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Javni razpisi

Št. 010-88/2012/7-00821240 Ob-2906/12

Obvestilo
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 

Langusova ulica 4, 1000 Ljub ljana, na pod-
lagi 5. člena Uredbe o koncesiji za graditev 
žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in 
Sedlom pod Malim vrhom v Bohinjski Bistrici 
(Uradni list RS, št. 30/12) obvešča zaintere-
sirane ose be, da je na svoji spletni strani, 
http://www.mzip.gov.si/si/javne_objave/jav-
ni_pozivi/ objavilo Javni razpis za podelitev 
koncesije za graditev žičnic med Bohinjsko 
Bistrico in Sedlom pod Malim vrhom ter Sla-
tnikom v Bohinjski Bistrici.

Celotna razpisna dokumentacija je na 
voljo na navedeni internetni strani. Rok 
za oddajo prijav se izteče 2. 7. 2012, ob 
12. uri.

Ministrstvo 
 za infrastrukturo in prostor

Št. 3511-12-0008 Ob-2950/12

Popravek
V besedilu Rednega letnega javnega 

projektnega razpisa za sofinanciranje pro-
gramskih vsebin v letu 2012 (JPR MV 2012) 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/12 
z dne 18. 5. 2012, Ob 2680/12, je bila ugo-
tovljena napaka, zato na podlagi drugega 
odstavka 11. člena Zakona o Uradnem li-
stu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) 
objavljamo popravek besedila.

V točki 3. se besedilo pete alinee osme-
ga odstavka nadomesti z naslednjim:

»prijavitelji, ki so za isti državni pro-
jekt že pridobili najmanj 50 % sofinanci-
rane predračunske vrednosti projekta iz 
drugih javnih virov;«.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 6711-1/2012 Ob-2933/12
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o špor-

tu (Uradni list, RS, št. 22/98; v nadaljeva-
nju: Zakon), Odredbe o načinu in postopku 
sofinanciranja izvajalcev letnega programa 
športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06) ter 
v skladu z določili Pravilnika o merilih za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa na državni ravni (Uradni list RS, 
št. 38/12; v nadaljevanju: pravilnik), obja-
vlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport

javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje 

plačila strokovnih delavcev v programih 
nacionalnih panožnih športnih šol  
za štiri letno obdobje 2012–2016

1. Naziv in sedež neposrednega upo-
rabnika: Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 
Ljub ljana.

2. Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, 
ki so kot izvajalci letnega programa športa 
navedeni v 8. členu Zakona in izpolnjujejo 
pogoje, navedene v pravilniku.

3. Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje plačila strokovnim delavcem, ki izva-
jajo programe, namenjene izključno športni 
vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport v individualnih špor-
tih in v kolektivnih športih s športnimi igrami 
v športnih panogah oziroma disciplinah re-
dnega programa olimpijskih iger.

4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo 
izvajalci za sofinanciranje plačila strokovnim 
delavcem v programih NPŠŠ, so določeni 
v 45. do 49. členu pravilnika.

5. Za sofinanciranje plačila strokovnim 
delavcem v programih NPŠŠ je predviden 
znesek za leto 2012 do 200.000 EUR, za leta 
2013, 2014, 2015 okvirno do 600.000 EUR 
na leto in v letu 2016 150.000 EUR. Skupaj 
za vsa leta znaša znesek sofinanciranja do 
2.150.000 EUR. Sredstva za leto 2012 so 
zagotovljena v proračunu Republike Slove-
nije na proračunski postavki 561910 Šport 
otrok in mladine ter športna rekreacija, kontu 
4120 – Tekoči transferji neprofitnim orga-
nizacijam in ustanovam in kontu 4133 – 
Tekoči transferi v javne zavode ter ukrepu 
št. 3311-11-0024 Programske in razvojne 
naloge športa.

6. Dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena za sofinanciranje plačila strokovnih 
delavcev v programih NPŠŠ.

7. Rok, do katerega morajo biti predlože-
ne vloge: vloge morajo biti poslane ali dosta-
vljene na naslov Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za 
šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, naj-
kasneje do petka, 22 junija 2012. Šteje se, 
da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali 
zadnji dan roka do 12. ure oddana v vložišču 
Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 
16, 1000 Ljub ljana. Vloga za sofinanciranje 
plačila strokovnem delavcem v programih 

NPŠŠ mora biti predložena v zapečateni 
ovojnici, ovojnica pa mora biti označena 
z »Ne odpiraj – NPŠŠ (6711-1/2012). Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti označen 
polni naslov pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo 
oddane na zgoraj predpisan način, se ne 
bodo odpirale in bodo izločene iz nadaljnje-
ga postopka.

8. Datum odpiranja vlog: strokovna komi-
sija bo pričela odpirati pravočasne in pravil-
no opremljene vloge dne 26. 6. 2012. Odpi-
ranje vlog ne bo javno.

9. Rok, v katerem bodo izvajalci obve-
ščeni o izidu javnega razpisa, je najkasneje 
45 dni od datuma odpiranja vlog.

10. Vse informacije, razpisna dokumen-
tacija in navodila, kako izpolniti in oddati 
obrazce, so na voljo na spletnih naslovih, 
www.mss.gov.si – javni razpisi. Dodatne in-
formacije lahko izvajalci dobijo na Ministr-
stvu za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport – Direktorat za šport, tel. 01/400-52-49. 
Izvajalci izpolnijo razpisne obrazce preko 
spletne strani: www.mss.gov.si – javni raz-
pis. Izpolnjene razpisne obrazce izvajalci 
natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in 
podpiše pooblaščena oseba izvajalca. Pod-
pisane in ožigosane obrazce izvajalci po-
šljejo ali dostavijo v skladu z navodili tega 
javnega razpisa.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

 Ob-2970/12
Republika Slovenija, Vlada Republike 

Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo 
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije 
zastopa dr. Žiga Turk, minister za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljeva-
nju: Republika Slovenija), v skladu z 21. čle-
nom Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10; ZSPDSLS) in 30. členom 
Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem 
države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11; USPDSLS), 
objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine po metodi 

javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja in upo-

rabnika: Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 
Ljub ljana in Šolski center Celje, Pot na Lavo 
22, 3000 Celje.
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2. Predmet prodaje: nepremičnina z ID 
znakom 1082-1435/0-0 (parc. št. 1435/0, 
k.o. Teharje), dvorišče površine 445 m2 in 
poslovna stavba površine 555 m2, št. stav-
be 1230, na naslovu Cesta Kozjanskega 
odreda 1, Štore.

V naravi navedena nepremičnina pred-
stavlja telovadnico in stanovanje bivše Sre-
dnje šole Štore v samem centru Štor.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnine.

4. Izklicna cena: 135.956,77 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 

Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje za-
konsko določenega davka na promet z ne-
premičninami, ki ga plača kupec.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu 

podpisane pogodbe na račun prodajalca 
oziroma v več obrokih pod pogojem zava-
rovanja z nepreklicno bančno garancijo na 
prvi poziv. Pogodbo mora kupec podpisati 
v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe.

Plačilo kupnine v navedenem roku, je 
bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala v prostorih ministrstva, Masa-
rykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, pritličje, 
sejna soba, v torek, dne 19. 6. 2012, z za-
četkom ob 11. uri.

7. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne in fizične osebe, ki skladno s pravnim 
redom Republike Slovenije lahko postanejo 
lastniki nepremičnin;

b. dražitelji morajo pred dražbo predlo-
žiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali 
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme 
biti starejše od 30 dni;

c. dražitelji morajo pred draž-
bo predložiti dokazilo o plačani 10 % var-
ščini od izklicne cene za nepremičnino, 
za katero dražijo. Varščina se plača na ra-
čun, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 
33308-7200994-860110. Dražitelj mora na 
dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine 
s priloženo celotno številko računa za pri-
mer vračila varščine. Uspelemu dražitelju 
se varščina všteje v kupnino, ostalim se 
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opra-
vljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne 
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali 
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu 
pogodbe ali ne zavaruje neplačanega dela 
kupnine z nepreklicno bančno garancijo na 
prvi poziv, se vplačana varščina zadrži, ter 
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu 
najugodnejšemu ponudniku;

d. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnje-
vanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke, 
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila draž-
bo, izločeni iz postopka;

e. vse stroške v zvezi s prenosom la-
stništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško 
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet 
nepremičnin plača kupec;

f. dražitelj pred nastopom na javni dražbi 
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim 
in dejanskim stanjem nepremičnine;

g. nepremičnine so na prodaj po načelu 
videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne 
bodo upoštevane.

8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s so-
glasjem predstojnika lahko postopek ustavi 
do sklenitve pravnega posla.

9. Informacije: za dodatne informacije 
v s predhodnim ogledom nepremičnine se 
obrnite na Staneta Križnika, Šolski center 
Celje, tel. 041/826-419, v zvezi s pogoji pri-

jave se obrnite na Mitja Maruška, Ministrstvo 
za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 
Ljub ljana, tel. 01/400-52-63, e-pošta: mi-
tja.marusko@gov.si.

Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije

 Ob-2971/12
Republika Slovenija, Vlada Republike 

Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo 
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije 
zastopa dr. Žiga Turk, minister za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljeva-
nju: Republika Slovenija), v skladu z 21. čle-
nom Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10; ZSPDSLS) in 30. členom 
Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem 
države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11; USPDSLS), 
objavlja

javni razpis
za prodajo premičnin po metodi javne 

dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja in upo-

rabnika: Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport (MIZKŠ), Masarykova 
16, 1000 Ljub ljana, in Šolski center Krško 
– Sevnica, CKŽ 131, 8270 Krško.

2. Predmet prodaje: premičnine; oprema 
in stroji Šolskega centra Krško – Sevnica, po 
priloženem seznamu, objavljenem na spletni 
strani MIZKŠ, http://www.mizks.gov.si/si/jav-
ne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_stvarnim_
premozenjem/, v petek, dne 1. 6. 2012, 
skupaj 128 kosov, z navedeno CPV – iz-
klicno ceno premičnin od 2,00 EUR do 
2.150,00 EUR.

3. Način in rok plačila kupnine
Pogodbo mora kupec podpisati 

v 15 dneh od končane dražbe.
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu 

podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Plačilo kupnine v navedenem roku, je 

bistvena sestavina pravnega posla.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 

bo potekala v prostorih bivše Magnetike, 
Hočevarjev trg 1, 8270 Krško (za Fakulteto 
za logistiko), v ponedeljek, dne 18. 6. 2012 
od 12. do 17. ure.

5. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne in fizične osebe;
b) dražitelji morajo pred dražbo predlo-

žiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali 
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme 
biti starejše od 30 dni;

c) dražba bo potekala po načelu videno 
– kupljeno – odpeljano v najkrajšem mo-
žnem času. Kasnejše reklamacije ne bodo 
upoštevane;

d) izklicna vrednost oziroma vsaka na-
daljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden 
od udeležencev javne dražbe navedene 
cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, 
da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana 
trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, 
ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po 
kakšni ceni je bil predmet javne dražbe pro-
dan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. 
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je 
javna dražba neuspešna.

e) predmet javne dražbe se bo prodal 
dražitelju, ki bo podal najvišjo kupnino.

6. Informacije: interesenti si lahko ogle-
dajo predmet javne dražbe v četrtek, 14. 6. 
2012, med 12. in 16. uro, in v ponedeljek, 
18. 6. 2012, med 8. in 11. uro, v prostorih 

bivše Magnetike, Hočevarjev trg 1, 8270 Kr-
ško (za Fakulteto za logistiko). Za dodatne 
informacije v zvezi z ogledom nepremični-
ne se obrnite na Branka Kastelica, Šolski 
center Krško – Sevnica, tel. 041/576-014. 
V zvezi s pogoji prijave se obrnite na Mitja 
Maruška, Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 
Ljub ljana, tel. 01/400-52-63, e-pošta: mi-
tja.marusko@gov.si.

7. Vlada RS ali pooblaščena oseba s so-
glasjem predstojnika lahko postopek ustavi 
do sklenitve pravnega posla.

Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije

Št. 8016-4/2012-9 Ob-2918/12
Slovenski regionalno razvojni sklad (v 

nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega ra-
zvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11), 
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz 
naslova kupnine na podlagi Zakona o la-
stninskem preoblikovanju podjetij (Uradni 
list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00, 67/01 
in 47/02), Uredbe o metodologiji za določi-
tev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11), 
Poslovnega in finančnega načrta sklada za 
leti 2012 in 2013, in sicer postavke za leto 
2012 (v nadaljevanju: PFN), Splošnih pogo-
jev poslovanja sklada z dne 23. 7. 2009 (v 
nadaljevanju: Splošni pogoji), Uredbe o iz-
vajanju ukrepov endogene regionalne poli-
tike (Uradni list RS, št. 24-1092/11), Uredbe 
o določitvi obmejnih problemskih območij 
(Uradni list RS, št. 22-954/11), Uredbe komi-
sije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe 
pri državni pomoči za majhna in srednje 
velika podjetja, ki se ukvarjajo s pro izvodnjo 
kmetijskih pro izvodov in o spremembi Ured-
be (ES) št. 70/2001 (UL L, št. 358 z dne 
16. 12. 2006, v nadaljevanju: Uredba za 
skupinske izjeme) in postavk PFN za leto 
2012, objavlja

javni razpis
za primarno kmetijsko pridelavo

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugo-

dnih posojil sklada vlagateljem s projekti 
na področju primarne pridelave kmetijskih 
pro izvodov na območju Republike Slovenije.

2. Razpisana ugodna posojila bo sklad 
dodeljeval v dveh sklopih, in sicer:

– Sklop 1 nudi posojila z nižjo obrestno 
mero (vsebuje državno pomoč), ki je pod 
veljavno državno referenčno obrestno mero 
(v nadaljevanju: ROM) za izračun državnih 
pomoči. Posojila zato vsebujejo elemente 
državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa 
se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na 
tem področju.

Na Sklop 1 se lahko prijavijo tisti vlagate-
lji, ki pri prijavljenem projektu še niso dosegli 
najvišje stopnje intenzivnosti državnih po-
moči, lahko pa iz virov sklada pri projektu še 
prejmejo dodatna sredstva, a le do višine, 
s katero ne bodo presegli najvišje dovoljene 
stopnje intenzivnosti državnih pomoči.

– Sklop 2 nudi posojila z višjo obrestno 
mero (ne vsebuje državne pomoči), ki je nad 
ROM in zato ne vsebuje elementov držav-
nih pomoči, a je še ugodnejša od trenutnih 
tržnih obrestnih mer. Na Sklop 2 se lahko 
prijavijo vsi vlagatelji, tudi tisti, ki so za prija-
vljeni projekt že prejeli sredstva oziroma so 
v fazi pridobivanja le teh iz virov Evropske 
unije in/ali javna sredstva Republike Slo-
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venije, in so ta že dosegla najvišjo možno 
stopnjo intenzivnosti državnih pomoči. Sred-
stva po Sklopu 2 predstavljajo dopolnilni fi-
nančni vir za zapiranje finančne konstrukcije 
lahko tudi nad najvišjo stopnjo intenzivnosti 
državnih pomoči. Niso pa namenjena pre-
moščanju drugih javnih virov (podrobnejša 
obrazložitev v razpisni dokumentaciji).

3. Skupna višina razpisanih sredstev 
je 1.405.000 EUR ugodnih posojil. Raz-
položljiva sredstva za sklop 1 znašajo 
800.000 EUR, za sklop 2 pa 605.000 EUR.

Kolikor sredstva na posameznem sklo-
pu niso razdeljena med vlagatelje, se lahko 
prenesejo na drug sklop. O prenosu sred-
stev med sklopoma, na podlagi izkazanega 
povpraševanja, odloča direktor sklada. Pre-
nos sredstev se lahko opravi že po prvem 
odpiranju, če povpraševanje po sredstvih 
posameznega sklopa presega ponudbo na 
tem sklopu, medtem ko na drugem sklo-
pu ostajajo sredstva neporabljena. Prenos 
med sklopoma in stanje sredstev za nasle-
dnje odpiranje se objavi na spletnih straneh 
sklada.

4. Na razpis se lahko prijavijo kmetijska 
gospodarstva (v nadaljevanju: KG oziroma 
vlagatelji), ki so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev s sedežem v Republiki Slo-
veniji. KG so lahko organizirana kot pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in 
kmetija (ki ni pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik).

KG se morajo uvrščati med mikro, mala 
ali srednje velika podjetja. Za opredelitev 
velikosti podjetij se uporabljajo določbe iz 
Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi neka-
terih vrst pomoči za združljive s skupnim 
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe 
(Uradni list EU L št. 214 z dne 9. 8. 2008), 
in sicer je število zaposlenih in najvišje fi-
nančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja:

a) V kategoriji MSP se srednje veliko 
podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj 
kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne 
presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilanč-
no vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

b) V kategoriji MSP se majhno podjetje 
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno 
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijo-
nov EUR.

c) V kategoriji MSP se mikro podjetje 
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bi-
lančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Preostale usmeritve glede opredelitve 
MSP so v Povabilu k oddaji vloge.

