja osnovnega kapitala 
v sodni register.

Prednostna pravica obstoječih delničar-
jev do vpisa novih delnic se ne izključi. K so-
delovanju v povečanju osnovnega kapitala 
se povabi zaključen krog investitorjev, in 
sicer le obstoječe delničarje družbe. Rok za 
vpis in vplačilo novih delnic v skladu s tem 
sklepom je 14 dni od sprejema tega skle-
pa na skupščini, pri čemer imajo dosedanji 
delničarji možnost uveljavitve prednostne 
pravice v roku 14 dni od dne sprejema tega 
sklepa.

Plačilo novih delnic se izvede tako, da 
vsak vplačnik na račun družbe vpiše število 
novih delnic in vplača pripadajoči emisijski 
znesek.

Skupna vrednost denarnih vložkov 
vplačnikov znaša 2.499.997,08 EUR, od če-
sar se na osnovni kapital prenese znesek 
166.221,00 EUR, znesek 2.333.776,08 EUR 
pa predstavlja vplačani presežek kapitala.

Vpisniki in vplačniki kapitala so dolžni 
vplačati ob nakupu delnic PDP, d.d. celoten 
emisijski znesek vsake vplačane oziroma 
prevzete delnice.

Če do izteka 14 dni po sprejemu tega 
sklepa na skupščini delničarjev družbe ni 
v celoti vpisana in vplačana izvedba po-
večanja osnovnega kapitala, postane vpis 
neobvezujoč.

Upravni odbor družbe je pooblaščen za 
sprejem sprememb statuta, ki se nanašajo 
na spremembo osnovnega kapitala in šte-
vilo delnic v skladu s tem sklepom. Upravni 
odbor je pooblaščen za sprejem in potrditev 
čistopisa statuta družbe.«

Pojasnila
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo izpolnili naslednja pogoja:

– ki bodo pisno po pošti, z elektronsko 
pošto ali po telefaksu prijavili svojo udelež-
bo na skupščini družbe najpozneje konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(presečni dan) in

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo 
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo 
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz 
sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje po-
datke po stanju ob prijavi. Pooblastilo mora 
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega 
razmerja shranjeno na sedežu družbe.

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. 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 pošljejo tudi 
po elektronski pošti na e-mail naslov: 
info@pdp.si.

Delničarji lahko v skladu z določbo 300. 
in 301. člena ZGD-1 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 ti-
ste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali 
naslednje pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine,

– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri 

tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu upravnega odbora 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 upravnega 
odbora ali revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena tega zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog. Delničarji lahko predloge skle-
pov in volilne predloge družbi sporočijo tudi 
po elektronski pošti.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu na sedežu družbe, na naslovu 

Dunajska cesta 160, Ljub ljana, je dostopno 
gradivo za skupščino vsak delovni dan, od 
dneva objave skupščine do dneva skupšči-
ne, od 10. do 12. ure, in sicer:

– sklic skupščine, ki vsebuje predlo-
ge sklepov z navedbo, da je dal posame-
zni predlog sklepa upravni odbor in obra-
zložitev vsake točke dnevnega reda, ki jo 
je predlagal upravni odbor družbe, z obra-
zložitvami in pojasnili,

– gradivo k točki 2. Povečanje osnovne-
ga kapitala družbe,

– informacije o pravicah delničarjev iz 
prvega odstavka 298. člena, prvega od-
stavka 300., 301. in 305. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (ZGD-1).

PDP, d.d.  
predsednik upravnega odbora  

Borut Jamnik

 Ob-2830/12
Na podlagi 12. člena Statuta družbe 

PDP, Posebna družba za podjetniško sve-
tovanje, d.d., Dunajska cesta 160, Ljub ljana, 
upravni odbor sklicuje

8. sejo skupščine
družbe PDP, Posebna družba za 

podjetniško svetovanje, d.d., Dunajska 
cesta 160, Ljubljana,

ki bo v četrtek, dne 28. 6. 2012, ob 
12. uri, na sedežu družbe.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenova-

nje predsednika skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje 

mag. Tomaž Kuntarič.
Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje 

notarka Nada Kumar.
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2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe 
PDP, d.d. za poslovno leto 2011 z mnenjem 
revizorja, Konsolidiranim letnim poročilom 
Skupine PDP za poslovno leto 2011 z mne-
njem revizorja in pisnim poročilom Uprav-
nega odbora o preveritvi letnega poročila 
družbe PDP, d.d. in konsolidiranega letnega 
poročila skupine PDP za poslovno leto 2011 
ter seznanitev z informacijo o prejemkih čla-
nov upravnega odbora in izvršnih direktorjev 
družbe.

Predlog sklepa:
Skupščina družbe se seznani z Letnim 

poročilom družbe PDP, d.d. za poslovno leto 
2011 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim 
letnim poročilom Skupine PDP za poslovno 
leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnim 
poročilom Upravnega odbora o preveritvi 
letnega poročila družbe PDP, d.d. in konso-
lidiranega letnega poročila skupine PDP za 
poslovno leto 2011.

Skupščina družbe se je seznanila z infor-
macijo o prejemkih članov upravnega odbo-
ra in izvršnih direktorjev družbe.

3. Podelitev razrešnice članom uprav-
nega odbora.

Predlog sklepa: na predlog upravnega 
odbora skupščina družbe članom upravne-
ga odbora (vključno z glavnim izvršnim di-
rektorjem in izvršno direktorico) podeli raz-
rešnico za njihovo delo v poslovnem letu 
2011.

4. Seznanitev s Poročilom o izsledkih 
revizije poslov v letih 2010 in 2011.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev 
družbe se seznani z vsebino pisnega Po-
ročila o izsledkih revizije poslov v letih 2010 
in 2011, ki ga je pripravila revizijska družba 
Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 
1000 Ljub ljana, in se hkrati seznani z ugo-
tovitvami revizorja, da glede pregledanih 
poslov družbe iz let 2010 in 2011 ni bilo 
ugotovljenih neskladnosti izvrševanja dejanj 
družbe PDP, d.d. z določili statuta in interni-
mi pravilniki družbe PDP, d.d.

Pojasnila
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo izpolnili naslednja pogoja:

– ki bodo pisno po pošti, z elektronsko 
pošto ali po telefaksu prijavili svojo udelež-
bo na skupščini družbe najpozneje konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(presečni dan) in

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo 
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo 
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz 
sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje po-
datke po stanju ob prijavi. Pooblastilo mora 
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega 
razmerja shranjeno na sedežu družbe.

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. Uprava družbe bo v skla-
du s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi 
po elektronski pošti, na e-mail naslov: 
info@pdp.si.

Delničarji lahko v skladu z določbo 300. 
in 301. člena ZGD-1 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 ti-
ste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali 
naslednje pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine,

– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj 

pri tem sporočil, da bo na skupščini ugo-
varjal predlogu upravnega odbora 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 upravnega 
odbora ali revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena tega zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog. Delničarji lahko predloge skle-
pov in volilne predloge družbi sporočijo tudi 
po elektronski pošti.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu na sedežu družbe, na naslovu 

Dunajska cesta 160, Ljub ljana, je dostopno 
gradivo za skupščino vsak delovni dan, od 
dneva objave skupščine do dneva skupšči-
ne, od 10. do 12., in sicer:

– sklic skupščine, ki vsebuje predlo-
ge sklepov z navedbo, da je dal posame-
zni predlog sklepa upravni odbor in obra-
zložitev vsake točke dnevnega reda, ki jo 
je predlagal upravni odbor družbe, z obra-
zložitvami in pojasnili,

– Letno poročilo družbe PDP, d.d. za po-
slovno leto 2011 z mnenjem revizorja, Kon-
solidirano letno poročilo skupine PDP za 
poslovno leto 2011 in pisno poročilo Uprav-
nega odbora o preveritvi letnega poročila 
družbe PDP, d.d. in konsolidiranega letne-
ga poročila skupine PDP za poslovno leto 
2011,

– Poročilo o izsledkih revizije poslov 
v letih 2010 in 2011 družbe Ernst & Young, 
d.o.o.,

– informacije o pravicah delničarjev iz 
prvega odstavka 298. člena, prvega od-
stavka 300., 301. in 305. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (ZGD-1).