5. Opredelitev velikosti projektov
Za opredelitev velikosti projektov, ki se 

prijavljajo na javni razpis oziroma na Sklop 1 
ali Sklop 2, se v javnem razpisu za določitev 
vrste zahtevane dokumentacije pri posame-
znih projektih uporablja sledeča razvrstitev:

– manjši projekti z upravičeno vrednostjo 
investicije do vključno 50.000,00 EUR (v kar 
DDV ni vključen).

– večji projekti z upravičeno vrednostjo 
investicije nad 50.000,00 EUR (v kar DDV 
ni vključen).

II. Splošni in posebni pogoji
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije. K vlogi morajo biti priložene pri-
loge in dokazila, ki jih zahteva sklad in so 
navedene v V. poglavju tega razpisa ter na 
obrazcu za prijavo, ki je del razpisne doku-
mentacije. Vloge morajo biti v slovenskem 

jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni 
evropski valuti (EUR).

2. Vlagatelj mora imeti za projekt izdelan 
načrt izvedbe projekta s popisom del, opre-
me in tehnologijo ter mnenje o upravičenosti 
in ekonomičnosti projekta, ki ju pripravi za to 
pristojna strokovna institucija. Pri manjših 
projektih, mora vlagatelj v ta namen predlo-
žiti opis projekta. V primeru večjih projektov, 
pa mora vlagatelj v ta namen predložiti po-
slovni načrt oziroma investicijski program. 
Z opisom projekta, poslovnim načrtom oziro-
ma investicijskim programom mora vlagatelj 
pri projektu izkazati zaprto finančno kon-
strukcijo in za dodeljena sredstva izkazova-
ti sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves 
čas trajanja pogodbenega razmerja.

3. Vlagatelj mora imeti poravnane vse 
svoje zapadle obveznosti do sklada in dr-
žave.

4. Do pomoči so upravičena KG, ki niso 
podjetja v težavah.

5. Naložba mora biti v skladu z veljavnimi 
Standardi Skupnosti. KG mora po zaključku 
projekta izpolnjevati novo uvedeni standard 
za dobro počutje živali.

6. Z naložbo oziroma projektom mora 
vlagatelj z odobrenim projektom 2 leti po 
njegovem zaključku prispevati k izpolnjeva-
nju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev 
tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge, 
poslovnega načrta oziroma opisa projekta:

– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro-

izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega 

okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali 
standardov za dobro počutje živali.

Pomoč se lahko dodeli, če se s tem vla-
gatelju omogoči, da doseže novo uvedene 
minimalne standarde glede okolja, higiene 
in dobrega počutja živali.

7. Vlagatelj mora imeti v obdelavi ustre-
zno površino lastnih ali zakupljenih kmetij-
skih površin za neškodljivo uporabo gno-
jevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 
glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na 
varstvenih pasovih virov pitne vode največ 
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacio-
nalni predpisi za posamezna področja, kar 
mora biti razvidno iz poslovnega in investicij-
skega načrta oziroma opisa projekta.

8. Kadar je vlagatelj kmetija, mora biti 
nosilec KG lastnik ali solastnik oziroma 
mora imeti kmetijo zakonito v najemu.

9. Vlagatelj mora imeti za projekt prido-
bljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo le-te-
ga, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo 
dovoljenja.

10. Gradbena dela morajo biti izvede-
na v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi 
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.

11. K vlogi morajo biti v primeru kandi-
diranja na sklop 1 predložene neobvezujo-
če ponudbe oziroma predračuni za projekt, 
v primeru kandidiranja na sklop 2 pa so lah-
ko tudi računi in pogodbe. V primeru dokazil 
v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti 
krajši prevod predloženega dokumenta. Fi-
nancirani upravičeni stroški oziroma stroji, 
oprema in nepremičnine se morajo kupi-
ti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja 
oseba ne sme biti več kot 25 % kapitalsko 
povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali 
glasovalne pravice morajo biti manjše od 
25 %). Nakup investicijskih sredstev tudi ni 
dovoljen v primerih, ko gre za nakup med 
sorodniki prvega, drugega in tretjega dedne-
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ga reda ali med fizično osebo, ki je ustano-
vitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodar-
ske družbe in gospodarsko družbo ali med 
povezanimi družbami (Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah). Za povezane družbe 
se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek 
lastniških deležev fizičnih oseb glede na do-
ločila Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.

12. Predmet podpore so naslednja inve-
sticijska področja:

a) Gradnja, nakup ali posodabljanje kme-
tijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlin-
sko pro izvodnjo.

b) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč 
in dostopov.

13. Upravičeni stroški:

Sklop 1 (vsebuje državno pomoč) Sklop 2 (ne vsebuje državne pomoči)
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega počutja živali, temelječega na zakonodaji Skupnosti;
– stroški novogradnje in adaptacije hlevov;
– stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke…);
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam in gnojišč 
zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se lahko sofinancira novogradnja gnojišč in 
gnojnih jam);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih 
trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali tople grede s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, 
ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažnih del, materiala za drenažo, opreme za namakanje in namakalnih del, razen če 
tovrstna naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, 
projektne dokumentacije, nakup patentov in licenc …).
– Stroški nakupa kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10 % celotne 
naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotnega 
projekta.
– Nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme, ki ne sme 
biti predhodno že sofinancirana s strani javnih virov (države, EU, lokalne 
skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega 
dovoljenega odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljene 
opreme in/ali kmetijske mehanizacije je potrebno preveriti in navesti ter 
pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejetih pomočeh. Rabljena 
kmetijska mehanizacija in/ali oprema je lahko stara največ 5 let pred 
objavo javnega razpisa (upošteva se datum pro izvodnje). Do nakupa 
rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme je upravičena le kmetija (ki 
ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik).

– nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme, do 
nakupa katere so upravičene vse pravne osebe, s.p. in 
fizične osebe. Rabljena kmetijska mehanizacija in/ali oprema 
je lahko stara največ 5 let pred objavo javnega razpisa 
(upošteva se datum pro izvodnje).
– nakup kmetij (zemljišča ter objekti) in nakup kmetijskih 
zemljišč,
– nakup živali,
– nakupa in zasaditev enoletnih rastlin.

Opomba: Nepremičnine morajo biti ob nakupu proste hipotekarnih bremen.

V primeru, da gre za nakup rabljenih 
strojev, opreme ali nepremičnin, mora pro-
dajalec podati izjavo, da slednji v preteklih 
petih letih pred objavo javnega razpisa niso 
bili kupljeni s pomočjo nepovratnih sredstev 
ali javnih virov oziroma izjavo o že prejetih 
javnih virih in državnih pomočeh pri projektu.

14. Neupravičeni stroški:

Sklop 1 (vsebuje državno pomoč) Sklop 2 (ne vsebuje državne pomoči)
– davki, razne takse in režijski stroški;
– davek na dodano vrednost ter drugi davki ter dajatve,
– zavarovanja;
– refinanciranje starih posojil in leasingov;
– investicije v naložbe trgovine;
– preproste naložbe za nadomestitev;
– drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju uporabe vode za najmanj 
25 %;
– stroški za pro izvodnjo pro izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne pro izvode;
– stroški nadzora.
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– nakup živali in samostojen nakup
– kmetijskih zemljišč;
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
– nakup pro izvodnih pravic;
– stroški nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme za 
pravne osebe in s.p.
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15. Do sredstev ni upravičen vlagatelj, ki:
– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran 

s strani sklada;
– nima izpolnjenih pogodbenih obvezno-

sti do sklada;
– deluje na področju pridelave kme-

tijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Po-
godbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in 
pro izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo 
mleko in mlečne pro izvode;

– posluje ali ima registrirano dejavnost 
na področju ribištva in ribogojstva po opre-
delitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 
17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov 
za ribiške pro izvode in pro izvode iz ribogoj-
stva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000),

– ima neporavnane obveznosti do drža-
ve oziroma nima poravnanih obveznosti pri 
Davčni upravi Republike Slovenije, ki jim je 
potekel rok plačila;

– je v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči na osnovi odločbe 
Komisije, ki je prejeto državno pomoč raz-
glasila za nezakonito in nezdružljivo s sku-
pnim trgom Skupnosti;

– je insolventen glede na 2. točko tretje-
ga odstavka 14. člena Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventno-
sti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 126/07 s spr. in dop.);

– je v težavah v skladu s Smernicami 
skupnosti o državni pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL 
C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o po-
moči za reševanje in prestrukturiranje go-
spodarskih družb v težavah (Uradni list RS, 
št. 44/07-UPB2, 51/11), in sicer je podjetje 
v težavah:

a) kadar tekoča izguba kapitalske druž-
be, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih 
let, doseže polovico osnovnega kapitala in 
je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih do-
segla višino četrtine osnovnega kapitala, pa 
te izgube ni mogoče pokriti v breme pre-
nesenega dobička, rezerv ali presežkov iz 
prevrednotenja;

b) kadar tekoča izguba osebne družbe, 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih 
let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan 
v računovodskih izkazih, in je tekoča izguba 
v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine 
kapitala, ki je prikazan v računovodskih izka-
zih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme 
prenesenega dobička, rezerv ali presežkov 
iz prevrednotenja;«

c) je v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije,

d) je v postopku pridobivanja državnih 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel 
in še ni ali je neuspešno zaključil prestruktu-
riranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.

Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj 
kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo 
kot podjetja v težavah v smislu Smernic 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek 
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje 
podjetij.

16. Pri sklopu 2 se lahko projekt prične 
od vključno 1. 1. 2011 naprej. Pri sklopu 1, 
pa projekt ne sme biti začet pred datumom 
izdaje pozitivne odločbe sklada o dodelitvi 
sredstev. Kolikor je bil projekt pred tem že 
začet, le ta ni več upravičen do pomoči. Za 
začetek projekta se upošteva datum, ko je 
bila sklenjena prva obvezujoča zaveza za 
začetek aktivnosti na projektu.

17. Projekt mora ostati v regiji vsaj 3 leta 
po zaključku projekta. Osnovna sredstva, 
ki so predmet sofinanciranja, se lahko pro-
dajo tretji osebi pred potekom roka s pogo-
jem, da se nabavi druga osnovna sredstva, 
ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za 
enak namen. Podjetje mora o tem predho-
dno obvestiti sklad.

18. Projekt mora biti zaključen v skladu 
s podano prijavo na javni razpis oziroma 
najkasneje do 31. 12. 2014. Rok za zaklju-
ček projekta se opredeli v odločbi in pogod-
bi. Za zaključek projekta se upošteva kon-
čanje investicijskih del na projektu oziroma 
vključitev strojev ali opreme v objektih v pro-
izvodni proces. Upravičenec mora o poteku 
projekta skladu poročati najkasneje v roku 
1 meseca po zaključku projekta ter enkrat 
letno, do 31.3. vsako leto, za ves čas spre-
mljanja projekta (obdobje 3 let, po zaključku 
projekta), za kar se zaveže tudi v pogodbi 
o dodelitvi sredstev. V poročilu o zaključku 
projekta mora upravičenec poročati na na-
čin, da bo razvidna končna realizacija pro-
jekta iz vsebinskega in finančnega vidika. 
K poročilu o zaključku projekta mora upra-
vičenec podati izjavo o dejanskem zaključku 
projekta. Po svoji presoji lahko sklad določi 
neodvisnega nadzornika. Stroške nadzora 
krije sklad.

19. Vlagatelj mora z naložbo doseči ene-
ga ali več ciljev iz 7. točke poglavja II. jav-
nega razpisa, kar dokaže z vlogo oziroma 
poslovnim načrtom ali investicijskim progra-
mov za večje projekte ter opisom projek-
ta pri manjših projektih. Sklad bo spremljal 
doseganje teh ciljev ter porabo in učinke 
dodeljenih sredstev iz razpisa. Upravičenec 
se v pogodbi zaveže, da bo omogočen nad-
zor nad porabo sredstev tako, da je vsak 
čas možna kontrola realizacije projekta ter 
vpogled v poslovne knjige in listine, ki se 
nanašajo na projekt. Če sredstva niso bila 
porabljena za namene, za katere so bila 
dodeljena ali se je predmet projekta odtujil, 
ima sklad pravico zahtevati takojšnje vra-
čilo sredstev v enkratnem znesku, v realni 
višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do 
dneva vračila po Zakonu o predpisani obre-
stni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, 
št. 11/07)

20. Upravičenec se s pogodbo o dodeli-
tvi sredstev zaveže, da bo:

– zagotovil primeren prostor za namesti-
tev oznake sklada,

– sklad ustrezno obvestil o aktiviranju 
projekta ter ob informiranju širše javnosti 
o projektu, slednji podal informacije o ude-
ležbi sklada pri projektu,

– hranil dokumentacijo najmanj do do-
končnega vračila posojila,

– na zahtevo sklada omogočil ogled pro-
jekta,

– na poziv sklada poročal o svojem po-
slovanju.

III. Finančni pogoji
III.1 Finančni pogoji skupni za Sklop 1 

in Sklop 2:
1. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna 

doba vračanja posojila praviloma ne more 
biti daljša od ekonomske dobe projekta.

Posojila za sklop 1 po tem razpi-
su se dodeljujejo po shemi državnih po-
moči za skupinske izjeme, št. priglasitve: 
K-BE70-5940117-2007 z dne 23. 7. 2007.

2. Najmanjša upravičena višina inve-
sticijskih projektov razpisa (brez DDV) ter 
najmanjša višina zaprošenih sredstev ne 

smeta biti nižji od 5.000 EUR. Kot celo-
tna upravičena vrednost projekta se šteje 
višina predloženih upravičenih neobvezu-
jočih predračunov, predpogodb in ponudb 
(Sklop 1) oziroma računov ali pogodb (Sklop 
2).

Najvišja možna višina odobrenih po-
sojilnih sredstev na projekt lahko znaša 
250.000 EUR tako za sklop 1 kot tudi za 
sklop 2:

Skupna višina zadolženosti posame-
znega vlagatelja do sklada ne sme prese-
gati 10 % vrednosti namenskega premože-
nja sklada, ki je vpisano v sodni register 
(10 % vrednosti na dan 31. 12. 2011 znaša 
9.409.702 EUR).

3. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med 
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo 
projekta.

4. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu 
odobren največ en projekt oziroma vloga.

5. Posojilni pogoji:
– Obrestna mera ter najvišji možni odsto-

tek sofinanciranja pri projektih sta določena 
posebej za sklop 1 in posebej za sklop 2 
v Posebnih finančnih pogojih.

– Skupna doba vračanja posojila: do 
10 let (z že vključenim neobveznim morato-
rijem na odplačilo glavnice).

– Znotraj skupne dobe vračanja poso-
jila, ki je sestavljena iz moratorija na od-
plačilo glavnice in odplačilne dobe, lahko 
upravičenec pridobi oziroma koristi največ 
24 mesecev moratorija, za kar se oprede-
li pred sklenitvijo pogodbe. Dolžina morato-
rija je odvisna od višine odobrenega posoji-
la. Pred podpisom pogodbe se upravičenec 
moratoriju lahko odpove in skrajša skupno 
dobo vračanja posojila, vendar le ta ne more 
znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe 
vračanja.

– Obresti v času moratorija se obračuna-
vajo in plačujejo mesečno.

– Skupna doba vračanja, doba odplače-
vanja ter moratorij na odplačilo glavnice sta 
podrobneje razdelana v razpisni dokumen-
taciji oziroma povabilu k oddaji vloge.

– Posojilna pogodba se sklepa pri KD 
Banki d.d.

6. Črpanje posojila je dokumentarno. 
Upoštevajo se zneski brez DDV-ja z mo-
žnostjo nakazila sredstev izvajalcem ozi-
roma dobaviteljem ali v obliki refundacije 
ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih 
iz lastnih virov. Možno je tudi fazno črpanje.

Celotno dokumentacijo za črpanje po-
sojila pred izvedbo črpanja upravičenec po-
sreduje skladu.

Črpanje se izvede po podpisu pogodbe 
in ureditvi zavarovanja ter predložitvi:

– pisnega zahtevka oziroma naloga za 
nakazilo sredstev skupaj z izjavo, da so vsa 
dokazila in izvedena dela v skladu z določili 
javnega razpisa.

– izvirnikov računov in situacij z datu-
mom opravljene storitve oziroma odpreme 
blaga po datumu izdaje pozitivne odločbe 
o dodelitvi sredstev za sklop 1 ter od vključ-
no 1. 1. 2011 naprej za sklop 2; izvirnikov 
pogodb in predračunov (le v primeru, da 
natančno predstavljajo predmet nakupa in 
vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih 
po datumu izdaje pozitivne odločbe o dode-
litvi sredstev za sklop 1 ter od vključno 1. 1. 
2011 naprej za sklop 2. Dela pri projektu, 
kar vključuje tudi naročila, ne smejo biti pri-
četa pred datumom izdaje pozitivne odločbe 
o dodelitvi sredstev za sklop 1 ter pred 1. 1. 
2011 za sklop 2, v skladu s točko II./16. 
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javnega razpisa. Dokumenti morajo biti pod-
pisani s strani upravičenca. V primeru kopij 
dokumentov sklad na podlagi predloženih 
izvirnikov s pripisom in podpisom potrdi, da 
so kopije istovetne izvirnikom. Vsakemu do-
kumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, 
je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z iz-
vajalcem.

– potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, 
avansni računi, potrjene kompenzacije …) 
kot dokazila o zagotavljanju lastne udelež-
be pri posameznem dokumentu za črpanje 
sredstev oziroma kot dokazilo o že opra-
vljenih plačilih računov, situacij, pogodb 
in predračunov, ki so podlaga za izvršitev 
refundacije.

7. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od 
vročitve odločbe o dodelitvi sredstev upra-
vičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev 
je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. 
Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na 
prošnjo upravičenca oba roka tudi podalj-
ša. Če upravičenec, ki so mu bila sred-
stva odobrena, ne bo pristopil k podpisu 
pogodbe v roku, določenem v odločbi, se bo 
upoštevalo, da je upravičenec enostransko 
odstopil od odobrenih sredstev in od skleni-
tve pogodbe. Prav tako se bo upoštevalo, 
da je upravičenec enostransko odstopil od 
odobrenih sredstev, kolikor ne bo v roku, 
določenem v odločbi, dostavil ustrezne do-
kumentacije za črpanje. Če se prejemnik 
v roku, ki je naveden v odločbi, nanj ne 
odzove, se na podlagi 4. točke 42. člena 
Splošnih pogojev upošteva, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.

8. Vlagatelj mora podati predlog ustre-
znega zavarovanja v skladu s Splošnimi 
pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), 
kar vlagatelj opredeli v obrazcu za prijavo. 
Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 
2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka. 
Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti 
verodostojna dokazila o zmožnosti zagoto-
vitve predlaganih instrumentov zavarovanja 
posojila, in sicer:

– V primeru, da vlagatelj kot predlog za 
zavarovanje posojila poda bančno garan-
cijo, mora predložiti skladu izjavo s strani 
banke. Garancija mora vključevati znesek 
glavnice posojila, povečan za pripadajoče 
obresti in druge stroške po posojilni pogod-
bi.

– V primeru zavarovanja posojila pri za-
varovalnici, predloži pismo o nameri oziro-
ma soglasje zavarovalnice k zavarovanju 
posojila ter splošne pogoje zavarovanja. 
Zavarovanje mora biti praviloma brez od-
bitne franšize.

– V primeru hipoteke na nepremičnini 
so potrebni zemljiško knjižni(e) izpisek(e) 
za predlagano nepremičnino. Če vlagatelj ni 
lastnik, je potrebno še soglasje lastnika(ov) 
k predvidenemu zavarovanju. Kolikor so 
na nepremičnini hipoteke, mora vlaga-
telj predložiti tekoče stanje posojil za vpisa-
ne hipoteke. Vlagatelj poda tudi sliko pred-
meta zavarovanja ter cenitev za predmet za-
varovanja, ki ni starejša od leta dni. Cenitev 
s celovito tržno analizo nepremičnine mora 
biti izdelana s strani sodno zapriseženega 
cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slo-
venskega inštituta za revizijo in mora biti iz-
delana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV 
in SPS2 (ob prijavi neobvezna priloga, ki pa 
je potrebna pri realizaciji zavarovanja poso-
jila). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki 
ocenjenih nepremičnin. V primeru zavaro-
vanja z nepremičnino, ki je predmet zasta-

ve in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, 
upošteva se praviloma vrednost nepremični-
ne iz kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lah-
ko predloži tudi obvestilo GURS o posku-
snem izračunu posplošene tržne vrednosti 
v zavarovanje ponujenih nepremičnin, ven-
dar je za sklad nezavezujoč. Razmerje med 
posojilom in vrednostjo nepremičnin mora 
biti praviloma 1: 2,5.

– V primeru zavarovanja s premičnina-
mi (a le za zavarovanje do 1/3 posojila), 
mora vlagatelj predložiti dokazila o obstoju 
lastništva in prostost bremen oziroma obre-
menitev na v zastavo danih premičninah. 
Iz predloga zavarovanja mora biti razvidna 
tudi vrsta skupine premičnine in obvezni 
identifikatorji premičnine, na podlagi katerih 
bo mogoč vpis zastave v AJPES. Vlagatelj 
lahko predloži tudi cenitev sodno zapriseže-
nega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca 
Slovenskega inštituta za revizijo in mora 
biti izdelana v skladu s trenutno veljavni-
mi MSOV in SPS2 (ob prijavi neobvezna 
priloga, ki pa je potrebna pri realizaciji za-
varovanja posojila), ki ne sme biti starejša 
od leta dni (ob prijavi neobvezna priloga, 
ki pa je potrebna pri realizaciji zavarova-
nja posojila). Ocenjena vrednost premičnin 
mora praviloma znašati 3,5-kratnik vrednosti 
odobrenega posojila.

– V primeru bančne vloge: dokazilo 
o obstoju bančne vloge oziroma zmožno-
sti predložitve tega instrumenta. Razmerje 
med posojilom in bančno vlogo mora biti 
najmanj 1: 1,2.

– V primeru vseh ostalih predlogov 
zavarovanja, primerna dokazila o poda-
nem predlogu zavarovanja.

Posojilo se obvezno zavaruje z menica-
mi in pooblastilom za izpolnitev (razen pri 
fizičnih osebah) in z enim ali več zavaroval-
nimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogo-
ji. Posojilo do 8.500 EUR upravičenec lah-
ko zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 
8.500 EUR upravičenec praviloma zavaruje 
z vpisom hipoteke na premoženje ali z dru-
gim, temu instrumentu enakovrednim jam-
stvom, za katerega je potrebno predhodno 
pridobiti soglasje sklada. V primeru zavaro-
vanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti 
razmerje med obveznostjo do sklada in vre-
dnostjo zastavljenih nepremičnin praviloma 
1 proti 2,5. Posojilo ne more biti zavarovano 
z jamstvom Republike Slovenije ali občine.

9. Stroški zavarovanja posojila, stro-
ški sklepanja pogodbe in vodenja posojila 
bremenijo upravičenca. Kolikor upraviče-
nec predčasno vrne posojilo, plača stroške 
za predčasno vračilo posojila v skladu s te-
daj veljavnim cenikom. Sklad ne zaračunava 
stroškov postopka odobritve posojila.

III.2 Posebni finančni pogoji za Sklop 1
1. Najvišji znesek dodeljene državne po-

moči posameznemu podjetju ne sme prese-
či 400.000 EUR, v katerem koli obdobju treh 
proračunskih let, oziroma 500.000 EUR, 
v katerem koli obdobju treh proračunskih let 
na območjih z omejenimi dejavniki.

2. Projekt je s strani sklada lahko sofi-
nanciran v višini do 100 % upravičenih stro-
škov investicijskega projekta (brez DDV) 
oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka 
državnih pomoči, kar znaša:

– na območjih z omejenimi dejavniki do 
50 %,

– na drugih območjih do 40 %.
a) Državna pomoč se pri posojilu izraža 

v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se se-
števa z drugimi prejetimi državnimi pomo-

čmi pri projektu. Upravičenec mora opredeli-
ti predhodno prejete višine državnih pomoči, 
kolikor jo je le-ta prejel oziroma je v fazi 
pridobivanja državne pomoči za isti projekt.

3. Obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 0,25 % letno, 

za projekte v občinah, ki imajo koeficient 
razvitosti občin za leto 2012, glede na Ured-
bo o metodologiji za določitev razvitosti ob-
čin (Uradni list RS, št. 3/11; v nadaljevanju: 
UMZDRO) manjši od 0,90,

b) Euribor (trimesečni) + 0,30 % letno, za 
projekte v občinah, ki imajo koeficient razvi-
tosti občin za leto 2012 med vključno 0,90 in 
vključno 1,09 glede na UMZDRO,

c) Euribor (trimesečni) + 0,35 % letno, 
za projekte v občinah, ki imajo koeficient 
razvitosti občin za leto 2012 višji od 1,09 
na UMZDRO.

III. 3. Posebni finančni pogoji za Sklop 2
1. Projekt bo s strani sklada sofinanci-

ran v višini do 100 % upravičenih stroškov 
(brez DDV).

2. Obrestna mera: veljavna državna 
ROM + 0,01 % letno, ki velja za vse projek-
te tega sklopa.

IV. Merila za izbiro
Točkovanje popolnih vlog ima naslednja 

področja:
1. Regionalni vidik lokacije projekta (30 

točk),
2. tržni in ekonomski elementi projekta 

(40 točk),
3. ocena vlagatelja (30 točk).
Merila za ocenjevanje vlog so podrobne-

je navedena v povabilu k oddaji vloge.
Vse vloge s projekti z več kot dvoletnim 

kumulativnim negativnim denarnim tokom, 
ekološko sporni projekti ter projekti brez re-
alne možnosti za zavarovanje posojila, se 
kot neutemeljene zavrnejo.

Projekti bodo ocenjeni na osnovi nave-
denih meril v razpisni dokumentaciji – na-
men A1 in razvrščeni glede na posamezen 
sklop kandidiranja. Za dodelitev sredstev 
mora vloga doseči najmanj 40 točk, od tega 
najmanj skupaj 25 točk iz točkovanja tržnih 
in ekonomskih elementov projekta ter ocene 
vlagatelja. V primeru, da bo vlog več oziro-
ma zaprošeni znesek višji od razpoložljivih 
sredstev, bodo po javnem razpisu v posa-
meznih sklopih imeli prednost projekti, ki 
bodo dobili višje število točk.

Na osnovi ocene bo strokovna komisija 
projekte razvrstila v prioritetno listo glede na 
zbrano število točk, glede na posamezen 
sklop kandidiranja.

Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju do-
segli enako število točk, bodo imeli prednost 
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje 
število točk po naslednjem vrstnem redu:

1. regionalni vidik lokacije projekta,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena vlagatelja.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti 

tudi po teh merilih dosežejo enako število 
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt, 
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in 
ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali 
datum in ura oddaje projekta osebno v vlo-
žišče sklada).

V. Vsebina vloge za prijavo (vsa doku-
mentacija ter priloge se morajo glasiti na 
vlagatelja ter prijavljeni projekt)

1. V celoti izpolnjen Obrazec A1 (podpi-
san in žigosan) s priloženo izjavo.

2. Načrt izvedbe projekta s popisom del, 
opreme in tehnologijo. Načrt izvedbe projekta 
se pripravi v obliki opisa projekta (za manjše 
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projekte) oziroma poslovnega načrta ali in-
vesticijskega programa (za večje projekte)

a) V opisu projekta morajo biti vključene 
naslednje postavke:

– Predstavitev projekta, njegovih ciljev, 
opredelitev vrste uporabljenih tehnologij, 
vpliv na okolje, datum začetka in datum 
konca projekta,

– Opredelitev bodočega poslovanja (vizi-
ja, poslanstvo, temeljni cilji rasti),

– Tržna analiza (analiza trga, opis kon-
kurence, tržne prednosti, priložnosti, sla-
bosti, nevarnosti, glavni kupci, dobavitelji, 
ciljni trgi, tržne poti, pospeševanje prodaje, 
trženjske raziskave),

– Opredelitev prodaje (na domačih trgih, 
trgih v EU in izven njih),

– Načrtovanje novih zaposlitev,
– Tabela s prikazom finančnega sta-

nja kmetijskega gospodarstva, ki izkazuje 
prihodke in odhodke kmetije za leto 2011 
ter predvideni prihodki in odhodki za leto 
2012.

b) Poslovni načrt oziroma investicijski 
program, ki ne sme biti starejši od 1 leta ter 
mora biti izdelan za obdobje vračanja poso-
jila, pa mora vključevati:

– opredelitev glede doseganja enega 
ali več naslednjih ciljev: zmanjšanje pro-
izvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeri-
tev pro izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohra-
njanje in izboljšanje naravnega okolja ali 
izboljšanje higienskih razmer ali standardov 
za dobro počutje živali,

– kolikor se vlagatelj ukvarja z živinorejo, 
mora biti iz poslovnega načrta oziroma inve-
sticijskega načrta razvidno, da ima v obde-
lavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih 
kmetijskih površin za neškodljivo uporabo 
gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 
2,5 glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), 
na varstvenih pasovih virov pitne vode naj-
več 1,9 GVŽ/ha oziroma kot to določajo 
nacionalni predpisi za posamezna področja,

– povzetek poslovnega načrta v obsegu 
do ene A4 strani,

– predstavitev pro izvodnje oziroma pro-
duktov,

– raziskavo in analizo trga s predstavitvi-
jo potencialnih kupcev,

– nadaljnji razvoj kmetijskega gospodar-
stva,

– načrt prodaje z napovedjo (po trgih, 
tržnih segmentih in času) ter strategijo tr-
ženja,

– utemeljitev učinkov projekta glede na 
stroškovno in prihodkovno raven,

– organizacijo podjetja in lastništvo (za 
pravne osebe),

– terminski načrt pripravljenega projekta,
– izračun upravičenosti projekta v eko-

nomski dobi, izračun finančnih in ekonom-
skih kazalcev (doba vračanja investicijskih 
sredstev, neto sedanja vrednost, interna 
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha 
in stanja, denarni tok) za obdobje vračila 
posojila.

Poslovni načrt oziroma investicijski pro-
gram mora biti skladen s prijavnim obraz-
cem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno iz-
hajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega 
izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz 
leta 2011 in splošne diskontne stopnje, ki 
znaša 7 %.

3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih 
obveznosti, ki jim je potekel rok plačila, ki 
ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, 
ki ni starejše od 30 dni, od oddaje vloge na 
javni razpis.

4. Kopija sklepa oziroma odločbe o pre-
jemu drugih sredstev iz javnih virov pri pro-
jektu.

5. Kopija dokumenta, s katerim se do-
kazuje, da bo projekt na območju Trigla-
vskega narodnega parka (9. člena Zakon 
o Triglavskem narodnem parku Uradni list 
RS, št. 52/10). Obvezna priloga le v primeru, 
ko bo projekt na tem območju. V primeru, 
da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem 
merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta.

6. V primeru graditve ali izvajanja del 
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma 
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora gla-
siti na vlagatelja ter na prijavljeni projekt.

7. Tehnična skica objekta (lahko iz pro-
jektne mape za gradbeno dovoljenje) v pri-
meru gradbenih del, prospekt opreme ali 
strojev oziroma projekta.

8. Neobvezujoči predračuni, predpogod-
be in ponudbe za celotni prijavljeni projekt. 
Predračuni, predpogodbe in ponudbe mora-
jo biti izdane od vključno 1. 1. 2011 naprej 
v primeru prijave projekta. V primeru prijave 
projekta za Sklop 2 pa lahko tudi računi 
ali pogodbe, od vključno 1. 1. 2011 naprej. 
V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj 
dolžan predložiti krajši prevod predloženega 
dokumenta.

9. Mnenje o upravičenosti in ekonomič-
nosti projekta, ki ga pripravi pristojna stro-
kovna služba (kmetijsko svetovalna služba).

10. V primeru ekološke kmetije mora 
biti predložen certifikat, da je kmetija ekolo-
ška, če pa gre za integrirano pridelavo, pa 
veljavno potrdilo o integrirani pridelavi.

11. Nosilec kmetijskega gospodarstva 
mora priložiti pooblastilo morebitnih sola-
stnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vla-
gatelja vloge in se strinjajo z načrtovanim 
projektom.

12. Dokazila o registraciji vlagatelja
a) za obrtnike:
– obrtno dovoljenje,
– kolikor sklad iz baze AJPES za vlaga-

telja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi 
registraciji, bo le ta moral predložiti vlagatelj 
sam;

b) za kmetijska gospodarstva:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko 

gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih 
gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni 
podatki o kmetijskem gospodarstvu« za za-
dnje razpoložljivo leto.

13. Predlog ustreznega zavarovanja 
v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garan-
cija, hipoteka, ipd.), kar opredeli vlagatelj 
v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj 
kot predlog za zavarovanje posojila poda 
bančno garancijo, mora predložiti skladu pi-
smo o nameri, izdano s strani banke.

14. Dokazila o prihodkih kmetijskega go-
spodarstva:

– Potrdilo o prihodkih kmetijskega go-
spodarstva iz naslova tržnih viškov in o nji-
hovem odkupu v zadnjem letu.

– Potrdilo o prometu na TRR iz naslova 
dejavnosti oziroma potrdilo o prilivih iz na-
slova tržnih viškov v preteklem in tekočem 
letu (za fizične osebe).

– Kopija zadnje-ih odločb-e o prejemu 
subvencijskih sredstev in morebitnih drugih 
plačilnih pravic.

– Kopija zadnje odločbe o odmeri obve-
znosti iz kmetijstva.

– Kopija zadnje dohodninske odločbe 
za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je 
fizična oseba.

– Kopija zadnjega potrdila o višini kata-
strskega dohodka.

15. Popisni list vseh najetih posojil in lea-
singov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo, iz 
katerega mora biti razvidno trenutno stanje 
najetega posojila (mesečna anuiteta, neza-
padla glavnica) Stanje posojil ne sme biti 
starejše od 1. 5. 2012.

16. Sklad lahko od vlagatelja zahteva, 
da v določenem roku poda tudi dodatno 
dokumentacijo in pojasnila o projektu oziro-
ma navedbe v vlogi z namenom preveritve 
resničnosti in verodostojnosti podatkov na-
vedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. 
Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži doda-
tna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma 
o nameri, ipd.).

VI. Rok in način prijave:
1. Vlogo za prijavo na javni razpis je po-

trebno poslati priporočeno. Datum oddaje 
vloge se upošteva poštni žig. Vloge je mo-
goče oddati tudi osebno na sedežu sklada, 
do navedenega roka.

2. Roki za oddajo vlog so: 2. 7. 2012, 
31. 7. 2012 in 30. 9. 2012. Vloge se odpirajo 
po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje 
bo v roku treh delovnih dni po izteku roka za 
oddajo vlog. Odpiranje ni javno.

Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Slo-
venski regionalno razvojni sklad, Škrabčev 
trg 9a, 1310 Ribnica.

Popolna vloga z nazivom in naslovom 
vlagatelja na ovojnici mora biti dostavljena 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vlo-
ga A1« s pripisom » za Sklop 1« oziroma »za 
Sklop 2«, glede na namen prijave.

3. Razpisna dokumentacija: razpisna 
dokumentacija se pridobi na sedežu Slo-
venskega regionalno razvojnega sklada, 
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave 
do zaključka razpisa, vsak delovni dan od 
9. do 12. ure osebno ali se posreduje po 
naročilu preko elektronske ali navadne po-
šte. Besedilo javnega razpisa in razpisna 
dokumentacija sta objavljena tudi na spletni 
strani sklada: www.regionalnisklad.si. Vla-
gatelji lahko pridobijo informacije o javne-
mu razpisu v Sektorju za izvajanje spodbud 
sklada, in sicer na tel. 01/836-19-53 ali pre-
ko elektronske pošte na naslovu: info@re-
gionalnisklad.si.

4. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge (navodila za 

izdelavo vloge, posojilni pogoji, merila, ko-
eficient razvitosti občin za leto 2012 itd.),

– prijavni obrazec,
– priloge (vse priloge so navedene na 

koncu prijavnega obrazca).
5. Sklad lahko v primeru nejasnosti od 

vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno 
dokumentacijo ter naroči strokovno mnenje 
o projektu.

6. Vlagatelj sredstev je dolžan skladu 
v smislu spremljanja porabe dodeljenih 
sredstev, omogočiti nadzor nad porabo 
sredstev tako, da je kadarkoli možna kon-
trola ter vpogled v poslovno dokumentacijo 
vlagatelja.

VII. Obravnava vlog:
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepo-

polne, bo komisija v roku do 8 dni od po-
sameznega odpiranja pisno pozvala, da jih 
dopolnijo v roku 8 dni.

2. Vloge, ki ob oddaji ne bodo vsebovale 
najmanj izpolnjenega obrazca (iz katerega 
bo nedvoumno razviden prijavljeni projekt), 
bodo samodejno zavržene kot nepopolne 
in se jih ne bo pozivalo na dopolnjevanje.
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3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem 
roku 8 dni od dneva vročitve obvestila ne 
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.

4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, 
bodo zavržene.

5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim 
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.

6. V primeru, da je vlog za dodelitev 
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodeli-
tev sredstev več, kot je na razpolago sred-
stev, komisija za pregled in obravnavo pri-
spelih vlog oblikuje na podlagi vrednotenja 
projektov, prednostni vrstni red vlagateljev 
za dodelitev sredstev, glede na posame-
zen Sklop kandiranja. Komisija bo lahko 
v primeru iz prejšnjega stavka predlagala 
odobritev sredstev vlagateljem iz višjega 
prioritetnega razreda v omejeni višini upra-
vičeno zaprošenega zneska ter v obsegu 
razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno 
posojilo 50.000 EUR, razpoložljiv obseg po-
sojil še 25.000 EUR, zato dodelitev v višini 
25.000 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne bodo 
uvrščene v prioritetni obseg dodelitve zno-
traj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo. Vlo-
ge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke 
IV ne dosežejo minimalno 40 točk, se kot 
neutemeljene zavrnejo.

7. Vloge, katerih vlagatelji nimajo porav-
nanih zapadlih obveznosti do sklada oziro-
ma države, bodo zavržene.

8. Komisijo za obravnavo vlog in pri-
pravo predloga za odločanje bo imenoval 
direktor sklada. Komisija bo enakovredno 
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo 
prispele pravočasno oziroma bodo dopol-
njene v predpisanem roku. Strokovna ko-
misija v primeru projekta z investicijsko 
vrednostjo nad 150.000 EUR pridobi dve 
ocene. Projekte z investicijsko vrednostjo 
pod 150.000 EUR oceni en ocenjevalec. 
Poleg ocene strokovne službe se lahko po-
služi tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev. 
V primeru dveh ocen iste vloge, se kot konč-
na ocena upošteva povprečje dveh ocen. 
O odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo 
komisija vodila zapisnik. Podatki iz doku-
mentacije, ki jo vsebuje vloga, so uradna taj-
nost. Strokovna komisija lahko s soglasjem 
direktorja sklada k svojemu delu pritegne 
tudi strokovnjake iz delovnih področij glede 
na posamezno naravo razpisa.

9. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno 
obveščeni z odločbo z ustrezno obrazlo-
žitvijo, in sicer praviloma v roku 45 dni po 
izteku roka za oddajo vlog. O pritožbi zoper 
odločbo odloča Ministrstvo za gospodarstvo 
razvoj in tehnologijo.

10. Sklad si pridržuje pravico do razve-
ljavitve razpisa. Razveljavitev bo objavljena 
na spletnih straneh sklada in v uradnem 
listu RS.

11. Postopek izbire sklada bo potekal 
skladno s Splošnimi pogoji.

Hkrati z izdano pisno odločbo o pozitiv-
ni rešitvi sklad izda tudi navodilo o načinu 
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, 
ki vsebuje:

– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev 

pogodbe.
Slovenski regionalno razvojni sklad, 

Ribnica

Št. 8016-3/2012-11 Ob-2919/12
Slovenski regionalno razvojni sklad (v 

nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona 
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslo-

va kupnine na podlagi Zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Uradni list 
RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 
– ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega ra-
zvoja (ZSRR – 2, Uradni list RS, št. 20/11) 
(v nadaljevanju: ZSRR-2), Uredbe o določi-
tvi obmejnih problemskih območjih (Uradni 
list RS, št. 22/11), Uredbe o izvajanju ukre-
pov endogene regionalne politike (Uradni 
list RS, št. 24/11), Uredbe o metodologiji 
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, 
št. 3/11), Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi neka-
terih vrst pomoči za združljive s skupnim 
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogod-
be (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) 
(UL L EU št. 214 z dne 9. 8. 2008) (v na-
daljevanju: Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih 
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 
70/07, 99/08, 17/09, 20/11 – -ZSRR-2, 
8/12), Splošnih pogojev poslovanja Javne-
ga sklada RS za regionalni razvoj in razvoj 
podeželja z dne 23. 7. 2009 (v nadalje-
vanju: Splošni pogoji sklada), Pogodbe št. 
C1536-12P96001 o izvedbi javnega razpisa 
za začetne investicije in subvencijo obrestne 
mere za bančne kredite v Pomurski regiji in 
subvencijo obrestne mere za kredite JSRR 
za projekte iz Pomurja ter Poslovnega in 
finančnega načrta Javnega sklada RS za 
regionalni razvoj in razvoj podeželja za leti 
2012 in 2013, in sicer postavk za leto 2012, 
objavlja

javni razpis
za ugodna posojila podjetništvu 

 in projektom kmetijske predelave, 
trženja ter dopolnilnih dejavnosti

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugo-

dnih posojil sklada vlagateljem, ki so re-
gistrirani v Republiki Sloveniji, z začetnimi 
projekti:

a) podjetniškega značaja (namen B) in
b) dopolnilnih dejavnosti ali predelave in 

trženja kmetijskih pro izvodov (namen A2).
Dolgoročna posojila nudijo ugodne obre-

stne mere, ki so pod tržnimi obrestnimi me-
rami, ter moratorij pri vračilu glavnice po-
sojila.

2. Cilj razpisa je spodbujanje enako-
mernega regionalnega razvoja in razvoja 
podeželja, enakomernejše poseljenosti, 
skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti 
v Republiki Sloveniji.

3. Skupna višina razpisanih ugodnih po-
sojil je 8.500.000,00 EUR, in sicer je na-
menjenih:

– 8.000.000,00 EUR podjetniškim pro-
jektom (namen B) in

– 500.000,00 EUR projektom dopolnilnih 
dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih 
pro izvodov (namen A2).

Posojila so namenjena projektom na ob-
močju celotne Republike Slovenije.

Skupna višina razpisanih subvencij za 
obresti pri posojilih za namen B pri projektih 
v Pomurju pa je 300.000,00 EUR, in sicer za 
leto 2012 v višini 100.000,00 EUR, za leto 
2013 v višini 100.000,00 EUR ter za leto 
2014 v višini 100.000,00 EUR.

4. Razpis se izvaja v skladu s pravili dr-
žavnih pomoči.

II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
1. Vlagatelji: Na razpis se lahko prijavijo 

velika, srednje velika, mala in mikro podjetja 
(v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer:

– gospodarske družbe, samostojni pod-
jetniki posamezniki in obrtniki, registrirani 
z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 
s spr. in dop),

– zadruge ter zadružne zveze po Zakonu 
o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 UPB2).

Dodatni pogoji pri namenu A2:
– Pri namenu A2 lahko poleg vlagateljev 

iz prvega odstavka te točke kandidirajo tudi 
kmetijska gospodarstva, ki morajo biti vpi-
sana v evidenco kmetijskih gospodarstev, 
ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, 
in so lahko organizirana kot pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in kmetija, 
ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik. Vlagatelj, ki je fizična oseba, 
mora imeti stalno prebivališče na ozemlju 
Republike Slovenije.

– Kolikor pa gre za dopolnilno dejavnost 
na kmetijskem gospodarstvu, morajo vlaga-
telji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti v skladu z veljavno 
zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in po-
gojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05 s spr. in 
dop.) ter dejavnost opravljati v okviru dopol-
nilne dejavnosti še vsaj 5 let po zaključenem 
projektu.

– Velika podjetja, ki lahko kandidirajo pri 
namenu A2, so le tista z manj kot 750 zapo-
slenih ter/ali 200 mio EUR prometa.

– Vlagatelji se morajo pri namenu A2 
ukvarjati s predelavo, trženjem kmetijskih 
pro izvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogod-
be o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in/ali 
dopolnilnimi dejavnostmi.

2. Za opredelitev velikosti vlagateljev 
se uporabljajo določbe iz Priloge I Ured-
be Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. av-
gusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst po-
moči za združljive s skupnim trgom z upora-
bo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splo-
šnih skupinskih izjemah) (UL L EU št. 214 
z dne 9. 8. 2008), v nadaljevanju: Priloga 
I), in sicer so števila zaposlenih in najvišje 
finančne vrednosti, ki določajo velikost pod-
jetja sledeči:

– V kategoriji MSP se srednje veliko pod-
jetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 
250 zaposlenih in letni promet, ki ne pre-
sega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

– V kategoriji MSP se majhno podjetje 
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno 
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijo-
nov EUR.

– V kategoriji MSP se mikro podjetje 
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bi-
lančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Ob tem sklad opozarja na 6. člen Priloge 
I, ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima 
partnerska ali povezana podjetja, tudi gle-
de števila zaposlenih, določijo na podlagi 
računovodskih izkazov in drugih podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih za-
ključnih računov podjetja ali konsolidiranih 
zaključnih računov podjetja, v katerega je 
podjetje vključeno za namene konsolidacije, 
če ti obstajajo.

Za povezane družbe se štejejo tudi pod-
jetja, ki so povezana prek lastniških dele-
žev fizičnih oseb glede na določila Uredbe 
o splošnih skupinskih izjemah.

Dodatna pojasnila vlagateljem glede 
opredelitve velikosti podjetja so v Povabilu 
k oddaji vloge.
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3. Vlagatelj mora predložiti vlogo za 
sredstva na obrazcu sklada vrste B-A2 
s pripadajočimi prilogami, ki so navedene 
v poglavju IV. tega razpisa (vsebina vloge).

4. Vlagatelj mora pri projektu izkazati 
zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena 
sredstva izkazovati sposobnost izpolnjeva-
nja obveznosti ves čas trajanja pogodbene-
ga razmerja, kar dokazuje z ustrezno inve-
sticijsko dokumentacijo o projektu.

5. Nameni dodeljevanja sredstev:
Sredstva se dodeljujejo začetnim projek-

tom v osnovna opredmetena in neopredme-
tena sredstva pri vzpostavitvi novega obra-
ta, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji 
izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in 
bistveni spremembi pro izvodnega procesa 
v obstoječem obratu.

6. Upravičeni stroški projekta (brez DDV) 
lahko zajemajo pri:

velikih podjetjih mikro, malih in srednje velikih podjetjih

nakup nepremičnin, tj. objektov s pripadajočimi zemljišči, ter poslovnih prostorov. Nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti 
hipotekarnih bremen proste.

gradnja in obnova objektov (pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, zidarska dela, obrtniška dela, ipd. ter stroški 
nadzora, ki so lahko do največ vključno 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del) in komunalno ter infrastrukturno urejanje zemljišč. 
Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža.

nakup strojev in opreme (z montažo ter prevozom)

Nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova. Nabavljena osnovna sredstva, tj. stroji in oprema, so lahko 
rabljena, vendar ne starejša kot 5 let. Pri starosti se upošteva leto 
pro izvodnje in datum objave javnega razpisa.

/ stroški pripravljalnih študij in svetovanj (do 50 % dejanskih 
stroškov). Stroški morajo biti neposredno povezani s prijavljenim 
začetnim projektom, in so lahko največ 10 % priznane vrednosti 
projekta

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom 
patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega 
tehničnega znanja) do 50 % upravičenih stroškov celotnega 
projekta

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih 
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja) 
do 100 % upravičenih stroškov celotnega projekta 

V primeru, da se projekt izvaja na ne-
premičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih 
oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje 
dejavnosti v njej dolgoročno najemno po-
godbo (z veljavnostjo najmanj do dokonč-
nega vračila posojila) in soglasje lastnika 
k izvedbi projekta.

V primeru, da gre za nakup rabljenih 
strojev, opreme ali nepremičnin, mora pro-
dajalec podati izjavo, da slednji v preteklih 
petih letih pred objavo javnega razpisa niso 
bili kupljeni s pomočjo nepovratnih sredstev 
ali javnih virov oziroma izjavo o že prejetih 
javnih virih in državnih pomočeh pri projektu.

7. Financirani investicijski projekti oziro-
ma upravičeni stroški v osnovna opredme-
tena in neopredmetena sredstva se morajo:

– vključiti v aktivo podjetja ter se obrav-
navati kot osnovna sredstva, ki se amor-
tizirajo,

– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih 
(tretja oseba ne sme biti več kot 25 % kapi-
talsko povezana z vlagateljem; lastniški de-
leži ali glasovalne pravice morajo biti manj-
še od 25 %). Nakup investicijskih sredstev 
tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup 
med sorodniki prvega, drugega in tretjega 
dednega reda ali med fizično osebo, ki je 
ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom go-
spodarske družbe in gospodarsko družbo 
ali med povezanimi družbami po Uredbi 
o splošnih skupinskih izjemah. Omejitve 
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zaradi sorodstvenih povezav se upošte-
vajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, 
katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju 
in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih 
osebah.

– ohraniti v regiji in v lasti vlagatelja vsaj 
5 let po zaključku projekta za velika podje-
tja, oziroma vsaj 3 leta za majhna in srednja 
podjetja,

– nematerialne naložbe se morajo upora-
bljati izključno v podjetju, ki je prejelo regio-
nalno državno pomoč, in morajo ostati vsaj 
pet let v velikem podjetju in tri leta v malem 
ali srednjem podjetju.

Osnovna sredstva, ki so predmet sofi-
nanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred 
potekom roka, pod pogojem, da podjetje na-
bavi druga osnovna sredstva, ki predstavlja-
jo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. 
Podjetje mora o tem predhodno obvestiti 
sklad.

Vlagatelj mora zagotoviti opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet projekta, še vsaj 
naslednjih 5 let po končanem projektu za 
velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta 
v primeru majhnih in srednje velikih podjetij. 
Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le 
v izjemnih primerih s soglasjem sklada.