PDP, d.d.  
predsednik upravnega odbora  

Borut Jamnik

 Ob-2842/12
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Ele-

ktro Primorska d.d., zastopnik sklicuje

17. redno sejo skupščine
Elektro Primorske Podjetje za 

distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v sredo, 27. 6. 2012, ob 12. uri, na 

sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22, 
velika sejna soba, (pritličje).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog uprave je:
Za predsedujočo skupščini se imenuje 

Branko Neffat, univ. dipl. prav.
Za preštevalki glasov se imenujeta Moj-

ca Volarič in Boža Petrovčič.
Skupščini prisostvuje notarka Andreja 

Cajhen.
2. Seznanitev s poročili.
2.1 Seznanitev z revidiranim letnim po-

ročilom in konsolidiranim letnim poročilom 
družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja; 
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi in potrditvi letnega poročila in konso-
lidiranega letnega poročila družbe Elektro 
Primorska, d.d. za leto 2011.

2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega 
sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporoči-
lom št. 9 Agencije za upravljanje kapitalskih 
naložb Republike Slovenije (pregled poslo-
vanja določenih poslov).

2.3 Seznanitev s poročilom nadzornega 
sveta o izplačilu regresa za letni dopust za 
leto 2012 in seznanitev s poročilom o izva-
janju priporočila št. 7 Agencije za upravljanje 
kapitalskih naložb Republike Slovenije (opti-
mizacija stroškov dela).

Skupščina se seznani v revidiranim le-
tnim poročilom in konsolidiranim letnim po-
ročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revi-
zorja in pisnim poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi in potrditvi letnega poročila in 
konsolidiranega letnega poročila družbe 
Elektro Primorska, d.d. za leto 2011.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi 
s priporočilom št. 9 Agencije za upravljanje 
kapitalskih naložb Republike Slovenije (pre-
gled poslovanja določenih poslov).

Skupščina se seznani s prejemki članom 
vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje 
nalog v družbi prejeli v letu 2011; skupščina 
se seznani tudi z izvajanjem 6. člena Zako-
na o prejemkih poslovodnih oseb v gospo-
darskih družbah v večinski lasti Republike 
Slovenije in samoupravnih lokalnih skupno-
stih, Uradni list RS, št. 21/10 (ZPPOGD).

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o izplačilu regresa za letni 
dopust za leto 2012 in se seznani s poro-
čilom o izvajanju priporočila št. 7 Agencije 
za upravljanje kapitalskih naložb Republike 
Slovenije (optimizacija stroškov dela).

Točka 2 je seznanitvene narave in se 
o njej na skupščini ne glasuje.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega 
dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice 
upravi družbe in nadzornemu svetu.

Predlog uprave:
3.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 

znaša 756.589,01 EUR in se v celoti razpo-
redi v druge rezerve iz dobička.

Predlog nadzornega sveta:
3.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 

znaša 756.589,01 EUR. 457.243,01 EUR 
se razporedi v druge rezerve iz dobička, 
299.346,00 EUR se nameni izplačilu divi-
dend.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

3.3. Skupščina potrdi in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v poslovnem letu 
2011 ter jima podeli razrešnico.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno re-
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vizijsko družbo za leto 2012 skupščina ime-
nuje družbo ABC revizija, d.o.o. Ljub ljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov in obrazložitvami k vsaki točki dnev-
nega reda, vključno z Letnim poročilom za 
leto 2011, in Poročili nadzornega sveta, 
je delničarjem dostopno v tajništvu uprave 
družbe na naslovu: Elektro Primorska, d.d., 
Erjavčeva 22, Nova Gorica, in sicer vsak 
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva 
objave sklica skupščine do vključno dneva 
zasedanja skupščine. V skladu s 296. čle-
na ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen 
tudi na spletni strani družbe, www.elek-
tro-primorska.si, na isti spletni strani so 
objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, 
obrazec za uresničevanje glasovalne pra-
vice po pooblaščencu.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju naspro-
tni predlog). Nasprotni 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 obja-
vo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog 
sklepa se pošlje na naslov: Elektro Primor-
ska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.

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: Elektro Primorska, d.d., 
Erjavčeva 22, Nova Gorica.

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.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo 
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v cen-
tralni register nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine in bodo do istega dne pisno 
prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na 
naslovu: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 
22, Nova Gorica.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi 
vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz so-
dnega registra. Pooblaščenec delničarja 
mora predložiti najkasneje na skupščini 
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri 
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred 
začetkom zasedanja skupščine.

Elektro Primorska d.d.  
mag. Darijo Vrabec  

zastopnik

Razširitve dnevnih redov

Št. 12-001553/0084 Ob-2775/12
Na podlagi Statuta družbe Varstroj To-

varna varilne in rezalne opreme d.d., Indu-
strijska ulica 4, Lendava (v nadaljevanju: 

družba), in Zakona o gospodarskih družbah 
uprava objavlja dodatni točki dnevnega reda 
za 22. skupščino družbe Varstroj d.d., ki bo 
v petek, 15. 6. 2012, ob 9. uri, v konferenčni 
sobi družbe, Industrijska ulica 4, Lendava, in 
ki je bila sklicana z objavo v Uradnem listu 
RS, št. 34/12.

Dodatni točki dnevnega reda, katerih 
uvrstitev na dnevni red je zahteval Clarinos 
d.o.o., Industrijska ulica 4, 9220 Lendava, ki 
ga zastopa direktor Drago Šulek (v nadalje-
vanju: delničar) sta:

5. Spremembe statuta zaradi izklju-
čitve prednostne pravice pri povečanju 
osnovnega kapitala iz naslova odobrenega 
kapitala.

Predlog delničarja:
Na koncu 26.a člena veljavnega Statuta 

družbe Varstroj, d.d. se doda novi odstavek, 
ki glasi:

Poslovodstvo je pooblaščeno, da 
po lastni presoji lahko odloči o izključi-
tvi prednostne pravice pri izdaji novih del-
nic, če se nove delnice namenijo OTC DAI-
HEN EUROPE GmbH.

6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic 
z izključitvijo prednostne pravice pri odsva-
janju.

Predlog delničarja
Uprava je pooblaščena, da v naslednjih 

36 mesecih pridobiva lastne delnice, po naj-
nižji nakupni ceni 3,50 EUR in najvišji naku-
pni ceni 10,00 EUR.

Družba lahko pridobi skupno največ 
52.954 lastnih delnic, vendar mora pri tem 
upoštevati omejitev skupnega deleža delnic 
iz drugega odstavka 247. člena ZGD-1.

Skupščina pooblašča upravo, da po la-
stnih presoji lahko izključi prednostno pra-
vico pri odsvajanju lastnih delnic, ki bodo 
pridobljene na podlagi tega sklepa, če se 
lastne delnice prodajo OTC DAIHEN EURO-
PE GmbH po najmanj nabavni ceni.

Skupščina pooblašča upravo, da po la-
stni presoji lahko v skladu s tem sklepom 
pridobljene delnice umakne brez nadalj-
njega sklepanja skupščine o zmanjšanju 
osnovnega kapitala, prav tako pa poobla-
šča nadzorni svet, da v primeru zmanjšanja 
osnovnega kapitala zaradi prej navedenega 
umika lastnih delnic s strani uprave uskladi 
statut družbe s sklepom uprave o zmanjša-
nju osnovnega kapitala z umikom lastnih 
delnic.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve 
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo

Na poslovnem naslovu družbe Varstroj 
d.d., Industrijska ulica 4, Lendava, so od 
dneva te objave pa vse do vključno dne-
va zasedanja skupščine, v času od 9. do 
13. ure, dostopni in brezplačno na vpogled:

– ta dopolnitev dnevnega reda,
– predlog delničarja za razširitev dnev-

nega reda z obrazložitvijo točk dnevnega 
reda,

– poročilo o izključitvi prednostne pravice 
pri odsvajanju lastnih delnic.

Varstroj d.d., Lendava

 Ob-2776/12
V skladu z 298. členom ZGD-1 Istrabenz, 

holdinška družba, d.d., objavlja, da je dne 
18. 5. 2012 od delničarja Petrol d.d., Ljub-
ljana, prejela zahtevo za uvrstitev dodatne 
točke dnevnega reda (predlog za uvrstitev 
dodatne točke kot 4. točke in preštevilčenje 
obstoječe 4. točke v 5. točko) na dnevni red 
19. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, 
d.d., in sicer:

»4. Sprememba statuta družbe, odpoklic 
članov nadzornega sveta in imenovanje no-
vih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
Spremeni se določba 8.1 statuta družbe 

tako, da se glasi:
8.1. (osem pika ena pika) Nadzorni svet 

šteje 4 (štiri) člane. Vsi člani nadzornega 
sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni 
s tem statutom določeno drugače.