8. Neupravičeni stroški:
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti 

namen že pridobljeno iz drugih javnih virov 
(s čimer bi skupna državna pomoč presegla 
dovoljeni delež projekta),

– stroški predelave in trženja kmetijskih 
pridelkov ter pro izvodov, katerim je znesek 
pomoči določen na podlagi cene ali količine 
kmetijskih pro izvodov, ki so ali kupljeni od 
pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje, 
ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in pro-
izvode,

– stroški predelave in trženja kmetijskih 
pridelkov ter pro izvodov, kadar je dodelitev 
pomoči pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na pridelovalce,

– stroški aktivnosti, povezanimi z izvo-
zom, ko je pomoč neposredno vezana na 
izvožene količine, na vzpostavitev in delo-
vanje distribucijskega omrežja ali na druge 
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktiv-
nostjo,

– nakup transportne opreme (premično 
premoženje) ter transportnih sredstev v pod-
jetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,

– samostojen nakup zemljišč ter stano-
vanjska gradnja,

– sofinanciranje sredstev za nadaljnjo 
prodajo,

– stroški nakupa osebnih vozil,
– stroški davka na dodano vrednost ter 

drugih davkov ter dajatev,
– stroški tekočega poslovanja,
– stroški priprave razpisne dokumenta-

cije, prijave na javni razpis oziroma inve-
sticijske dokumentacije za prijavo vloge na 
ta razpis in

– vlaganja za zasebno rabo.
Sredstva po javnem razpisu tudi niso 

namenjena za refinanciranje oziroma nado-
meščanje starih posojil in leasinga ter nakup 
sredstev, za katere je vlagatelj pred prijavo 
vloge na javni razpis že imel sklenjeno lea-
sing pogodbo, na podlagi katere je predmet 
sofinanciranja lahko že knjižil med lastna 
sredstva.

9. Velikemu podjetju je mogoče sredstva 
dodeliti le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi 
izpolnil najmanj enega od naslednjih meril:

– povečal stvarno velikost projekta ali 
aktivnosti, ki jih bo izvajal,

– povečal obseg projekta ali aktivnosti, 
ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,

– zaradi prejete regionalne državne po-
moči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokon-
čanje projekta,

– dejansko povečal finančno vrednost 
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,

– projekta brez prejete državne pomoči 
ne bi mogel izpeljati na območju Republike 
Slovenije.

10. Vlagatelj mora biti registriran oziroma 
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo 
projekta ter dejavnosti, ki je predmet projek-
ta ter (odvisno od narave del) po zaključku 
projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar 
bo sklad preverjal pri izvajanju rednih pre-
gledov.

11. Gradbena dela morajo biti izvede-
na v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne 
dediščine in varstvo okolja.

12. Vlagatelj mora z odobrenim projek-
tom 2 leti po njegovem zaključku:

– za 5 % povečati število zaposlenih ozi-
roma za najmanj 1 zaposlenega ali ohraniti 
število zaposlenih ob bistvenem povečanju 
konkurenčnosti in izboljšanju tehnološkega 
procesa,

– ter poskušati doseči 3 % povečanje 
kosmatega donosa od poslovanja in 3 % po-
večanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Vlagatelj, ki je kmetijsko gospodarstvo – 
fizična oseba, pri namenu A2, mora z odo-
brenim projektom 2 leti po njegovem za-
ključku:

– zmanjšati pro izvodne stroške ali
– izboljšati pro izvodnjo ali
– izboljšati kakovost.
Slednje mora biti razvidno iz prijavite-

ljeve vloge oziroma investicijske dokumen-
tacije.

Povečanje števila zaposlenih se meri kot 
absolutna razlika med povprečnim številom 
zaposlenih v zadnjem obračunskem obdo-
bju pred oddajo vloge (podatek AJPESa na 
dan 31. 12. 2011) in številom zaposlenih na 
dan 31.12. najkasneje 2 leti po zaključku 
projekta (v skladu s prijavo) na račun pove-
čanja števila zaposlenih pri vlagatelju zaradi 
izvedbe projekta.

Prezaposlitve delavcev med povezanimi 
podjetji ne štejejo kot novo ustvarjena de-
lovna mesta.

V primeru, da projekt ne izkazuje nave-
denih rezultatov, je vlagatelj dolžan skla-
du predložiti pisno obrazložitev vzrokov od-
stopanj.

13. Projekt ne sme biti začet (npr. skle-
nitev pogodbe, naročanje opreme, itd.; pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje še ne pred-
stavlja začetka del) pred vložitvijo vloge na 
javni razpis. Kolikor je bil projekt pred tem 
že začet, ne bo več upravičen do pomoči. 
Za začetek projekta se šteje trenutek, ko je 
bila sklenjena prva obvezujoča zaveza za 
začetek aktivnosti na projektu.

Projekt mora biti zaključen v skladu s po-
dano prijavo na javni razpis, a ne kasneje 
kot 31. 12. 2014. Rok za zaključek projekta 
se opredeli v odločbi in pogodbi. Za zaklju-
ček projekta se šteje končanje investicijskih 
del na projektu oziroma vključitev strojev ali 
opreme v objektih v pro izvodni proces.

Vlagatelj mora o poteku projekta skladu 
poročati najkasneje v roku 1 meseca po 
zaključku projekta ter enkrat letno, do 31.3. 
vsako leto, za ves čas spremljanja projekta 
(obdobje 3 leta za MSP oziroma 5 let po 
zaključku projekta za velika podjetja), za 

kar se zaveže tudi v pogodbi o dodelitvi 
sredstev. V poročilu o zaključku projekta 
mora vlagatelj poročati o projektu na način, 
da bo razvidna končna realizacija projekta iz 
vsebinskega in finančnega vidika. K poročilu 
o zaključku projekta mora vlagatelj podati 
izjavo o dejanskem zaključku projekta.

Poročila so namenjena spremljanju in 
vrednotenju projektov. V poročilih mora 
vlagatelj poročati o doseženih ciljih, zasta-
vljenih pri projektu (vsebinskih in finančnih) 
ter o doseženih ciljih glede na točko II./12. 
razpisa.

14. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran 

s strani sklada;
– nima izpolnjenih pogodbenih obvezno-

sti do sklada;
– je uvrščen na seznam poslovnih sub-

jektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije, ki ga na podlagi 
prve in sedme alineje 76. člena tega za-
kona vodi Komisija za preprečevanje ko-
rupcije;

– deluje na področjih pridelave kme-
tijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Po-
godbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in 
pro izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo 
mleko in mlečne pro izvode, ter področjih 
ladjedelništva in plutastih izdelkov (CN kode 
4502, 4503 in 4504);

– posluje ali ima registrirano dejavnost 
na področju ribištva in ribogojstva po opre-
delitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 
17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov 
za ribiške pro izvode in pro izvode iz ribogoj-
stva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000);

– posluje ali ima registrirano dejavnost 
na področju premogovništva po opredeli-
tvi Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002 z dne 
23. julija 2002 o državni pomoči za premo-
govništvo (UL L št. 205, z dne 2. 8. 2002);

– deluje na področju jeklarstva in žele-
zarstva in se ukvarja s pro izvodnjo izdelkov, 
naštetih v 29. točki 2. člena Uredbe o splo-
šnih skupinskih izjemah;

– deluje na področju industrije sintetičnih 
vlaken in se ukvarja s pro izvodnjo izdelkov, 
naštetih v 30. točki 2. člena Uredbe o splo-
šnih skupinskih izjemah;

– deluje na področju predelave in trženja 
kmetijskih pro izvodov, kadar je

– znesek pomoči določen na podlagi 
cene ali količine kmetijskih pro izvodov, ki so 
ali kupljeni od pridelovalcev ali jih je na trg 
dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske 
pridelke in pro izvode,

– pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na pridelovalce;

– deluje v aktivnostih, povezanimi z iz-
vozom, ko je pomoč neposredno vezana na 
izvožene količine, na vzpostavitev in delo-
vanje distribucijskega omrežja ali na druge 
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktiv-
nostjo;

– je pridobil pomoč, ki daje prednost upo-
rabi domačega blaga pred uporabo uvože-
nega;

– izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem 
državnih pomoči v Evropski uniji;

– ima neporavnane obveznosti do dr-
žave oziroma pri Davčni upravi Republike 
Slovenije nima poravnanih obveznosti, ki jim 
je potekel rok plačila;

– je v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči na osnovi odločbe 
Komisije, ki je prejeto državno pomoč raz-
glasila za nezakonito in nezdružljivo s sku-
pnim trgom Skupnosti;
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– je insolventen glede na 2. točko tretje-
ga odstavka 14. člena Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventno-
sti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 126/07 s spr. in dop.);

– je v težavah v skladu s Smernicami 
skupnosti o državni pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL 
C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o po-
moči za reševanje in prestrukturiranje go-
spodarskih družb v težavah (Uradni list RS, 
št. 44/07 – UPB2, 51/11), in sicer je podjetje 
v težavah:

1. kadar tekoča izguba kapitalske 
družbe, skupaj s prenesenimi izgubami pre-
teklih let, doseže polovico osnovnega kapi-
tala in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih 
dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, 
pa te izgube ni mogoče pokriti v breme pre-
nesenega dobička, rezerv ali presežkov iz 
prevrednotenja;

2. kadar tekoča izguba osebne druž-
be, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih 
let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan 
v računovodskih izkazih, in je tekoča izguba 
v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine 
kapitala, ki je prikazan v računovodskih izka-
zih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme 
prenesenega dobička, rezerv ali presežkov 
iz prevrednotenja;

3. kadar je v postopku prisilne porav-
nave, stečaja ali likvidacije,

4. kadar je v postopku pridobivanja 
državnih pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah oziroma je to po-
moč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil 
prestrukturiranje podjetja ali pa je v pre-
strukturiranju.

Mala in srednja podjetja, ki deluje-
jo manj kot tri leta od vpisa v register, se 
ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu 
Smernic Skupnosti o državni pomoči za re-
ševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni 
postopek po predpisih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij.

15. Vsi projekti z več kot dveletnim ku-
mulativnim negativnim denarnim tokom, 
ekološko sporni projekti ter projekti brez re-
alne možnosti za zavarovanje posojila, se 
kot neutemeljeni zavrnejo.

16. Sklad lahko določi neodvisnega nad-
zornika za ogled projekta ali predmeta zava-
rovanja posojila. Stroške nadzora praviloma 
krije sklad. Sklad lahko v primeru nejasnosti 
od vlagatelja zahteva tudi dodatno pojasnje-
valno dokumentacijo ter naroči strokovno 
mnenje o projektu.

17. Vlagatelj je dolžan skladu v smislu 
spremljanja porabe dodeljenih sredstev 
omogočiti nadzor nad porabo sredstev, tako 
da je kadarkoli možna kontrola ter vpogled 
v poslovno dokumentacijo vlagatelja.

18. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi 
sredstev tudi zaveže, da bo:

– zagotovil primeren prostor za namesti-
tev oznake sklada,

– sklad ustrezno obvestil o aktiviranju 
projekta ter ob informiranju širše javnosti 
o projektu, slednji podal informacije o ude-
ležbi sklada pri projektu,

– hranil dokumentacijo najmanj do do-
končnega vračila posojila,

– na zahtevo sklada omogočil ogled pro-
jekta ter poročal o svojem poslovanju.

III. Finančni pogoji
1. Projekt je lahko s strani sklada sofi-

nanciran največ v višini do 75 % upravičenih 
stroškov projekta (brez DDV) ter do najviš-

jega dovoljenega odstotka državnih pomoči, 
ki znaša:

a) pri vlagateljih za namen B:
– za velika podjetja in vsa podjetja v sek-

torju transporta 30 %; pri slednjih je potreb-
no upoštevati še posebna pravila, ki urejajo 
dodeljevanje državnih pomoči za ta podro-
čja,

– srednje velika podjetja 40 %,
– mala oziroma mikro podjetja 50 %.
b) pri vlagateljih za namen A2:
– velika podjetja do 25 % (do predpisane 

velikosti vlagatelja),
– mala oziroma mikro ter srednje velika 

podjetja do 50 %,
– vsa podjetja v sektorju transporta do 

30 %, pri katerih je potrebno upoštevati še 
posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje dr-
žavnih pomoči za ta področja,

Kadar je podjetje prejelo pomoč v obliki 
tveganega kapitala v treh letih pred objavo 
javnega razpisa, lahko znaša najvišja dovo-
ljena stopnja intenzivnosti pomoči do 24 % 
upravičenih stroškov naložb za velika pod-
jetja. Za srednja podjetja se tako določena 
zgornja meja lahko poveča za 8 odstotnih 
točk in za mala podjetja 16 odstotnih točk, 
razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju tran-
sporta. Za mala in srednja podjetja, ki so 
prejela pomoč v obliki tveganega kapitala ter 
v prvih treh letih po prejemu tveganega kapi-
tala zaprosijo za pomoč po tem razpisu, zna-
ša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti 
pomoči lahko do 40 % upravičenih stroškov.

Državna pomoč se pri posojilu izraža 
v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se se-
števa z drugimi prejetimi državnimi pomočmi 
pri projektu.

Državna pomoč za projekt se ne sme 
združevati z državno pomočjo, dodeljeno 
po pravilu »de minimis« glede na iste upra-
vičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo 
mejo intenzivnosti državne pomoči.

Znesek državne pomoči pri posojilu skla-
da ne predstavlja celotnega posojila, temveč 
je to sedanja vrednost razlike med skupnim 
zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj plačal 
v obdobju odplačilne dobe po amortizacij-
skem načrtu, če bi za posojilo veljala veljav-
na referenčna obrestna mera, in skupnim 
zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju 
plačal skladu.

Posojila po tem razpisu se dodeljujejo po 
shemi državne pomoči:

– regionalni shemi državnih pomo-
či s št. priglasitve: BE01-1783262-2007, 
BE01-1783262-2007/I,

– regionalni shemi državnih pomoči – majh-
na in srednje velika podjetja s št. priglasitve: 
BE02-1783262/2007, BE02-1783262-2007/I, 
BE02-1783262-2007/II (za stroške pripra-
vljalnih študij in svetovanj pri MSP).

Vlagatelj mora podati izjavo, da za prija-
vljeni projekt ni pridobil drugih javnih sred-
stev, ni prejel sredstev državnih pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v te-
žavah in da ni v fazi pridobivanja drugih jav-
nih sredstev pri projektu oziroma pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v te-
žavah, oziroma da je tako pomoč prejel ter 
uspešno zaključil prestrukturiranje.

Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali 
je prejel sredstva državnih pomoči za isti 
projekt ali sredstva iz morebitnega drugega 
javnega vira, mora navesti vir, višino preje-
tih sredstev in številko sheme, po kateri bo 
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti 
ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere 
je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa 
ta sredstva prejme kadarkoli kasneje v času 
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trajanja projekta, pa je o tem nemudoma 
dolžan obvestiti sklad.

2. Najmanjša upravičena višina pro-
jektov (brez DDV) ne sme biti nižja od 
6.700,00 EUR, najmanjša višina zaproše-
nih sredstev pa ne nižja od 5.000,00 EUR. 
Kot celotna upravičena vrednost projekta 
se šteje projekt v višini predloženih upra-
vičenih predračunov, ponudb, predpogodb 
(brez DDV).

Višina odobrenih sredstev na vla-
gatelja pri namenu A2 ne sme presegati 
250.000,00 EUR.

Pri namenu B lahko vlagatelji pridobijo 
največ 750.000,00 EUR, v primeru prvovr-
stnega zavarovanja posojila, kot je opre-
deljeno s Sklepom o ocenjevanju izgub 
iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, 
Uradni list RS; št. 28/07 s spr. in dop.), 
pa je ta znesek lahko višji, a ne višji od 
1.500.000,00 EUR.

Skupna višina zadolženosti posame-
znega vlagatelja do sklada ne sme prese-
gati 10 % vrednosti namenskega premože-
nja sklada, ki je vpisano v sodni register 
(10 % vrednosti na dan 31. 12. 2011 znaša 
9.657.362,28 EUR).

V primeru velikih naložbenih projektov, 
pri katerih upravičeni stroški presegajo 
50.000.000,00 EUR, ter pri projektih, pri ka-
terih skupna višina državne pomoči iz vseh 
virov presega 22.500.00,00 EUR, je potreb-
no upoštevati še posebna pravila državnih 
pomoči.

3. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med 
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo 
projekta ter prispevati najmanj 25 % lastnih 
sredstev v upravičeni vrednosti projekta, 
v katera niso vključena javna sredstva.

4. Posojilni pogoji:
– Skupna doba vračanja posojila: do 

12 let (z že vključenim moratorijem na od-
plačilo glavnice). Skupna doba vračanja 
posojila ne more biti daljša od ekonomske 
dobe projekta.

– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, 
ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo 
glavnice in odplačilne dobe, lahko vlagatelj 
pridobi oziroma koristi največ 3 leta mora-
torija.

– Skupna doba vračanja posojila ter dol-
žina moratorija sta odvisna od višine odo-
brenega posojila in ekonomske dobe projek-
ta ter sta podrobneje razdelani v razpisni do-
kumentaciji oziroma povabilu k oddaji vloge.

– Pred podpisom pogodbe se lahko 
vlagatelj moratoriju odpove in skrajša sku-
pno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne 
mora znašati manj kot 1/3 prvotne skupne 
dobe vračanja.

– Obrestna mera pri posojilih je odvisna 
od lokacije projekta in namena investiranja, 
in je kot sledi:

– Za namen B: 

Lokacija projekta
namen B

Obrestna mera: Euribor 
(trimesečni) + pribitek:

občine, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 (v nadaljevanju: KR), glede na Uredbo 
o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11; v nadaljevanju: UMZDRO) do 
vključno 0,80 0,40 % letno

občine, ki imajo KR od vključno 0,81 do vključno 0,99 glede na UMZDRO 0,50 % letno

občine, ki imajo KR od vključno 1,00 do vključno 1,17 glede na UMZDRO 0,60 % letno

občine, ki imajo KR od vključno 1,18 do vključno 1,26 glede na UMZDRO 0,75 % letno

občine, ki imajo KR od vključno 1,27 naprej glede na UMZDRO 1,00 % letno
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Projekti v Pomurju pri namenu B prej-
mejo v letih 2012, 2013 ter 2014 pri vra-
čanju posojila subvencijo obresti v celotni 
višini obrestne mere, vendar le do porabe 
sredstev po posameznih letih. Sklad lahko 
v primeru večjega porasta referenčne obre-
stne mere EURIBOR vsem upravičencem 
v istem deležu sorazmerno zniža subvenci-
oniranje obresti, tako da odhodki za subven-
cijo obresti ne presežejo za posamezno leto 
zagotovljenih sredstev.

– Za namen A2:

Lokacija projekta
namen A2

Obrestna mera: Euribor 
(trimesečni) + pribitek: 

občine, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 (v nadaljevanju: KR), glede na Uredbo 
o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11; v nadaljevanju: UMZDRO) do 
vključno 0,80 0,30 % letno

občine, ki imajo KR od vključno 0,81 do vključno 0,99 glede na UMZDRO 0,40 % letno

občine, ki imajo KR od vključno 1,00 do vključno 1,26 glede na UMZDRO 0,45 % letno

občine, ki imajo KR od vključno 1,27 naprej glede na UMZDRO 0,50 % letno

– Obresti se v času moratorija mesečno 
plačujejo.

– Posojilna pogodba se sklepa pri KD 
Banki d.d.

– Stroški zavarovanja posojila, stroški 
sklepanja pogodbe in vodenja posojila bre-
menijo vlagatelja ter so predstavljeni v pova-
bilu k oddaji vloge. Kolikor vlagatelj predča-
sno vrne posojilo, plača stroške za predča-
sno vračilo posojila v skladu s tedaj veljav-
nim cenikom. Sklad ne zaračunava stroškov 
postopka odobritve posojila.

5. Črpanje posojila je dokumentarno. 
Upoštevajo se zneski brez DDV-ja, in sicer 
največ 75 % posameznega dokumenta za 
črpanje, z možnostjo nakazila sredstev izva-
jalcem oziroma dobaviteljem ob predložitvi 
dokazil o plačilu lastne udeležbe (v skladu 
s točko III./3. javnega razpisa) ali v obliki 
refundacije ob predložitvi potrdil o že opra-
vljenih plačilih iz lastnih virov. Možno je tudi 
fazno črpanje.

Celotno dokumentacijo za črpanje po-
sojila pred izvedbo črpanja upravičenec po-
sreduje skladu.

Črpanje se izvede po podpisu pogodbe 
in ureditvi zavarovanja ter predložitvi:

– pisnega zahtevka oziroma naloga za 
nakazilo sredstev skupaj z izjavo, da so vsa 
dokazila in izvedena dela v skladu z določili 
javnega razpisa.

– izvirnikov računov in situacij z datumom 
opravljene storitve oziroma odpreme blaga 
po datumu vložitve vloge na javni razpis; 
izvirnikov pogodb in predračunov (le v pri-
meru, da natančno predstavljajo predmet 
nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), 
izstavljenih po datumu vložitve vloge na jav-
ni razpis. Dela pri projektu, kar vključuje tudi 
naročila, ne smejo biti pričeta pred oddajo 
vloge na javni razpis, v skladu s točko II./13. 
javnega razpisa. Dokumenti morajo biti pod-
pisani s strani upravičenca. V primeru kopij 
dokumentov sklad na podlagi predloženih 
izvirnikov s pripisom in podpisom potrdi, da 
so kopije istovetne izvirnikom. Vsakemu do-
kumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, 
je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z iz-
vajalcem.

– potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, 
avansni računi, potrjene kompenzacije …) 
kot dokazila o zagotavljanju lastne udelež-
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be pri posameznem dokumentu za črpanje 
sredstev oziroma kot dokazila o že opra-
vljenih plačilih računov, situacij, pogodb 
in predračunov, ki so podlaga za izvršitev 
refundacije.

Sklad bo upravičencu (pri namenu B za 
projekte v Pomurju) subvencioniral obre-
sti na način refundacije že plačanih obre-
sti s strani upravičenca. Upravičenec mora 
skladu za posamezno koledarsko trimesečje 
do 31. 12. 2014 dostavljati zahtevke za re-
fundacijo obresti, in sicer najkasneje do 15 
v tekočem mesecu za predhodno koledar-
sko trimesečje. Upravičenec mora zahtevku 
priložiti dokazila o obračunanih obrestih in 
potrdila o plačilu obresti ter potrdila o plačilu 
zapadlih obrokov za obračunsko obdobje 
na katero se zahtevek nanaša. Obresti se 
subvencionirajo le do porabe razpoložljivih 
sredstev po posameznih letih.

6. Posojilo se obvezno zavaruje z me-
nicami in nepreklicno izjavo s pooblastilom 
za njihovo izpolnitev (razen v primeru fizič-
nih oseb) ter z enim ali več zavarovalni-
mi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji 
sklada (46. člen). V primeru zavarovanja 
s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmer-
je med obveznostjo do sklada in vrednostjo 
zastavljenih nepremičnin praviloma 1 proti 
2,5. V primeru posojil nad 750.000,00 EUR 
do 1.500.000,00 EUR pri namenu B, je po-
trebno prvovrstno zavarovanje, kot je opre-
deljeno s Sklepom o ocenjevanju izgub iz 
kreditnega tveganja bank in hranilnic, Ura-
dni list RS; št. 28/07 s spr. in dop.). Presoja 
ustreznosti zavarovanja posojila je izključ-
no v pristojnosti sklada. Posojilo sklada ne 
more biti zavarovano z jamstvom Republike 
Slovenije ali občine. Ob oddaji vloge mora 
vlagatelj predložiti verodostojna dokazila 
o zmožnosti zagotovitve predlaganih instru-
mentov zavarovanja posojila.

V primeru statusnih sprememb se vlaga-
telj zavezuje predložene podpisane bianco 
menice in nepreklicno izjavo s pooblastilom 
za njihovo izpolnitev in unovčenje zamenjati 
z novimi brez predhodne zahteve sklada.

7. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni 
od vročitve odločbe o dodelitvi sredstev vla-
gatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je 
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob 
utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo 
vlagatelja oba roka tudi podaljša.

8. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva 
odobrena, ne bo pristopil k podpisu po-
godbe v roku, določenem v odločbi, se 
bo upoštevalo, da je enostransko odstopil 
od odobrenih sredstev in od sklenitve po-
godbe. Prav tako se bo upoštevalo, da je 
vlagatelj enostransko odstopil od odobre-
nih sredstev, kolikor ne bo v roku dostavil 
ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se 
vlagatelj v roku, ki je naveden v odločbi, 
nanj ne odzove, se na podlagi točke 4. iz 
42. člena Splošnih pogojev sklada šteje, da 
je umaknil vlogo.

IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila)
Vsa dokumentacija ter priloge se morajo 

glasiti na prijavitelja ter prijavljen projekt
1. V celoti izpolnjen ustrezen originalni 

obrazec B/A2 v elektronski (na CD-ju) in pa-
pirnati obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) 
s podpisano in izpolnjeno Izjavo št. 1 o stri-
njanju z razpisnimi pogoji. Prijavni obrazec 
mora biti skladen s predloženo investicijsko 
dokumentacijo o projektu. Elektronska razli-
čica izpolnjenih razpisnih obrazcev mora biti 
enaka papirnati različici. V primeru razlik se 
upošteva vloga v papirnati obliki.

2. Izpolnjen obrazec za predstavitev vla-
gatelja, ki je pravna oseba (v razpisni do-
kumentaciji)

3. Investicijska dokumentacija, tj. po-
slovni načrt oziroma v primeru projektov 
z upravičeno vrednostjo nad 500.000 EUR 
(brez DDV) pa investicijski program v skladu 
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10).

Investicijska dokumentacija mora biti 
skladna s prijavnim obrazcem ter praviloma 
ne sme biti starejša od 1 leta, pri njeni pri-
pravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in 
izkaza poslovnega izida za zadnje leto po-
slovanja in splošne diskontne stopnje, ki je 
7 %. Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani 
za ekonomsko dobo projekta. Pri vlagateljih 
za namen A2, ki so fizične osebe, morajo biti 
finančne projekcije izdelane najmanj oziro-
ma tudi po metodi prihodka.

Vlagatelje opozarjamo, da mora poslovni 
načrt vsebovati osnovne podatke o vlaga-
telju, njegovi dejavnosti, finančni in predra-
čunski konstrukciji projekta, opis ter lokaci-
jo projekta, predstavitev poslovnega dela 
projekta (strategija trženja, analiza tveganj 
s SWOT analizo, ocena konkurence in trga, 
reference, analiza kadrov, terminski plan, 
vpliv projekta na okolje) ter oceno učinkov 
projekta z analizo njegove upravičenosti in 
izračuni v njegovi ekonomski dobi oziroma 
najmanj za obdobje vračila posojila (izračun 
finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vra-
čanja vloženih sredstev, neto sedanja vre-
dnost projekta, interna stopnja donosnosti, 
analiza bilance uspeha in stanja, denarni 
tok projekta)).

4. Pogodbe, predpogodbe, sporazumi, 
pisma o nameri o zagotovljeni prodaji pro-
duktov oziroma poslovnem sodelovanju za 
prijavljeni projekt.

5. Kolikor ima vlagatelj v finančni kon-
strukciji poleg lastnih virov predvidene tudi 
druge posojilne vire, mora k vlogi priloži-
ti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov 
(npr. pismo o nameri banke). Kolikor slednji 
niso zagotovljeni, mora podati izjavo, da bo 
sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor 
ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.

6. Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih 
sredstev pri projektu z navedbo vira za ta 
sredstva.

7. Kopija sklepa oziroma odločbe o pre-
jemu drugih sredstev iz javnih virov pri pro-
jektu.

8. Nezavezujoči predračuni, predpogod-
be oziroma ponudbe za celoten prijavljen 
projekt. Dokazila se morajo glasiti na pri-
javitelja in morajo biti izdana po 1. 1. 2012. 
V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj 
dolžan predložiti krajši prevod predloženega 
dokazila. Iz dokazil mora biti razviden pred-
met nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. 
V primeru nakupa rabljenih strojev ali opre-
me, je potrebno dokazilo, iz katerega bo raz-
vidna starost opreme, kolikor to ni razvidno 
iz ponudb. Upošteva se datum pro izvodnje 
strojev in opreme.

9. V primeru nakupa rabljenih strojev, 
opreme ali nepremičnin, je potrebna tudi 
izjava prodajalca, da predmet nakupa v pre-
teklih petih letih pred objavo javnega razpisa 
ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sred-
stev ali drugih javnih virov oziroma izjava 
o že prejetih javnih virih in državnih pomo-
čeh pri projektu.

10. Tehnična skica objekta (lahko iz pro-
jektne mape za gradbeno dovoljenje) v pri-
meru gradbenih del, prospekt opreme ali 
strojev oziroma dokumentacija o prikazu 
projekta.

11. Originalno potrdilo o plačanih davkih 
in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok 
plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davč-
na uprava, ki ni starejše od meseca dni od 
dneva oddaje vloge na razpis.

12. V primeru graditve ali izvajanja del 
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma 
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora gla-
siti na vlagatelja in prijavljen projekt. V pri-
meru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, 
vlagatelj poda izjavo, da gradbeno dovolje-
nje za predviden poseg ni potrebno, vendar 
razpolaga z vsemi potrebnimi dovoljenji in 
soglasji za izvedbo projekta. Vlagatelj lah-
ko predloži tudi odločbo, iz katere je razvi-
dno, da gradbeno dovoljenje oziroma drugo 
upravno dovoljenje pri projektu ni potrebno 
(npr. odločbo upravne enote, da se zahteva 
za izdajo gradbenega dovoljenja pri delih, ki 
so predmet prijavljenega projekta, zavrne)

13. Kopija dokumenta, s katerim se do-
kazuje, da bo projekt na območju Trigla-
vskega narodnega parka (9. člen Zakona 
o Triglavskem narodnem parku Uradni list 
RS, št. 52/10). To je obvezna priloga le v pri-
meru, ko bo projekt na tem območju. V pri-
meru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj 
na ta račun ne bo pridobil točk pri oceni 
projekta.

14. Velika podjetja morajo predložiti tudi 
analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto 
državno pomočjo ali brez nje, iz katere mora 
biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz poglavja 
II./9. točke tega razpisa. Vlagatelji v ta na-
men napravijo dva modela izračuna, in sicer 
enega, ki upošteva pridobljena sredstva po 
tem razpisu, in drugega, ki teh sredstev ne 
vključuje.

15. Zemljiško knjižni(e) izpisek(e) za 
lokacijo projekta, ki ne smejo biti starejši 
od 1 meseca. V primeru, da vlagatelj ni 
lastnik lokacije projekta, pa še kopijo po-
godbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do 
dokončnega vračila posojila) in soglasje 
lastnika(ov) k predvidenemu projektu.

16. Predlog ustreznega zavarovanja 
v skladu s Splošnimi pogoji sklada (ban-
čna garancija, hipoteka, ipd.), kar vlagatelj 
opredeli v obrazcu za prijavo. Zavarovanje 
mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po 
zapadlosti zadnjega obroka. Ob oddaji vloge 
mora vlagatelj predložiti verodostojna do-
kazila o zmožnosti zagotovitve predlaganih 
instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:

– V primeru, da vlagatelj kot predlog za 
zavarovanje posojila poda bančno garancijo, 
mora predložiti skladu izjavo s strani banke. 
Garancija mora vključevati znesek glavnice 
posojila, povečan za pripadajoče obresti in 
druge stroške po posojilni pogodbi.

– V primeru zavarovanja posojila pri za-
varovalnici, predloži pismo o nameri oziro-
ma soglasje zavarovalnice k zavarovanju 
posojila ter splošne pogoje zavarovanja. 
Zavarovanje mora biti praviloma brez od-
bitne franšize.

– V primeru hipoteke na nepremičnini so 
potrebni zemljiško knjižni izpiski za predla-
gano nepremičnino. Če vlagatelj ni lastnik je 
potrebno še soglasje lastnika(ov) k predvi-
denemu zavarovanju. Kolikor so na nepre-
mičnini hipoteke, mora vlagatelj predložiti 
tekoče stanje posojil za vpisane hipoteke. 
Vlagatelj lahko poda tudi sliko predmeta 
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zavarovanja ter cenitev za predmet zava-
rovanja, ki ni starejša od leta dni. Cenitev 
s celovito tržno analizo nepremičnine mora 
biti izdelana s strani sodno zaprisežene-
ga cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca 
Slovenskega inštituta za revizijo in mora 
biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi 
MSOV in SPS2 (ob prijavi neobvezna prilo-
ga, ki pa je potrebna pri realizaciji zavarova-
nja posojila). V cenitvi morajo biti navedeni 
ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru 
zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet 
zastave in predmet nakupa, cenitev ni po-
trebna, upošteva se praviloma vrednost ne-
premičnine iz kupoprodajne pogodbe. Vla-
gatelj lahko predloži tudi obvestilo GURS 
o poskusnem izračunu posplošene tržne 
vrednosti v zavarovanje ponujenih nepre-
mičnin, vendar je za sklad nezavezujoče. 
Razmerje med posojilom in vrednostjo ne-
premičnin mora biti praviloma 1: 2,5.

– V primeru zavarovanja s premičnina-
mi (a le za zavarovanje do 1/3 posojila), 
mora vlagatelj predložiti dokazila o obstoju 
lastništva in prostost bremen oziroma obre-
menitev na v zastavo danih premičninah. 
Iz predloga zavarovanja mora biti razvidna 
tudi vrsta skupine premičnine in obvezni 
identifikatorji premičnine, na podlagi katerih 
bo mogoč vpis zastave v AJPES. Vlagatelj 
lahko predloži tudi cenitev sodno zapriseže-
nega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca 
Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora 
biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi 
MSOV in SPS2, ki ne sme biti starejša od 
leta dni (ob prijavi neobvezna priloga, ki pa 
je potrebna pri realizaciji zavarovanja po-
sojila). Ocenjena vrednost premičnin mora 
praviloma znašati 3,5-kratnik vrednosti odo-
brenega posojila.

– V primeru bančne vloge: dokazilo 
o obstoju bančne vloge oziroma zmožno-
sti predložitve tega instrumenta. Razmerje 
med posojilom in bančno vlogo mora biti 
najmanj 1: 1,2.

– V primeru vseh ostalih predlogov 
zavarovanja, primerna dokazila o poda-
nem predlogu zavarovanja.

17. Dokazila o registraciji vlagatelja za 
prijavljeni projekt:

– Izpisek iz sodnega registra za gospo-
darske družbe ali izpis iz poslovnega regi-
stra za samostojne podjetnike, ne starej-
ši od 1. 1. 2012, z označbo registrirane 
dejavnosti za prijavljeni projekt, ter druga 
dokazila, iz katerih je razvidna registracija 
vlagatelja za prijavljeni projekt.

– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji vla-

gatelji predložijo dovoljenje o opravljanju do-
polnilne dejavnosti.

18. Mnenje lokalnega in/ ali regionalnega 
okolja o projektu (mnenje občine, regionalne 
razvojne agencije, obrtne ali gospodarske 
zbornice) – neobvezna priloga, ki pa vpliva 
na oceno projekta.

19. Certifikat kakovosti (kopija ISO ozi-
roma drugega mednarodnega ali v Slove-
niji uveljavljenega standarda kakovosti). Za 
kmetije tudi certifikati npr. eko- kmetija, in-
tegrirana pridelava hrane, ipd.. -neobvezna 
priloga, ki pa vpliva na oceno projekta.

20. V primeru specifičnih projektov mora 
vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovo-
ljenja, ki mu omogočajo opravljanje dejav-
nosti (npr. koncesijska dovoljenja, najemna 
pogodba, soglasje TNP, ipd.). Sklad lahko 
od vlagatelja tudi zahteva, da v določenem 
roku poda tudi dodatno dokumentacijo in 

pojasnila o projektu oziroma navedbah 
v vlogi, z namenom preveritve resničnosti in 
verodostojnosti podatkov, navedenih v vlogi 
ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa 
lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter 
pojasnila o projektu (pisma o nameri, ipd.).

Dodatno za kmetijska gospodarstva (pri 
namenu A2):

21. Kopija osebnega dokumenta vlaga-
telja (v primeru vlagatelja – fizične osebe).

22. Potrdilo o prihodkih kmetijskega go-
spodarstva iz naslova tržnih viškov in o nji-
hovem odkupu v zadnjem letu.

23. Potrdilo o prometu na TRR iz naslova 
dejavnosti oziroma potrdilo o prilivih iz na-
slova tržnih viškov v preteklem in tekočem 
letu (za fizične osebe).

24. Kopija zadnje-ih odločb-e o prejemu 
subvencijskih sredstev in morebitnih drugih 
plačilnih pravic.

25. Kopija zadnje odločbe o odmeri ob-
veznosti iz kmetijstva.

26. Kopija zadnje dohodninske odločbe 
za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je 
fizična oseba.

27. Kopija zadnjega potrdila o višini ka-
tastrskega dohodka.

28. Popisni list vseh najetih posojil in 
leasingov, ki jih ima kmetijsko gospodar-
stvo (za vlagatelja, ki je fizična oseba), iz 
katerega mora biti razviden namen najema, 
dajalec kredita, višina sklenjenega zneska, 
stanje najetega kredita z datumom sta-
nja, datum zapadlosti zadnjega obroka ter 
oblika zavarovanja. Stanje posojil ne sme 
biti starejše od 15. 4. 2012. Vlagatelj lah-
ko k temu predloži tudi dejanska dokazila 
o stanju posojil.

29. Kopija celotne zadnje posredovane 
zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

30. Kadar je vlagatelj kmetija, mora no-
silec kmetijskega gospodarstva priložiti po-
oblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da 
ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se 
strinjajo z načrtovanim projektom.

V. Merila za izbiro
Merila za izbiro so:
1. Regionalni vidik lokacije investiranja 

(največ 30 točk)
2. Tržni in ekonomski elementi projekta 

(največ 40 točk)
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
Merila ocenjevanja so podrobneje razde-

lana v razpisni dokumentaciji oziroma pova-
bilu k oddaji vloge.

Za dodelitev sredstev mora vloga doseči 
skupno najmanj 35 točk, od tega najmanj 
skupaj 25 točk iz sklopa 2 – tržni in ekonom-
ski elementi projekta ter sklopa 3 – ocena 
investitorja.

Projekti bodo ocenjeni na osnovi nave-
denih meril. Na osnovi ocene bo strokovna 
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo 
glede na zbrano število točk.

Odpiranja bodo potekala do porabe sred-
stev. Prednost znotraj posameznega odpira-
nja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih 
sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo 
dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti 
pri ocenjevanju znotraj posameznega roka 
odpiranja vlog dosegli enako število točk, 
bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, 
ki bodo zbrali večje število točk, po nasle-
dnjem vrstnem redu sledečih meril za izbor 
vlog, in sicer:

1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta in
3. ocena investitorja.

V primeru, da zadnje uvrščeni projekti 
tudi po teh merilih dosežejo enako število 
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt, 
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in 
ura oddaje projekta priporočeno na pošto ali 
datum in ura oddaje vloge osebno v vložišče 
na sedežu sklada).

VI. Rok in način prijave
Za oddajo prijav velja poštni žig na odda-

ni priporočeni pošiljki. Vloge je mogoče od-
dati tudi osebno v vložišču na sedežu sklada 
do izteka posameznega roka do 14. ure.

Roki za oddajo prijav so: 2. 7. 2012, 3. 9. 
2012, 15. 10. 2012.

Vlagatelji oddajo vloge s priporočeno po-
što ali osebno na naslov Slovenskega regi-
onalno razvojnega sklada, Škrabčev trg 9a, 
1310 Ribnica.

Popolna vloga z nazivom in naslovom 
vlagatelja na ovojnici mora biti dostavljena 
v zaprti ovojnici z oznako

– pri prijavi za namen B »Ne odpiraj« – 
ter pripisom »Za namen B«,

– pri prijavi za namen A2 »Ne odpiraj« – 
ter pripisom »Za namen A2«.

Vzorec ovojnice je v razpisni dokumen-
taciji (povabilu k oddaji vloge).

Na ovojnici vloge morajo biti razvidni da-
tum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju 
označi pošta oziroma sklad, naziv in naslov 
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa.

Vloge z nepravilno označenimi ovojnica-
mi bodo zavržene in se ne bodo obravnava-
le ter se bodo vrnile prijaviteljem. Kolikor na 
ovojnici vlagatelj ne bo naveden, bo strokov-
na komisija vlogo odprla, z odločbo zavrgla 
in jo vrnila vlagatelju, če bo iz vsebine vloge 
mogoče ugotoviti naziv in naslov vlagatelja.

Vloge morajo biti napisane v slovenskem 
jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni 
evropski valuti (EUR).

Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot 
so prispele. Vloge, ki bodo prispele po pr-
vem roku oziroma naslednjih rokih, se 
prenesejo v naslednje odpiranje, razen po 
zaprtju oziroma izteku razpisa. Odpiranja 
bodo do tretji delovni dan po izteku rokov 
za oddajo vlog. Odpiranja niso javna in bodo 
potekala do porabe sredstev. Takoj ko bodo 
sredstva porabljena, bo sklad to objavil na 
svoji spletni strani.

2. Razpis ter razpisna dokumentacija sta 
na voljo na spletni strani sklada: http://www.
regionalnisklad.si/ ali na sedežu Slovenske-
ga regionalno razvojnega sklada, Škrabčev 
trg 9a, 1310 Ribnica.

Vlagatelji lahko pridobijo informacije o jav-
nemu razpisu v Sektorju za izvajanje spod-
bud sklada, in sicer na tel. št.: 01/836-19-53, 
vsak delavnik med 9. ter 14. uro ali preko 
e-pošte: info@regionalnisklad.si.

VII. Obravnava vlog
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepo-

polne, bo komisija v roku do 8 dni od po-
sameznega odpiranja pisno pozvala, da jih 
dopolnijo v roku 8 dni.

2. Vloge, ki ob oddaji ne bodo vsebovale 
najmanj izpolnjenega obrazca (iz katerega 
bo razviden prijavljeni projekt) ali poslovne-
ga načrta oziroma investicijskega programa, 
bodo zavržene kot nepopolne in se vlagate-
ljev ne bo pozivalo na dopolnjevanje.

3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem 
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne 
dopolni ali jih neustrezno dopolni, bodo kot 
nepopolne zavržene.

4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se 
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa 
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
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5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim 
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.

6. V primeru, da je vlog za dodelitev 
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev 
sredstev več, kot je na razpolago sredstev, 
komisija oblikuje za pregled in obravnavo 
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projek-
tov prednostni vrstni red vlagateljev za do-
delitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru 
iz prejšnjega stavka predlagala odobritev 
sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega 
razreda v omejeni višini upravičeno zapro-
šenega zneska ter v obsegu razpoložljivih 
sredstev (na primer: zaprošeno posojilo 
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil 
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v viši-
ni 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja 
in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti, 
ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta. 
Kolikor vlagatelj tega, v postavljenem roku 
ne bo storil oziroma pristal, lahko sklad po 
istem postopku ponudi sredstva vlagatelju, 
katerega vloga se je po oceni uvrstila kot na-
slednja, vendar v okviru časovnih možnosti. 
Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v pri-
oritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih 
sredstev, se zavrnejo.

7. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril 
iz točke V. ne dosežejo minimalno skupno 
35 točk, od tega najmanj skupaj 25 točk iz 
sklopa 2 – tržni in ekonomski elementi pro-
jekta ter sklopa 3 – ocena investitorja, se kot 
neutemeljene zavrnejo.

8. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo 
poravnanih zapadlih obveznosti do sklada 
in države oziroma državnih organov, bodo 
zavržene.

9. Komisijo za obravnavo vlog in pri-
pravo predloga za odločanje bo imenoval 
direktor sklada. Komisija bo enakovredno 
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo pri-
spele pravočasno oziroma bodo dopolnje-
ne v predpisanem roku. Strokovna komisija 
v primeru projekta z upravičeno investicijsko 
vrednostjo nad 150.000 EUR (brez DDV) 
pridobi dve oceni. Poleg ocene strokovne 
komisije oziroma službe sklada, lahko sklad 
k ocenitvi projektov povabi tudi zunanje stro-
kovne ocenjevalce. V primeru dveh ocen 
iste vloge, se kot končna ocena upošteva 
povprečje dveh ocen. O odpiranju vlog in 
o izboru prejemnikov bo komisija vodila za-
pisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vse-
buje prijava, so poslovna tajnost. Strokovna 
komisija lahko k svojemu delu pritegne tudi 
strokovnjake iz delovnih področij glede na 
posamezno naravo razpisa, vendar s so-
glasjem direktorja sklada.

10. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pi-
sno obveščeni z odločbo z ustrezno obra-
zložitvijo, in sicer praviloma v roku 45 dni po 
izteku posameznega roka za oddajo vlog. 
Odločba bo izdana na podlagi sklepa di-
rektorja. Za dodelitve sredstev, ki so višje 
od 500.000 EUR, poda soglasje Nadzorni 
svet sklada.

11. Postopek izbire sklada bo potekal 
skladno s Splošnimi pogoji Javnega skla-
da RS za regionalni razvoj in razvoj po-
deželja z dne 23. 7. 2009, ki so dostopni 
tudi na spletni strani http://www.regionalni-
sklad.si/predpisi. Sklad v odločbi o dodeli-
tvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki 
sheme državnih pomoči ter o višini državnih 
pomoči. Hkrati z izdano odločbo o dodelitvi 
sredstev sklad izda tudi navodilo o načinu 
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, 
ki vsebuje: kraj in mesto sklepanja pogodbe, 

rok za sklenitev pogodbe in potrebno doku-
mentacijo za sklenitev pogodbe.

12. Sklad bo spremljal namensko pora-
bo sredstev in realizacijo ciljev s kazalniki 
učinkov dodeljenih sredstev pri vlagatelju. 
Vlagatelj se v pogodbi zaveže, da bo omo-
gočil nadzor nad porabo sredstev tako, da je 
vsak čas možna kontrola realizacije projekta 
ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se 
nanašajo na projekt. Če bo sklad ugotovil, 
da sredstva niso bila uporabljena za namen, 
za katerega so bila dodeljena, se je predmet 
projekta odtujil ali da so bila sredstva odo-
brena na podlagi neresničnih podatkov, lah-
ko takoj zahteva od vlagatelja vračilo sred-
stev v enkratnem znesku. Vlagatelj bo moral 
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do 
dneva vračila po Zakonu o predpisani obre-
stni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, 
št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo).

13. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev 
je dovoljena pritožba v roku 8 dni od dneva 
vročitve odločbe vlagatelju. O pritožbi zoper 
odločbo odloča Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljub ljana.

Slovenski regionalno razvojni sklad,
Ribnica

Št. 6/2012 Ob-2966/12
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) 

št. 1083/2006 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 (OJ L 210/2006) z vsemi 
spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. julija o Evropskem socialnem skladu in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 
(OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, 
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skla-
du in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremem-
bami, Uredbe o izvajanju postopkov pri po-
rabi sredstev evropske kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji v programskem obdo-
bju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 
40/09, 03/10, 31/10 in 79/10, v nadaljevanju: 
Uredba), Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007–2013 (po-
trjenega s strani Evropske Komisije z dne 
21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051 
PO 001), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo), Zakona o izvrševanju proračuna Repu-
blike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni 
list RS, št. 96/10 in 4/11), Proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 96/10 in 4/11), Uredbe postopku, merilih 
in načinih dodeljevanja sredstev za spod-
bujanje razvojnih programov in prednostnih 
nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Pogodbe 
o sofinanciranju operacije »Zaposlitev stro-
kovnih delavcev – informatorjev na centrih 
za socialno delo Slovenije« z dne 14. 12. 
2011 (št. pogodbe: 2611-11-038610) in 
Aneksa št. 1 k pogodbi št. 2611-11-038610, 
z dne 9. 3. 2012, Skupnost centrov za so-
cialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju SCSD) ob-
javlja

dodatni javni razpis
za izbor izvajalcev za zaposlitev 

strokovnih delavcev – informatorjev  
na centrih za socialno delo Slovenije  

v okviru pete razvojne prioritete 
»Institucionalna in administrativna 

usposobljenost«  
in prednostne usmeritve  

5.2. »Reforma institucij na trgu dela« 
Operativnega programa razvoja 

človeških virov za obdobje 2007–2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet dodatnega javnega razpisa 

je izbor preostalih izvajalcev, ki v prvem 
javnem razpisu, ki ga je SCSD objavila 
v Uradnem listu RS, št. 103/11 dne 16. 12. 
2011 s popravkom v Uradnem listu RS, 
št. 109/11 dne 30. 12. 2011 niso kandidirali 
s kandidatom za informatorja oziroma so 
zaradi utemeljenih in upravičenih okoliščin 
odstopili od podpisa pogodbe o financira-
nju projekta. Izbrani izvajalci bodo zaposlili 
ustrezno sistemizirane strokovne delavce (v 
nadaljevanju: informatorje) na centrih za so-
cialno delo Slovenije, ter jih usposabljali za 
delo na tem področju in s tem zagotovili ne-
moteno in kvalitetno uvedbo enotne vstopne 
točke v sistem socialnih transferjev skladno 
z veljavnim Zakonom o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev (v nadaljevanju: ZUPJS).

Namen javnega razpisa je:
– zaposlitev delavcev na centrih za so-

cialno delo Slovenije in s tem omogočiti ne-
moteno in kvalitetno uvedbo enotne vstopne 
točke v sistem socialnih transferjev skladno 
z ZUPJS,

– povečati administrativno usposoblje-
nost centrov za socialno delo,

– zagotoviti večjo informiranost prebi-
valcev Republike Slovenije o pravicah in 
dolžnostih pri uveljavljanju pravic v skladu 
z ZUPJS.

Cilj javnega razpisa je izbrati predvidoma 
6 projektov, ki bodo izvedli predvidoma 6 
zaposlitev informatorjev, ki imajo pogoje za 
zasedbo tega delovnega mesta, za obdobje 
največ 24 mesecev, in usposabljanje za delo 
na tem področju z namenom pridobivanja 
in krepitve njihovih sposobnosti, znanj, ve-
ščin in spretnosti, za učinkovitejšo pomoč 
uporabnikom, ki vstopajo v sistem socialnih 
transferjev skladno z ZUPJS.

Ciljna skupina in ciljni upravičenci jav-
nega razpisa so centri za socialno delo 
Slovenije, ki v prvem javnem razpisu, ki 
ga je SCSD objavila v Uradnem listu RS, 
št. 103/11 dne 16. 12. 2011 s popravkom 
v Uradnem listu RS, št. 109/11 dne 30. 12. 
2011 niso kandidirali s kandidatom za infor-
matorja oziroma so zaradi utemeljenih in 
upravičenih okoliščin odstopili od podpisa 
pogodbe o financiranju projekta in zapo-
sleni na delovnem mestu informatorja na 
teh centrih.