Črta se določba 8.2. statuta.
Spremeni se določba 8.5. statuta družbe 

tako, da se glasi:
8.5. (osem pika pet pika) Nadzorni svet 

imenuje skupščina delničarjev z navadno 
večino glasov navzočih delničarjev.

Črta se določilo zadnjega odstavka do-
ločbe 8.6. statuta, ki določa: Predsednik je 
vedno predstavnik delničarjev.

Črta se zadnji del stavka v prvem od-
stavku določbe 8.9. statuta, ki se glasi: », 
vsaj eden od njih pa mora biti predstavnik 
delavcev«.

Črta se drugi odstavek določbe 8.9 sta-
tuta.

Črta se drugi del stavka v prvem od-
stavku določbe 8.11. statuta, ki se glasi: », 
pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa 
določi svet delavcev s svojim poslovnikom«.

Spremembe statuta stopijo v veljavo 
z dnem vpisa v sodni register.

Z dnem vpisa sprememb statuta v so-
dni register se odpokličejo člani nadzornega 
sveta/predstavniki delničarjev, in sicer Zoran 
Bošković, Janez Grošelj, Tamara Jerman, 
Alenka Vrhovnik Težak, Franci Strajna in 
Mirko Kaluža.

Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni 
register se za člane nadzornega sveta druž-
be Istrabenz d.d. za šest letno mandatno 
obdobje imenujejo Zoran Bošković, Janez 
Grošelj, Tamara Jerman in Andrej Baričič.«

Čistopis dnevnega reda
V skladu z določilom četrtega od-

stavka 298. člena ZGD-1 Istrabenz, holdin-
ška družba, d.d. objavlja čistopis dnev-
nega reda 19. redne seje skupščine 
delničarjev družbe Istrabenz, holdinška 
družba, d.d., ki bo v četrtek, 14. 6. 2012 ob 
13. uri, v Kongresnem centru Portus v okvi-
ru hotelov LifeClass, na naslovu Obala 33, 
Portorož, ki se po vključitvi zahtevane do-
datne 4. točke in preštevilčenjem dosedanje 
4. točke v 5. točko dnevnega reda glasi:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga, da skupščina sprejme 
naslednji sklep:

Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: odv. 

Srečo Jadek;
– verifikacijsko komisijo v sestavi:

– predsednik: Robert Ernestl,
– preštevalki glasov: Klavdija Ule, 

Magda Šturman.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo 

Ferligoj.
2. Predstavitev letnega poročila družbe 

Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za leto 
2011 z mnenjema revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi in potrdi-
tvi letnega poročila, informacija o prejemkih 
članov organov vodenja in nadzora ter po-
delitev razrešnice.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednja sklepa:

a) Skupščina podeljuje upravi družbe 
razrešnico za poslovno leto 2011.
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b) Skupščina podeljuje nadzornemu sve-
tu družbe razrešnico za poslovno leto 2011.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto 
2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe 
za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko 
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidi-
ranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljub ljana.

4. Sprememba statuta družbe, odpoklic 
članov nadzornega sveta in imenovanje no-
vih članov nadzornega sveta.

Delničar Petrol d.d., Ljub ljana predlaga 
skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Spremeni se določba 8.1 statuta družbe 
tako, da se glasi:

8.1. (osem pika ena pika) Nadzorni svet 
šteje 4 (štiri) člane. Vsi člani nadzornega 
sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni 
s tem statutom določeno drugače.

Črta se določba 8.2. statuta.
Spremeni se določba 8.5. statuta družbe 

tako, da se glasi:
8.5. (osem pika pet pika) Nadzorni svet 

imenuje skupščina delničarjev z navadno 
večino glasov navzočih delničarjev.

Črta se določilo zadnjega odstavka do-
ločbe 8.6. statuta, ki določa: Predsednik je 
vedno predstavnik delničarjev.

Črta se zadnji del stavka v prvem od-
stavku določbe 8.9. statuta, ki se glasi: », 
vsaj eden od njih pa mora biti predstavnik 
delavcev«

Črta se drugi odstavek določbe 8.9 sta-
tuta.

Črta se drugi del stavka v prvem od-
stavku določbe 8.11. statuta, ki se glasi: », 
pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa 
določi svet delavcev s svojim poslovnikom«

Spremembe statuta stopijo v veljavo 
z dnem vpisa v sodni register.

Z dnem vpisa sprememb statuta v so-
dni register se odpokličejo člani nadzornega 
sveta/predstavniki delničarjev, in sicer Zoran 
Bošković, Janez Grošelj, Tamara Jerman, 
Alenka Vrhovnik Težak, Franci Strajna in 
Mirko Kaluža.

Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni 
register se za člane nadzornega sveta druž-
be Istrabenz d.d. za šest letno mandatno 
obdobje imenujejo Zoran Bošković, Janez 
Grošelj, Tamara Jerman in Andrej Baričič.

5. Sprememba plačil članom in predse-
dniku nadzornega sveta ter članom in pred-
sedniku komisije nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep:

Člani nadzornega sveta prejmejo osnov-
no plačilo za opravljanje funkcije in doplači-
lo zaradi izpolnjevanja posebnih obveznosti 
v višini skupaj 900 evrov bruto mesečno. 
Predsednik nadzornega sveta prejme še do-
plačilo za opravljanje posebnih funkcij in ob-

veznosti v višini 450 evrov bruto mesečno. 
Člani nadzornega sveta prejemajo plačilo 
za čas opravljanja funkcije, predsednik pa 
doplačilo za čas opravljanja posebne funkci-
je predsedovanja nadzornemu svetu. Člani 
in predsednik nadzornega sveta so do pla-
čila v skladu s tem odstavkom upravičeni za 
obdobje, začenši z dnem 1. 7. 2012.

Poleg plačila za opravljanje funkcije vsi 
člani nadzornega sveta za udeležbo na seji 
nadzornega sveta prejmejo sejnino, in si-
cer v višini, kot je določena s sklepom št. 5 
skupščine z dne 30. 5. 2003.

Člani komisije nadzornega sveta so 
upravičeni do sejnin v enaki višini, kot ve-
lja za člane nadzornega sveta, predsednik 
komisije nadzornega sveta pa do sejnine 
v enaki višini, kot velja za predsednika nad-
zornega sveta. Člani in predsednik komisije 
nadzornega niso upravičeni do plačila za 
opravljanje funkcije in izpolnjevanja obve-
znosti v komisijah nadzornega sveta. Člani 
in predsednik komisij nadzornega sveta so 
do plačila v skladu s tem odstavkom upravi-
čeni za obdobje, začenši z dnem 1. 7. 2012.

Ta sklep z iztekom dne 30. 6. 2012 v ce-
loti nadomesti sklep skupščine, sprejet dne 
28. 8. 2006 pri 8. točki dnevnega reda skup-
ščine, ki z iztekom dne 30. 6. 2012 preneha 
veljati.

Dodatno gradivo za skupščino
Zahteva za uvrstitev dodatne točke 

dnevnega reda na 19. redno skupščino 
delničarjev družbe, čistopis dnevnega reda 
skupščine in ostalo gradivo za skupščino, je 
na vpogled delničarjem na sedežu družbe 
pod enakimi pogoji kot prvotno gradivo za 
skupščino, na spletni strani družbe, www.
istrabenz.si ter na borznem sistemu elek-
tronskega obveščanja http://seonet.ljse.si/.

Uprava holdinške družbe  
Istrabenz, d.d.

Nasprotni predlogi

 Ob-2777/12
V skladu s 300. členom ZGD-1 Istra-

benz, holdinška družba, d.d., objavlja, da je 
dne 17. 5. 2012 od delničarja Društvo Mali 
delničarji Slovenije, Dalmatinova ulica 10, 
1000 Ljub ljana (nadalje: Društvo MDS), 
prejela nasprotni predlog k predlogu skle-
pa pod točko 3. dnevnega reda »Imeno-
vanje revizorja družbe za leto 2012« 19. 
redne seje skupščine delničarjev družbe 
Istrabenz, holdinška družba, d.d., sklicane 
za četrtek, 14. 6. 2012 ob 13. uri, v Kon-
gresnem centru Portus v okviru hotelov 
LifeClass, na naslovu Obala 33, Portorož, 
ki glasi:

»Za revizorja za poslovno leto 2012 se 
imenuje revizijska družba Ernst & Young 

Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Du-
najska cesta 111, Ljub ljana.«

Društvo MDS je podalo naslednjo ute-
meljitev:

»Glede na dejstvo, da bi s ponovnim 
izborom KPMG le-ta opravljal revizijo nepre-
kinjeno 9 let vse od leta 2004 dalje, Društvo 
MDS meni, da zamenjava zgolj izvajalcev 
revizije v okviru iste revizijske hiše oziroma 
družbe vsakih 5 let, ni skladna s priporočili 
revizorske stroke. Le-ta pravi, da zaradi za-
gotavljanja objektivnega revidiranja priporo-
ča menjavo revizijske družbe oziroma hiše 
vsakih 5 do 7 let.

V Društvu MDS pa se ne moremo zne-
biti tudi slabega občutka, da bi lahko re-
vizorji KPMG zlasti v času poskusu pre-
vzema s strani Igorja Bavčarja naredil več 
in morda družba ne bi bila sedaj v prisilni 
poravnavi in pred kompletno razprodajo 
premoženja, premoženje delničarjev pa 
ne tako razvrednoteno. Pri tako dolgem 
obdobju kot je 8 oziroma 9 let nastane ne-
hote navezanost revizorjev in revidirancev 
in v interesu tako delničarjev kot uprave je, 
da je revizija strokovna in neodvisna, ter 
da so priporočila o dobrih praksah oziroma 
o odpravi morebitnih napak pravočasna in 
korektna.

Pri tem naj poudarimo, da ne dvomimo 
v strokovnost KPMG in njegovih revizorjev, 
a menimo, da je prav in skladno s priporo-
čili stroke kakor tudi stališčem Slovenskega 
instituta za revizijo, da to delo v letu 2012 
prevzame eden od preostale velike četveri-
ce usposobljenih revizorskih hiš v Republiki 
Sloveniji.

Prepričani smo, da družba Ernst & Yo-
ung Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., 
Ljub ljana, ima ustrezno znanje, ter referen-
ce. Predlagani revizor je seznanjen z našim 
nasprotnim predlogom in zagotavlja, da ima 
proste kapacitete, da opravijo to delo.

Menimo, da je predlog zadostno uteme-
ljen, saj bi v primeru, da zopet potrdimo is-
tega revizorja lahko prišlo do nepotrebnega 
dvoma pri delničarjih in vlagateljih o vero-
dostojnosti poročil redne revizije poslovanja 
v letu 2011.«

Društvo MDS hkrati sporoča, da bo na 
skupščini ugovarjalo predlogu sklepa, ki ga 
je predlagal nadzorni svet družbe Istrabenz 
d.d., in da bo druge delničarje pripravilo do 
tega, da bodo glasovali za njegov (naspro-
tni) predlog sklepa.

Nasprotni predlog je na vpogled delničar-
jem na sedežu družbe pod enakimi pogoji 
kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na 
spletni strani družbe, www.istrabenz.si ter 
na borznem sistemu elektronskega obve-
ščanja: http://seonet.ljse.si/.

Uprava holdinške družbe  
Istrabenz, d.d.
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SV 490/12 Ob-2779/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz 
Murske Sobote, opravilna številka 490/12 
z dne 16. 5. 2012, je bilo v skupni izmeri 
64,15 m2, ki se nahaja na naslovu Murska 
Sobota, Lendavska ulica 10, 9000 Murska 
Sobota, in sicer v drugem nadstropju stav-
be z identifikacijsko oznako 502, stoječi na 
parceli številka 319/2, katastrska občina 
105-Murska Sobota, ki ga je zastavni dol-
žnik Kavčič Boštjan, stanujoč Murska So-
bota, Jakobovo naselje 28, 9000 Murska 
Sobota, pridobil po kupoprodajni pogodbi 
z dne 17. 10. 2007, sklenjeni s prodajal-
cem Rituper Dejanom, stanujoč Lendavska 
ulica 10, Murska Sobota, zastavljeno v korist 
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., 
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Ma-
ribor, matična številka 5860580000, za za-
varovanje izvršljive denarne terjatve v višini 
16.000,00 EUR s pripadki.

SV 733/08 Ob-2818/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz 
Kopra, opr št. SV 733/08 z dne 28. 5. 2008, 
je bilo stanovanja v stanovanjski hiši z na-
slovom Partizanska št. 12/d, Koper – Šalara, 
v pritličju št. 12/d, v izmeri 54,70 m2, in obse-
ga kuhinjo v površini 8,61 m2, sobo v povr-
šini 15,12 m2, sobo v površini 12,60 m2, ho-
dnik v površini 3,82 m2, kopalnico v površini 
3,45 m2, balkon oziroma teraso v površini 
3,24 m2 in druge prostore v površini 1,13 m2, 
stavba stoječa na parceli številka 6409/2, 
k.o. Škocjan zastavljeno za zavarovanje ter-
jatve v višini 29.500,00 EUR glavnice, brez 
obresti za čas sklenitve posojilne pogodbe, 
z zapadlostjo zadnjega obroka 27. 8. 2008 
in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz no-
tarskega zapisa Sporazum o zavarovanju 
denarne terjatve notarja Ferligoj Drava iz 
Kopra, opr. št. SV 733/08 z dne 28. 5. 2008 
s klavzulo izvršljivosti.

Zavarovanja terjatev
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In 1665/2011 Os-2563/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Mariboru, opr. št. In 1665/2011 
z dne 9. 11. 2011, je izvršitelj Milan Glažar 
dne 3. 3. 2012 opravil rubež nepremičnine, 
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer sta-
novanje, št. 7, v izmeri 45,50 m2, v mansardi 
večstanovanjske stavbe, št. 217, na naslovu 
Praprotnikova 6, Maribor, stoječe na parc. 
št. 400/1, k.o. 657 – Koroška vrata, last dol-
žnice Nataše Škrubej, Streliška 51, Maribor, 
v korist upnika Frančiška Lulič in ostali eta-
žni lastniki, Praprotnikova 6, Maribor, ki jih 
zastopa Staninvest d.o.o., zaradi izterjave 
213,36 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 24. 4. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

P 66/2012 Os-2545/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni 
zadevi tožeče stranke Jože Žunič, Pre-
loka 31, Vinica, ki ga zastopa Alojz Poljšak, 
odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stran-
ke: Neznani dediči neznanega bivališča po 
pok. Krotec Francu, nazadnje stanujoč Pre-
loka 32, Vinica, zaradi ugotovitve lastnin-
ske pravice pcto 4.000,00 EUR v smislu 
82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v nadaljevanju: ZPP), dne 18. 4. 2012 
sklenilo:

Neznanim dedičem neznanega bivališča 
po pok. Krotec Francu, nazadnje stanujoč 
Preloka 32, Vinica, se postavi začasni za-
stopnik Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke Neznane dediče nezna-
nega bivališča po pok. Krotec Francu, naza-
dnje stanujoč Preloka 32, Vinica, živeče na 
neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali 
njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za soci-
alne zadeve ne sporoči, da jim je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 18. 4. 2012

I 1347/2007 Os-1204/11
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni 

zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska 
družba d.d., Dunajska 50, Ljub ljana - do-
stava proti dolžniku Robertu Zupanu, Ljub-
ljanska cesta 70, Domžale, ki ga zastopa 
zakoniti zastopnik odv. Primož Kovač, Ljub-
ljanska cesta 80, Domžale, zaradi izterjave 
658,74 EUR s pp, dne 7. 1. 2011 sklenilo:

dolžniku Robertu Zupan, Ljub ljanska 
cesta 70, Domžale, nekdaj stanujočemu na 
naslovu Ljub ljanska cesta 108, Domžale ter 
Miklošičeva 2/d, Domžale, sedaj neznane-
ga prebivališča, se v tem postopku postavi 
začasni zastopnik, odv. Primož Kovač, Ljub-

ljanska cesta 80, Domžale, ki bo v tem po-
stopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik 
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 7. 1. 2011

VL 51271/2011 Os-2321/12
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 
Borutu Corn, Pot na Fužine 37, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 1.292,15 EUR, sklenilo:

dolžniku Borutu Corn, Pot na Fužine 37, 
Ljub ljana, 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. 
Katja Kocijan, Ogrinčeva ulica 4, 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 12. 4. 2012

II D 426/1999 Os-2471/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni 

sodnici – svetnici Tatjani Marčič Maruško 
v zapuščinski zadevi po pokojni Vlasti Jor-
govič, dekliški priimek Bavdek, rojeni 27. 10. 
1922, umrli 26. 6. 1995, nazadnje stanu-
joči na naslovu Zavetiška 8, Ljub ljana, dr-
žavljanki Republike Slovenije, dne 27. 12. 
2011 sklenilo da se zakonitim dedičem 
Ricku Kovalsky, Francu (Franku) Bavdek, 
Ruth Matičič, Betty Radisek Romanin, Ma-
ryann Radisek Dougherty, Albinu Radisek, 
Tedu Radisek in Josephu Radisek, v skladu 
s 5. točko drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi 
s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) po-
stavi začasno zastopnico – odvetnico Darjo 
Erceg iz Ljub ljane.

Začasna zastopnica ima v tem postopku 
pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in 
bo imenovane dediče zastopala od dneva 
postavitve in vse do takrat, dokler dediči ali 
njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred so-
diščem, oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika (83. člena ZPP).

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 28. 2. 2012

VL 85534/2011 Os-2524/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika KBM-FINEKO, Družba za fi-
nančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o. 
– Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 
5, Maribor, ki ga zastopa Martin Miložič, 
Bregantova ulica 6, Miklavž na Dravskem 
polju, proti dolžniku Samu Kaič, Šišenska 

cesta 32, Ljub ljana, ki ga zastopa odvetnik 
Željko Krajnc, Čufarjeva 1, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 13.499,96 EUR, sklenilo:

dolžniku Samu Kaič, Šišenska cesta 32, 
Ljub ljana, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi zača-
sni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Željko Krajnc, Čufarejva 1, 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 5. 4. 2012

I 3215/2008 Os-2543/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni 

zadevi upnice Nives Jeršin, Črtomirova 25, 
Ljub ljana – dostava, ki jo zastopa odv. Is-
met Mahmuljin, Dalmatinova 2, Ljub ljana, 
proti dolžniku Robertu Laufer, Pražakova 
ulica 20, Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 
30.000,00 EUR, sklenilo:

dolžniku se na podlagi 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku postavi začasni 
zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi od-
vetnica Maja Škorić, Dalmatinova 11, 1000 
Ljub ljana.

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 13. 2. 2012

VL 198538/2011 Os-2627/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnice Banke Koper d.d. dvojezična 
firma: Banka Koper d.d. - s.p.a., Pristaniška 
ulica 14, Koper - Capodistria, ki jo zastopa 
Gregor Kofol, Pristaniška ulica 14, Koper - 
Capodistria, proti dolžniku Marjanu Babič, 
Slovenska cesta 60a, Mengeš, ki ga zasto-
pa zakoniti zastopnik odv. Tomaž Urbančič, 
Ljub ljanska c. 106, Domžale, zaradi izterja-
ve 12.096,95 EUR, sklenilo:

dolžniku Marjanu Babič, Slovenska 
cesta 60a, Mengeš, 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. 
Tomaž Urbančič, Ljub ljanska cesta 106, 
Domžale.

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. 5. 2012

Objave sodišč
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VL 181145/2010 Os-2628/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvr-
šilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, 
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Milena Susman, Miklošičeva 19, 
Ljub ljana, proti dolžniku Aleksandru Petric, 
Šentvid pri Stični 89A, Šentvid pri Stični, za-
radi izterjave 2.947,23 EUR, sklenilo:

dolžniku Aleksandru Petric, Šentvid pri 
Stični 89A, Šentvid pri Stični, 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 An-
drej Kavčič, Savska cesta 3, 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 29. 2. 2012

II P 474/2011 Os-2103/12
Okrožno sodišče v Mariboru je po okro-

žni sodnici Petri Umek, v pravdni zadevi 
tožeče stranke Nade Krstič, Josipa Priola 
10, Maribor, ki jo zastopa odvetniška druž-
ba Kac & odvetniki o.p. d.o.o. iz Maribora, 
zoper toženo stranko: 1. Nevenka Kurečič 
Lukič, Šentiljska 124/a, Maribor, 2. Stanislav 
Jurečko, Valvasorjeva 30, Maribor, 3. Sta-
nislav Kramberger ml., roj. 25. 2. 1966, 
4. Denis Kramberger, Spodnjevaška pot 
28/a, Maribor, 5. David Kramberger, Josipa 
Priola 10, Maribor in 6. Robert Kramber-
ger, roj. 25. 6. 1959, zaradi ugotovitve in 
izločitve solastniškega deleža iz zapuščine, 
pct. 58.679,46 EUR s pp, na podlagi določil 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku sklenilo:

šesto toženi stranki, Robertu Kramber-
gerju, neznanega prebivališča, rojenega 
25. 6. 1959, se kot začasna zastopnica po-
stavi Renata Klančič, odvetnica v Mariboru.

Začasna zastopnica bo zastopala šesto 
toženo stranko dokler le-ta ali njen poo-
blaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru  
dne 21. 3. 2012

Oklici dedičem

D 732/2011 Os-1357/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uve-

den zapuščinski postopek po pokojnemu 
Jožefu Aubrehtu, sinu Jožefa, kmetovalcu, 
rojenemu 5. 1. 1915, državljanu Republike 
Slovenije, vdovcu, umrlemu 24. 12. 1995, 
nazadnje stanujočemu Rupe 12, Šmartno 
v Rožni dolini.

Zapustnik oporoke ni napravil, zato je na-
stopilo dedovanje po zakonu. Zapustnik je 
bil vdovec in ni imel potomcev. Tako pridejo 
kot zakoniti dediči v poštev starši oziroma 
bratje in sestre. Po podatkih sodišča je za-
pustnik imel deset bratov in sester, ki so vsi 
že pokojni. Sodišče ne razpolaga z njihovimi 
imeni in drugimi osebnimi podatki ter tudi ne 
s podatki o njihovih morebitnih potomcih ozi-

roma dedičih. K dedovanju se je priglasil le 
nečak Jože Pungartnik, ki je sin zapustniko-
ve pokojne sestre Neže Pungartnik. Slednja 
je zapustila še potomce Marjano Anželak, 
Stanko Pungartnik, Ivo Pungartnik, Edvarda 
Pungartnika in Viljema Pungartnika, katerih 
osebni podatki sodišču prav tako niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od obja-
ve tega oklica na oglasni deski sodišča in 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s kate-
rimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 24. 1. 2012

D 55/2012 Os-1515/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uve-

den zapuščinski postopek po pokojnemu Ivu 
Frasu, sinu Alojza, rojenemu 23. 5. 1955, 
državljanu Republike Slovenije, samskemu, 
umrlemu 20. 10. 2011, nazadnje stanujoče-
mu Ulica Frankolovskih žrtev 17B, Celje.

Po podatkih sodišča zapustnik ni napra-
vil oporoke, zato je nastopilo dedovanje po 
zakonu. Zapustnik je bil samski. Sodišču ni 
znano, da bi zapustnik imel potomce. Tudi 
podatki o drugih zapustnikovih sorodnikih 
sodišču niso znani. Glede na navedeno pri-
dejo v konkretnem primeru za dedovanje po 
zapustniku v poštev zakoniti dediči prvega, 
drugega ali tretjega dednega reda, katerih 
imena in priimki ter drugi osebni podatki 
sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od obja-
ve tega oklica na oglasni deski sodišča in 
v Uradnem listu RS. Če se dediči v dolo-
čenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče 
opravilo in zaključilo zapuščinski postopek 
tako, da bo štelo, da je zapuščina brez de-
diča in bo zapustničino premoženje v skladu 
z 9. členom Zakona o dedovanju postala 
lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 2. 2. 2012

I D 1058/2011 Os-2324/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku 

zapuščinski postopek po pok. Ani Grum, roj. 
19. 7. 1908, umrli 24. 4. 1977, nazadnje sta-
nujoči v Brezovici pri Ljub ljani 66, državljanki 
Republike Slovenije.

Zapustnica je bila vdova, imela je šest 
otrok: Nado Kufner, Olgo Slana, Tončko Bo-
zovičar, Filomeno Gaspari, Anko Galič in 
Elo Jerina. Hči Olga Slana je že umrla in 
zapustila hčeri Marjetko Šinkovec in Blanko 
Bohinc. Tudi Marjetka Šinkovec je že pokoj-
na in je zapustila otroka Matejo Rozman in 
Primoža Šinkovca. Hči Tončka Bozovičar je 
tudi pokojna in je zapustila hči Ireno Šušer-
ski, pokojna je tudi Ela Jerina, ki je zapustila 
otroka Aleša Jerino in Anjo Jerina.

Glede na navedeno bi kot dedinja prišla 
v poštev tudi Irena Šušerski, roj. 13. 9. 1955, 
o kateri pa sodišče nima podatkov, ker nima 
prijavljenega stalnega prebivališča. Dedinje 
nihče od ostalih dedičev že dolgo ni videl, 
po njihovih podatkih naj bi živela nekje na 
območju Viča.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 

z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) 
poziva dedinjo Ireno Šušerski, da se priglasi 
sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se oseba, ki je pozvana k prijavi s tem 
oklicem, ne bo oglasila, bo sodišče po prete-
ku opredeljenega roka zaključilo zapuščin-
ski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 11. 4. 2012

D 654/2011 Os-5983/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapu-

ščinski postopek po pok. Ferfolja Ana Mariji 
roj. Dugar, roj. 3. 3. 1868, Sela na Krasu 
16, ki je bila s sklepom Okrajnega sodišča 
v Novi Gorici, opr. št. N 64/2010 z dne 15. 9. 
2011, razglašena za mrtvo, kot datum smrti 
pa je bil določen 8. 7. 1979.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso 
znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine v tem zapuščinskem 
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodi-
šču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo in v skladu z določbami Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 21. 12. 2011

D 119/2012 Os-2390/12
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku 

zapuščinski postopek po pok. Ani Šume-
njak, umrli 3. 10. 1882, nazadnje stanujoči 
Strmec št. 4.

Ker se ne ve, ali je kaj pokojničinih so-
rodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju, 
sodišče na podlagi prvega in drugega od-
stavka 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, naj se pri-
glasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave 
tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 17. 4. 2012

Oklici pogrešanih

N 5/2012 Os-2451/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na pod-

lagi predloga predlagateljice Vide Tomažič, 
Jablanica 2, Ilirska Bistrica, ki jo zastopa 
poobl. Milan Volk, odvetnik v Ilirski Bistri-
ci, vodi nepravdni postopek za razglasitev 
pogrešanega za mrtvega, in sicer za An-
tona Hrenovca, roj. 18. 4. 1844, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Zabiče 18, Ilirska Bi-
strica. Predlagateljice svojega prastarega 
očeta ni poznala, ve edino to, da se je 
1871 poročil z Marijo Fabec, njeno prasta-
ro materjo. Poskušala je pridobiti podatke 
o njegovi smrti v Župnijski cerkvi Karmel-
ske matere božje v Podgrajah, ki je bila 
farna cerkev pogrešanega, vendar brez 
uspeha, saj so knjige s podatki o faranih 
za obdobje od leta 1900 do leta 1926 bile 
uničene oziroma požgane. Tudi ni prepri-
čana, da je pogrešani umrl v svojem roj-
stnem kraju, vendar to možnost dopušča 
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in smatra, da je umrl po I. svetovni vojni, 
možno za posledicami »španske gripe«. 
Glede na dejstvo, da o pogrešanem ni no-
benega glasu ter upoštevaje datum rojstva 
18. 4. 1844, predlagateljica predvideva, da 
je Anton Hrenovec že umrl, saj je od njego-
vega rojstva preteklo več kot 70 let, vendar 
listinskega dokaza o njegovi smrti ni.

Sodišče zato poziva vse, ki vedo kaj 
povedati o življenju ali smrti pogrešanega 
Antona Hrenovca, da v roku 3 mesecev od 
objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali 
skrbnici za poseben primer Vivjani Dekleva, 
Topolc 2, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo so-
dišče po izteku navedenega roka pogreša-
nega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 24. 4. 2012

N 27/2011 Os-2626/12
Okrajno sodišče v Postojni vodi neprav-

dni postopek predlagateljice Marije Špilar, 
Kal 112, Pivka, zoper nasprotnega ude-
leženca Gabrijela Jožefa Karoli (rojen na 
Kalu), živel v Avstriji, zaradi razglasitve po-
grešanega Karoli Gabrijela Jožefa za mr-
tvega.

O pogrešanem je znano le, da je bil rojen 
15. 7. 1927, sin očeta Karoli Federica in ma-
tere Karoli Ivane, po 2. svetovni vojni se je 
izselil v Avstrijo. Po podatkih Mikuz Justine, 
sestre pogrešanega, ni bil poročen, ni imel 
otrok in je pred letom 1980 umrl.

Sodišče poziva Gabrijela Jožefa Karoli, 
da se oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli 
o življenju in smrti pogrešanega Gabrijela 
Jožefa Karoli, da to sporočijo sodišču v roku 
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo 
po poteku tega roka sodišče pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 9. 5. 2012

N 29/2011 Os-2673/12
Okrajno sodišče v Postojni vodi neprav-

dni postopek predlagatelja Franca Rebec, 
Trnje 5, Pivka, ki ga zastopa Anica Posega 
Čeč, odvetnica v Postojni, zoper naspro-
tnega udeleženca Franca (Frenk) Bitenc, 
nazad nje stanujoč v Združenih državah 

Amerike na neznanem naslovu, zaradi raz-
glasitve pogrešanega Franca Bitenca za 
mrtvega.

O pogrešanem je znano le, da je 
sin predlagateljeve tete Karoline Maver, po-
ročene Bitenc. Franc (Frenk) Bitenc je bil 
rojen leta 1916, njegov oče se je imenoval 
Franc, v letu 1939 sta Karolina Bitenc in 
njen sin Franc (Frenk) Bitenc živela v kraju 
Edenburg, PA. Nazadnje je obiskal Sloveni-
jo v letu 1939. Že več kot pet let ni nobene-
ga glasu o njem.

Sodišče poziva Franca (Frenka) Bitenca, 
da se oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli o ži-
vljenju in smrti pogrešanega Franca (Fren-
ka) Bitenca, da to sporočijo sodišču v roku 
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo 
po poteku tega roka sodišče pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 14. 5. 2012

N 8/2012 Os-2452/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Marije 
Rubesa iz Trsta, Via Verniellis 15, Italija, 
ki jo zastopa pooblaščenka Irena Petrović 
iz Gradeža 46/a, 1311 Turjak, zaradi raz-
glasitve za mrtvega Franca Jazbeca, roj. 
29. januarja 1899 v Svetem, sinu Jožefa 
Jazbeca in Ivane Jazbec, nazadnje stanu-
jočem v Argentini na neznanem naslovu, 
sedaj neznanega bivališča.

Po navedbah predlagateljice naj bi bil 
pogrešani Franc Jazbec, roj. 29. januarja 
1899 v Svetem, sinu Jožefa Jazbeca in Iva-
ne Jazbec, nazadnje stanujočem v Argentini 
na neznanem naslovu prav gotovo že mrtev, 
čeprav njegova smrt ni nikjer uradno zazna-
movana, saj je od njegovega rojstva, minilo 
že več kot 111 let.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi 
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem 
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodi-
šču v Sežani v roku treh mesecev od ob-
jave tega oklica, ker bo sicer sodišče po 
preteku tega roka pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 20. 3. 2012
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Bogataj Gašper, Binkelj 16, Škofja Loka, 
zavarovalno polico, št. 50500028199, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnf‑327141

Capuder Mitja, Gradišče 1A, Lukovica, 
zavarovalno polico, št. 50500111475, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnh‑327114

Debartoli Dalibor, Rozmanova uli-
ca 15, Kočevje, zavarovalno polico, št. 
50500088048, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnc‑327144

Kajfež Peter, Goce Delčeva 47, Ljubljana, 
zavarovalno polico, št. 50500078675, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnr‑327104

Martinčič Loboda Sandra, Gregorčiče-
va 30, Piran - Pirano, zavarovalno polico, 
št. 50500100623, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnp‑327131

Medvešek Tadeja, Blanca 36, Blanca, za-
varovalno polico, št. 50500006800, izdala za-
varovalnica Slovenica Življenje. gnm‑327109

Osek Boštjan, Finžgarjeva ulica 15, 
Šmarje pri Jelšah, zavarovalno polico, št. 
50500015308, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gns‑327103

Rupar Martin, Ostrog 43, Šentjernej, za-
varovalno polico, št. 40301002170, izdala za-
varovalnica KD Življenje. gnx‑327148

Sulič Vanja, Oševljek 30, Renče, zavaro-
valno polico, št. 50500088086, izdala zavaro-
valnica KD Življenje d.d. gnz‑327096

Tomešič Terezija, Šešče pri Prebol-
du 18, Prebold, zavarovalno polico, št. 
50500054885, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnl‑327185

Umek Patricija, Kostanjevica na Krasu 40, 
Kostanjevica na Krasu, zavarovalno polico, 
št. 50500000602, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gny‑327147

Vintar Ivan, Primož 4, Studenec, zavaro-
valno polico, št. 41801000008, izdala zavaro-
valnica Slovenica (KD Življenje). gnq‑327180

Spričevala preklicujejo

Batagelj Ljubo, Maksa Valentinčiča 1, Sol-
kan, spričevalo - zaključno Poklicne živilske 
šole Maribor za mesarja, št. 3073220, izdano 
leta 1975. gnr‑327154

Begović Snježana, Ulica 14. julija 19C, 
22400 Ruma, Srbija, spričevalo o zaključ-
nem izpitu SGTŠ Izola, poklic natakar, izdano 
leta 1981, izdano na ime Grljać Snježana. 
gno‑327132

Bočna Lana, Bičevje 1, Ljubljana, indeks, 
št. 20090479, izdala Pravna fakulteta, leto 
izdaje 2009. gnu‑327151

Dračina Stanislav, Tovarniška cesta 45, 
Ceršak, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje lesarske šole Maribor, izdano leta 2000. 
gnz‑327121

Đurić Bojana, Ulica Andreja Kumarja 31, 
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje zdra-
vstvene šole Ljubljana, izdano leta 2010. 
gng‑327115

Fras Uroš, Linhartova 3, Celje, spričevali 
1. ter 2. letnika in obvestilo o uspehu 3. letni-

ka Šolskega centra Ptuj, Strojne šole, izdana 
leta 2005, 2006, 2007. gnn‑327183

Garnež Darja, Pohorska cesta 14, Radlje 
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje šole Slovenj Gradec, št. 193, izdano leta 
1993, izdano na priimek Kolar. gnv‑327125

Gec Alenka, Zasavska cesta 3, Kranj, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano 
leta 2002. gnj‑327116

Guček Mia, Cesta na Markovec 19, Koper 
- Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije 
Koper, izdano leta 2011. gnl‑327135

Horvat Vesna, Vojkova ulica 10, Sežana, 
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene 
šole Ljubljana, izdano leta 2008. gns‑327178

Judež Jerneja, Velika Cikava 10, Novo 
mesto, spričevali 1. in 2. letnika Gimnazi-
je Novo mesto, izdani leta 2003 in 2004. 
gni‑327138

Jurkić Mirna, Goriška 40, Velenje, spri-
čevalo 7. razreda Osnovne šole Gorica, št. 
363/2012, izdano leta 2010. gnm‑327159

Kapelj Ema, Barvarska steza 7, Ljublja-
na, spričevalo 8. razreda Osnovne šole To-
neta Čufarja Ljubljana, izdano leta 2011. 
gnx‑327123

Kobilšek Neli, Polje 22, Zagorje ob Savi, 
spričevali 2. in 3. letnika ter spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje šole Zagorje, izdana 
leta 1997–1999, izdana na ime Sanela Ču-
furović. gnp‑327156

Kodrič Matej, Cirkovce 39, Cirkovce, ma-
turitetno spričevalo ŠC Ptuj, Strojne šole, iz-
dano leta 2009. gnw‑327124

Kogoj Zvonko, Grgar 108, Grgar, spriče-
valo - zaključno Poklicne živilske šole Maribor 
za mesarja, izdano leta 1975. gng‑327165

Kraševec Milan, Selo pri Robu 14, Rob, 
spričevalo o končani OŠ Toneta Šraja Aljoše, 
izdano leta 1987. gnq‑327130

Kuclar Urša, Vogelna ulica 8, Ljubljana, 
spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in pa-
pirja, izdano leta 2000. gnk‑327161

Kužnik Maša, Cilenškova 15, Ljubljana, 
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Jožeta 
Moškriča, izdano leta 2011. gnq‑327155

Lužnik Marija, Šmartno 220, Slovenj Gra-
dec, spričevalo - zaključno Kmetijskega šol-
skega centra Celje - Poklicne šole za kme-
tovalce Šentjur - dislocirani oddelek Muta, 
št. 6-82M, izdano leta 1982, izdano na ime 
Rajh. gns‑327153

Majcen Katja, Cesta 24. junija 21, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in 
papirja, izdano leta 1993, izdano na ime Šilc 
Katja. gnv‑327150

Marič Teja, Ob Mahovniški 2, Kočev-
je, maturitetno spričevalo SVŠG Ljublja-
na, št. 400132-72-111, izdano leta 2011. 
gnb‑327095

Milić Daniel, Potrčeva ulica 2, Ljubljana, 
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole 
tehniških strok. gnt‑327177

Možina Nataša, Skrilje 83, Dobravlje, spri-
čevalo o končani OŠ , Ljudske univerze Aj-
dovšina, št. 400, izdano leta 1990, izdano na 
ime Pečenko. gnj‑327112

Ozimič Peter, Romihova ulica 16, Sloven-
ska Bistrica, indeks, izdala Srednja naravo-
slovna šola Miloš Zidanšek, leto izdaje 1991. 
gnh‑327143

Perko Damjan, Ravne 17, Tržič, spriče-
valo - zaključno EDC - zavod za strokovno 

izobraževanje, št. I - 505 - 08, izdano leta 
2008. gnq‑327134

Pospeh Martin, Strmca 105, Laško, obve-
stilo o uspehu na zaključnih izpitih Šolskega 
centra Celje, št. 485 ALI (III-E/177), izdano 
leta 2007. gnj‑327162

Ravnikar Katarina, Kogojeva ulica 10, Lju-
bljana, potrdilo o opravljeni poklicni maturi, 
izdala Srednja šola za farmacijo, kozmetiko 
in zdravstvo, izdano leta 2002, smer farma-
cevtski tehnik. gnt‑327152

Rink Boris, Spodnje Pirniče 10d, Med-
vode, maturitetno spričevalo Srednje ele-
ktro šole v Ljubljani, izdano leta 1973. 
gnh‑327139

Roblek Denis, Predoslje 138, Kranj, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole za strojništvo. 
gny‑327097

Rutar Urška, Pot v Strano 4, Cerkno, spri-
čevalo 1. letnika Šolskega centra Tolmin, iz-
dano leta 1990. gnu‑327126

Škreblin Đurđica, Višnjevec 62, 49218 
Pregrada, Hrvaška, spričevalo o zaključnem 
izpitu Steklarske šole Rogaška Slatina, izda-
no leta 1989. gnv‑327100

Trpin Matic, Žibertova 28, Ljubljana, spri-
čevalo 7. razreda Osnovne šole Prežihov 
Voranc, izdano leta 2010. gni‑327163

Trpin Matic, Žibertova 28, Ljubljana, spri-
čevalo 8. razreda Osnovne šole Prežihov 
Voranc, izdano leta 2011. gnh‑327164

Ugzmajlji Husni, Zimica 17, Zgornja Ko-
rena, certifikat Šolskega centra Celje, izdano 
leta 2007, št. IZO - 07/288. gni‑327113

UP Fakulteta za management Koper, 
Cankarjeva 5, Koper - Capodistria, diplomo, 
izdano na priimek Tuljak Tea (Sočerga 10A, 
6272 Gradišče), izdajateljica Fakulteta za 
management, leto izdaje 2012, št. 2-3735/11. 
gnp‑327181

Vesenjak Emilija, Lahonci 37, Ivanjkovci, 
spričevalo - zaključno Srednje strojne in te-
kstilne šole Murska Sobota, smer šivilja - kro-
jač, izdano leta 1994, izdano na ime Simonič. 
gnl‑327110

Weingerl Darja, Janševa ulica 8, Celje, 
spričevalo 4. letnika in maturitetno spriče-
valo I. gimnazije v Celju, izdano leta 1981. 
gng‑327140

Zdravko Teršek, Olševek 30 A, Preddvor, 
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole 
Kranj, izdano leta 1979. gnf‑327120

Zidar Maja, Železna cesta 10, Ljubljana, 
magistrsko diplomo, izdajateljica Ekonom-
ska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2005. 
gnt‑327102

Drugo preklicujejo

AGM Nemec d.o.o., Sedraž 3, Laško, li-
cenco, št. GE003421/05220/015, ser št. G 
0305624, za vozilo mercedes benz 1824K, 
registrska številka CE L6-520. gnd‑327168

Avto Triglav d.o.o., Dunajska 122, Lju-
bljana, štampiljko, odtis žiga je črne barve, 
napis Avto Triglav, trgovina z avtomobili in 
deli, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 122, SI-1113 
Ljubljana, s številko 34. gno‑327182

Avtoprevozništvo Alojz Anzelj s.p., Rep-
če 23, Trebnje, licenco, št. 007255-006, ser. 
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št. 00301967, reg. št. LJ NM-271, izdala Obr-
tna zbornica Slovenije. gns‑327107

Bogataj Maja, Benčičeva ulica 2C, Ko-
per - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 
37000845, izdala Veterinarska fakulteta. 
gnj‑327137

Cvirn Nina, Gaberke 37, Šoštanj, študent-
sko izkaznico, št. 01007005, izdala Pedago-
ška fakulteta v Ljubljani. gnu‑327101

Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice, 
licenco, št. 006986/074, za tovorno vozilo 
man 18.480, registrska številka CE DA 274. 
gnc‑327169

Deluk Vaskrsić Maja, Šmarje 145, Šmar-
je, študentsko izkaznico, št. 19405652, izdala 
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnr‑327179

Drešček Urška, Platiševa 13, Cerkno, štu-
dentsko izkaznico, št. 26203203, izdala Uni-
verza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo 
in geodezijo. gni‑327167

Fabjan Kristina, Bate 12, Nova Gorica, 
študentsko izkaznico, št. 19508168, izdala 
Ekonomska fakulteta. gnz‑327171

Fon Andrej, Volče 33, Tolmin, študentsko 
izkaznico, izdala Fakulteta za strojništvo, Lju-
bljana. gnw‑327149

Grča Tina, Štanjel 49, Štanjel, študentsko 
izkaznico, št. 11080386, izdala Univerza v 
Ljubljani, Zdravstvena fakulteta. gnk‑327111

Gutaj Tahir, Cesta Leona Dobrotinška 22, 
Šentjur, certifikat Šolskega centra Celje, št. 
IZO - 07/613, leto izdaje 2007. gnl‑327160

Ichev Riste, Dunajska cesta 104, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 19530341, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
gnx‑327098

Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 
6. členom Pravilnika o obliki in vsebini iz-
kaznice in enotnega žiga pooblaščenih in-
ženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 
73/05 in 55/11) neveljavne enotne žige in 
izkaznice pooblaščenih inženirjev: Torsten 
Brand, Dipl.-Ing., G-3079, Jože Cetinski, inž. 
stroj., S-0460, António Manuel Barbot Cam-
pos E Matos, Prof. Doutor, G-3195, Anton 
Marinko, univ. dipl. inž. grad., G-0781, Ivan 
Bračič, inž. el., E-1270, Janez Regoršek, 
inž. stroj., S-0287 in izkaznice pooblašče-
nih inženirjev: št. 48989 z veljavnostjo do 
30. 6. 2016, št. 48923 z veljavnostjo do 30. 6. 
2016, št. 49996 z veljavnostjo do 31. 8. 2016, 
št. 50522 z veljavnostjo do 31. 12. 2016. 
Ob‑2717/12

Janjić Jovo, Križevec 59, Strani-
ce, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500019782001, izdajatelj Cetis d.d. 
gnt‑327127

Klemenčič Žiga, Rakuševa ulica 10, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija 
Jožeta Plečnika. gnp‑327106

KPE d.o.o., Žibernik 19, Rogaška Slatina, 
licenco, št. GE004891/06043/003, reg. št. CE 
MH-087, izdala Gospodarska zbornica Slo-
venije. gnu‑327105

Kranjc Janja, Dolenja vas 6, Cerknica, 
študentsko izkaznico, št. 19442469, izdala 
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
gnb‑327145

Letič Veronika, Na terasi 1, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 61149007, izdala Pe-
dagoška fakulteta v Mariboru, Univerza v Ma-
riboru. gnn‑327133

Lipnik Sara, Kaninska vas 6/3, Bovec, 
študentsko izkaznico, št. 19498818, izdala 
Ekonomska fakulteta. gnm‑327184

Marko Brežnik s.p., Lopata 24G, Celje, 
dovolilnici za prevoz blaga v tujih državah, 
Belorusija, št. 2045722 in 2470580, izdala 
Obrtna zbornica Slovenije. gni‑327117

Marko Brežnik s.p., Lopata 24G, Celje, 
dovolilnici za prevoz blaga v tujih državah, 
Rusija, št. 549453 in 559733, izdala Obrtna 
zbornica Slovenije. gnh‑327118

Marko Brežnik s.p., Lopata 24G, Celje, 
dovolilnici za prevoz blaga v tujih državah, 
Ukrajina, št. 1894523 in 1895820, izdala Obr-
tna zbornica Slovenije. gng‑327119

Premzel Sonja, Mladinska 58, Murska 
Sobota, potrdilo o opravljenem preizkusu 
strokovnih znanj s področja trženja investi-
cijskih skladov in prodaje investicijskih ku-
ponov oziroma delnic investicijskih skladov, 
izdajatelj ZDU - GIZ, št. 8518, izdano leta 
2012. gno‑327157

Rafko Rafael Jereb s.p., Belica 7, Pol-
hov Gradec, taksi licenco za vozilo reg. št. 
LJ DR-009, št. licence 011835/002, izdana 
19. 6. 2009, izdala Obrtna zbornica Sloveni-
je. gnf‑327166

Regoršek Janez, Fulneška ulica 3, Lju-
tomer, štampiljko pravokotne oblike, z na-
pisom: Janez Regoršek, ing. stroj. IZS S - 
0287. gnr‑327129

Sinanović Senad, Križevec 59, Stra-
nice, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500029588001, izdajatelj Cetis d.d. 
gns‑327128

Slavko Klobčar s.p., Vidmarjeva ulica 8, 
Novo mesto, voznikovo kartico, za Martina 
Klobčar, št. SLO/10705000195500, izdajatelj 
Cetis d.d. gne‑327142

Stanko Dvoršak s.p., Špindlerjeva uli-
ca 13, Ptuj, potrdilo za voznika Milorada 
Radenković, veljavno od 23. 10. 2009 do 
13. 10. 2010, izdajateljica Obrtno podjetni-
ška zbornica Slovenije, št. 006456/SŠD52-
2-4991/2009, leto izdaje 2009. gnb‑327170

Tomšič Tina, Podovnice 1, Notranje Go-
rice, študentsko izkaznico, št. 11030662, iz-
dala Visoka šola za zdravstvo, Univerza v 
Ljubljani. gnk‑327136

Transpartner d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 91, Celje, licenco, št. 15383, za voznika 
Radiša Nikolić, izdana 23. 3. 2011, velja od 
23. 3. 2011 do 6. 3. 2012. gnd‑327172

Transpartner d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 91, Celje, licenco, št. 14888, za voznika 
Dragana Papić, izdana 1. 2. 2011, velja od 
23. 2. 2011 do 22. 2. 2012. gnx‑327173

Transpartner d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 91, Celje, licenco, št. 12073, za voznika 
Draga Rakić, izdana 14. 4. 2010, velja od 1. 
5. 2010 do 30. 4. 2011. gnw‑327174

Transpartner d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 91, Celje, licenco, št. 17051, za voznika 
Đorda Vasiljević, izdana 1. 9. 2011, velja od 
14. 9. 2011 do 12. 7. 2012. gnv‑327175

Transpartner d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 91, Celje, licenco, št. 14908, za voznika 
Daria Vrebac, izdana 3. 2. 2011, velja od 3. 
2. 2011 do 26. 12. 2011. gnu‑327176

Trebec Igor, Križ 174, Sežana, službeno 
izkaznico Odvetniške zbornice Slovenije, št. 
404/90, veljavna do 30. 6. 2031. gnn‑327158

Vettorazzi Maša, Spodnje Stranje 5, Sta-
hovica, študentsko izkaznico, št. 19426466, 
izdala Ekonomska fakulteta. gnz‑327146

Zebec Franc, Medvedce 29C, Majšperk, 
voznikovo kartico, št. 1070500020519000, 
izdana 3. 12. 2008. gny‑327122
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