Upravičene so aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt,
– so v skladu s predmetom in ciljem jav-

nega razpisa.
V okviru javnega razpisa so upravičene 

naslednje aktivnosti prijavitelja pri projektu 
zaposlitve in usposabljanja informatorjev:

– zaposlitev oziroma prerazporeditev de-
lavca na delovno mesto informatorja,

– zdravniški pregled,
– izpit iz varstva pri delu, skladno z ve-

ljavno zakonodajo.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-

pisu
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2.1 Upravičeni prijavitelji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje 

splošne pogoje:
– so pravna oseba, registrirana za opra-

vljanje dejavnosti socialnega varstva v Re-
publiki Sloveniji – Centri za socialno delo 
Slovenije, ki opravljajo vsaj eno izmed de-
javnosti: SKD 87.900 – Drugo socialno var-
stvo z nastanitvijo; SKD 88.109 – Drugo 
socialno varstvo brez nastanitve za starej-
še in invalidne osebe; SKD 88.999; drugo 
drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez 
nastanitve (dokazilo: potrdilo o registraciji 
s sodnega registra ali AJPES-a ali potrdilo, 
ki izkazuje ustrezno registracijo pravne ali 
fizične osebe, ki se prijavlja na javni razpis);

– imajo ustrezno pravno in finančno spo-
sobnost, vključno s sposobnostjo vnaprej-
šnjega financiranja projekta ter razpolagajo 
z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za iz-
vedbo projekta (dokazilo: obrazec 2: vloga 
– b/izjave);

– imajo poravnane vse davke in druge 
dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do 
vključno zadnjega dne v mesecu pred vloži-
tvijo vloge na javni razpis (dokazilo: potrdilo 
pristojnega davčnega urada o poravnanih 
vseh davkih in drugih obveznih dajatvah 
v RS, zapadlih do vključno zadnjega dne 
v mesecu pred vložitvijo vloge na javni raz-
pis);

– niso kršili določil o nenamenski porabi 
sredstev iz naslova prejetih sredstev Evrop-
skega socialnega sklada ali drugih javnih 
sredstev (dokazilo: obrazec 2: vloga – b/iz-
jave).

Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev 
izpolnjevati tudi posebne pogoje, in sicer:

– za zaposlitev enega informatorja 
v okviru programa lahko zaprosijo centri za 
socialno delo z manj kot 130.000 prebivalci 
na center v letu 2010;

– za zaposlitev od enega do treh infor-
matorjev v okviru programa lahko zaprosijo 
centri za socialno delo z več kot 130.000 
prebivalci na center v letu 2010;

– za delovno mesto informatorja v okviru 
projekta lahko prijavi delavca oziroma kandi-
data, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– končana stopnja izobrazbe VII/2, 
VII/1 ali VI, skladno z 69. členom veljavne-
ga Zakona o socialnem varstvu (dokazilo: 
kopija diplome);

– strokovni izpit na področju socialne-
ga varstva (dokazilo: kopija potrdila o opra-
vljenem strokovnem izpitu na področju soci-
alnega varstva);

– strokovni izpit iz vodenja upravnega 
postopka (dokazilo: kopija potrdila o opra-
vljenem strokovnem izpitu iz vodenja uprav-
nega postopka);

– najmanj 3 leta delovne dobe (dokazi-
lo: izpis iz evidence Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije);

– v primeru, da delavec na dan prijave 
na razpis ni uvrščen v plačni razred zaposli-
tve, ki je predviden v vlogi izvajalca, mora ta 
delavec na dan prijave na razpis izpolnjevati 
pogoje za prerazporeditev v predviden plač-
ni razred (dokazilo: sklep ministra).

Dodatna obrazložitev glede pogoja 
opravljenega strokovnega izpita iz vode-
nja upravnega postopka: Na podlagi Zako-
na o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 126/07 – ZUP-E), ki v prehodni do-
ločbi 42. člena določa, da pogoj opravlje-
nega strokovnega izpita iz upravnega po-
stopka izpolnjuje oseba, ki je do uveljavitve 

navedene novele zakona, opravila strokovni 
izpit ali drugačen preizkus znanja, katerega 
sestavni del je tudi splošni upravni posto-
pek in na podlagi dejstva, da je kandidat 
za zaposlitev informatorja strokovni izpit iz 
socialnega varstva opravil pred 15. 1. 2008, 
lahko prijavitelj prijavi priloži posebno izjavo 
(Obrazec 5) kot dokazilo za izpolnjevanje 
tega posebnega pogoja.

SCSD bo za potrebe tega javnega razpi-
sa pridobila predvidena dokazila glede izpol-
njevanja pogojev iz uradnih evidenc.

Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prija-
vitelj predvidena dokazila iz uradnih evidenc 
priloži sam.

2.2 Trajanje programa zaposlitve infor-
matorja

Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi 
mora prijavitelj osebo, ki jo želi na novo 
zaposliti na delovnem mestu informatorja, 
napotiti na zdravniški pregled, ki ga mora 
oseba tudi opraviti. V roku 15 dni od skleni-
tve pogodbe o zaposlitvi mora prijavitelj de-
lavca usposobiti za varno opravljanje dela.

V primeru prerazporeditve delavca na 
delovno mesto informatorja se zdravniški 
pregled in izpit iz varstva pri delu izvede 
po potrebi oziroma v skladu z veljavno za-
konodajo.

Prijavitelj bo informatorja na programu 
zaposlil za obdobje do 24 mesecev oziro-
ma najkasneje do 30. 6. 2014, praviloma za 
polni delovni čas v obsegu 40 ur tedensko in 
z razporedom dela od ponedeljka do petka. 
Možna so tudi odstopanja od tega pravila, 
kot na primer, da se zaposli ali prerazpo-
redi na delovna mesta več oseb za delo 
na projektu s krajšim delovnim časom, pri 
čemer se izplača le en strošek na enoto 
za polni delovni čas v obsegu 40 ur teden-
sko. V primeru, da zaposlena oseba opra-
vlja delo s skrajšanim delovnim časom, se 
izplača le sorazmerni del stroška na enoto. 
Informator je dolžan izvajati naloge skladno 
s pogodbo o zaposlitvi in se udeleževati ob-
veznih usposabljanj, ki jih bo v času trajanja 
programa izvajala SCSD.

Če bo prijavitelj kandidiral na javni razpis 
z osebo, ki še ni zaposlena pri prijavitelju, 
mora izvesti postopek zaposlitve (prijava in 
objava prostega delovnega mesta) pred pri-
javo na JR. Podrobnejši postopek izvedbe 
zaposlitve je določen v razpisni dokumen-
taciji (točka 2.3).

3. Višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

3.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina sred-

stev javnega razpisa je 480.000,00 EUR.
Javni razpis za izbor projektov delno fi-

nancira Evropska unija, in sicer iz Evropske-
ga socialnega sklada. Javni razpis za izbor 
projektov se izvaja v okviru pete razvojne 
prioritete »Institucionalna in administrativna 
usposobljenost« in prednostne usmeritve 
5.2. »Reforma institucij na trgu dela« Ope-
rativnega programa razvoja človeških virov 
za obdobje 2007–2013.

Namenska sredstva EU predstavljajo 
85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov 
za upravičene stroške projekta. Namenska 
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 
15 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za 
upravičene stroške projekta.

3.2 Obdobje za porabo sredstev in obdo-
bje upravičenosti stroškov

Obdobje, za katerega so namenjena raz-
pisana sredstva, so proračunska leta 2012, 
2013 in 2014.

Po tem javnem razpisu so do sofinanci-
ranja upravičeni stroški, ki bodo nastali od 
izdaje sklepa o izbiri do najkasneje 30. 6. 
2014.

3.3 Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški, ki so neposredno 

povezani z izvajanjem projekta ter bodo do-
ločeni v pogodbi o sofinanciranju projekta, 
in sicer:

– strošek na enoto za zaposlitev v 34. 
plačnem razredu v višini 2.589,18 EUR, 36. 
plačnem razredu v višini 2.752,34 EUR in 
za zaposlitev v 38. plačnem razredu v višini 
2.928,80 EUR;

– stroški zdravniškega pregleda,
– stroški opravljanja izpita iz varstva pri 

delu, po veljavni zakonodaji.
SCSD si pridržuje pravico do spre-

membe višine stroška na enoto v primeru 
sprememb veljavne zakonodaje. Morebi-
tne spremembe bodo objavljene na spletni 
strani SCSD.

Upravičeni stroški in dokazila o njihovem 
nastanku so podrobneje opredeljeni v razpi-
sni dokumentaciji.

Strošek DDV ne sodi med upravičene 
stroške projekta. Neupravičene stroške krije 
prejemnik sredstev sam.

4. Pristojnosti, odgovornosti in naloge 
prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem raz-
pisu

Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem 
razpisu, bodo med drugim imeli naslednje 
pristojnosti, odgovornosti in naloge:

– voditi ločeno računovodsko in analitič-
no evidenco o projektu;

– hraniti vso dokumentacijo o projektu 
najmanj 10 let po zaključku projekta;

– hraniti dokumentacijo projekta v skladu 
z navodili organa upravljanja in 90. členom 
Uredbe 1083/2006/ES;

– zagotavljati SCSD, Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve kot posredni-
škemu telesu (v nadaljevanju: posredniško 
telo), Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo v skladu s 4. členom Zako-
na o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 8/12) kot organu upravljanja (v nada-
ljevanju: organ upravljanja), Ministrstvu za 
finance kot organu za potrjevanje (v nada-
ljevanju: organ za potrjevanje), Uradu za 
nadzor proračuna kot revizijskemu organu 
(v nadaljevanju: revizijski organ) ter drugim 
nadzornim slovenskim organom in pristoj-
nim organom EU informacije o poteku pro-
jekta ter doseganju ciljev in rezultatov;

– zagotavljati SCSD, posredniškemu 
telesu, organu upravljanja, organu za po-
trjevanje, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim slovenskim organom in pristoj-
nim organom EU informacije o morebitnih 
prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta;

– zagotavljati SCSD, posredniškemu 
telesu, organu upravljanja, organu za po-
trjevanje, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim slovenskim organom in pristoj-
nim organom EU dostopnost dokumentacije 
o projektu;

– zagotavljati informiranje in obvešča-
nje javnosti o projektu v skladu z navodili 
organa upravljanja, navodili posredniškega 
telesa in 8. ter 9. členom Uredbe Komisije 
št. 1828/2006/ES z dne 8. 12. 2006;

– obveščati SCSD o spremembah pro-
jekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku 
ne bo prišlo do bistvenih sprememb na pro-
jektu v skladu s 57. členom Uredbe Sveta 
št. 1083/2006/ES z dne 11. 7. 2006;
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– v primeru ugotovitve nenamenske po-
rabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih 
določil ali dvojnega financiranja projekta 
s strani drugih javnih virov vrniti vsa prejeta 
sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonskimi 
zamudnimi obrestmi.

5. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 8. 6. 2012.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vlo-

ge, ki bodo prispele na Skupnost centrov za 
socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, 
1000 Ljub ljana do vključno dne 8. 6. 2012, 
do 12. ure.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vlo-
ge s poštnim žigom z vključno datumom, 
8. 6. 2012. Vloge, ki bodo oddane osebno 
na dan, ki je rok za predložitev vloge, mo-
rajo biti oddane v tajništvo Skupnosti cen-
trov za socialno delo Slovenije, Slovenska 
cesta 55, 1000 Ljub ljana, do 12. ure. Vlo-
ge, ki ne bodo pravočasne, bodo zavržene 
s sklepom predstojnika SCSD in vrnjene 
prijavitelju.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti 
kuverti, označeni s polnim nazivom in naslo-
vom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpi-
raj – Vloga za dodatni javni razpis za zapo-
slitev informatorjev na centrih za socialno 
delo Slovenije«. Vloge se naslovi ali osebno 
vloži na naslovu: Skupnost centrov za so-
cialno delo Slovenije, Slovenska cesta 55, 
1000 Ljub ljana. Vloge morajo imeti na pi-
semski kuverti prilepljeno izpolnjeno tabelo 
iz Obrazca 1 razpisne dokumentacije oziro-
ma morajo biti na kuverti izpolnjeni vsi ele-
menti, ki so navedeni v tabeli iz Obrazca 1 
razpisne dokumentacije. Neustrezno ozna-
čena vloge se s sklepom predstojnika SCSD 
zavrže.

Vloga mora biti oddana v papirnati obliki 
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne do-
kumentacije in mora vsebovati vse zahteva-
ne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji.

Prijavitelji v okviru javnega razpisa lahko 
oddajo eno oziroma več vlog za zaposlitev 
strokovnih delavcev – informatorjev v skla-
du s pogoji, navedenimi v točki 2.1 tega 
javnega razpisa. Za vsakega strokovnega 
delavca – informatorja je potrebno oddati 
vlogo ločeno.

Za formalno nepopolno se šteje vloga, 
ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih 
v besedilu javnega razpisa in razpisni do-
kumentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj 
strinja s pogoji javnega razpisa.

6. Odpiranje vlog
Postopek izbire bo vodila strokovna ko-

misija, ki je bila imenovana s sklepom pred-
stojnika SCSD.

Odpiranje vlog bo potekalo drugi delovni 
dan po roku, ki je določen za predložitev 
vlog, to je 12. 6. 2012, in sicer ob 8. uri, 
v prostorih SCSD. Odpiranje bo javno.

Po preteku roka za oddajo vlog, bo stro-
kovna komisija na odpiranju preverila for-
malno popolnost predloženih vlog. Odpirale 
se bodo samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene vloge, in sicer v vr-
stnem redu, v katerem so bile predložene.

V primeru nepopolnih vlog s pomanjkljivo 
dokumentacijo, bo strokovna komisija naj-
kasneje v roku 3 delovnih dni od zaključka 
odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge 
v roku 3 delovnih dni dopolnijo. Poziv za do-
polnitev vlog bo prijaviteljem posredovan po 
pošti skladno z veljavnim Zakonom o splo-
šnem upravnem postopku.

Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spre-
minjati:

– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične spe-

cifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve 
vloge glede na preostale vloge, ki jih je Sku-
pnost prejela v okviru tega javnega razpisa.

Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju 
SCSD popraviti očitne računske napake, 
pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne 
sme spreminjati.

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili 
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog in 
v določenem roku, bodo zavržene, razen 
če se bo nepopolnost vloge nanašala na 
dopolnitev vloge s podatki o dejstvih, o ka-
terih vodi uradno evidenco državni organ, 
organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega 
pooblastila.

Vloga prijavitelja je popolna, ko organ po 
uradni dolžnosti pridobi dokazila. Za hitrejšo 
obravnavo vloge lahko prijavitelj predvidena 
dokazila iz uradnih evidenc priloži sam.

7. Ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo ocenjevala le for-

malno popolne vloge.
Ocenjevanje vlog bo vodila strokovna 

komisija, ki bo preverila upravičenost prija-
viteljev in izpolnjevanje splošnih in posebnih 
pogojev prijaviteljev in kandidatov za infor-
matorje. Kolikor bo ugotovljeno, da prijavitelj 
ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev 
javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja se 
bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale 
splošne in posebne pogoje, določene v jav-
nem razpisu in razpisni dokumentaciji

8. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo vloge, ki se bodo 

uvrstile v nadaljnji postopek, ocenila na pod-
lagi meril, ki so navedena v nadaljevanju:

Merili za izbor Maksimalno  
št. točk

1. USTREZNOST PROJEKTA

Projekt je ustrezen in v skladu z namenom in ciljem javnega razpisa 
ter sledi ciljem Operativnega programa razvoja človeških virov. 10

2. UČINKOVITOST PROJEKTA

Projekt zagotavlja učinkovito politiko socialnih transferjev v RS in 
hkrati zagotavlja večjo informiranost prebivalcev RS o pravicah in 
dolžnostih pri uveljavljanju pravic v skladu z ZUPJS.

10

SKUPAJ 20

V predlog za financiranje se bodo lah-
ko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle vseh 
20 točk. Izbranih bo predvidoma 6 vlog, 
ki bodo dosegle vse točke. Kolikor bo več 
vlog doseglo enako število točk in zagoto-
vljena sredstva ne bodo omogočala izbora 
vseh vlog, bodo izbrane vloge, ki bodo prej 
prispele.

O izboru prijaviteljev in dodelitvi sredstev 
po tem razpisu bo na predlog strokovne ko-
misije s sklepom odločil predstojnik SCSD 
ali oseba, ki jo ta pooblasti za sprejetje od-
ločitve o dodelitvi sredstev.

S prijavitelji, katerih vloga bo zadosti-
la predpisanim pogojem bo sklenjena po-
godba o izvedbi projekta. V primeru, da se 
vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva za 
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podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Prijavitelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo 
pogojem ali ne bodo dosegli zadostnega 
števila točk po merilih, bo SCSD v objavlje-
nem roku obvestila o odločitvi, da njihove 
vloge niso bile izbrane.

SCSD bo prijavitelje o izidu javnega raz-
pisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po 
zaključku odpiranja vlog. Strokovna komisija 
bo svojo odločitev obrazložila in navedla 
ugotovitve ter razloge zanjo. Rezultati jav-
nega razpisa so informacije javnega zna-
čaja in bodo objavljeni na spletnih straneh: 
http://www.scsd.si, www.mddsz.gov.si in 
www.eu-skladi.si.

Prijavitelje vlog, ki ne ustrezajo splošnim 
oziroma posebnim pogojem, bo SCSD v ob-
javljenem roku obvestila o odločitvi, da nji-
hove vloge niso izbrane.

Zoper odločitev SCSD o vlogi je dopu-
sten upravni spor. Tožba se vloži pri Uprav-
nem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 
33, 1000 Ljub ljana, v roku 30 dni od dneva 
vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno 
na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. 
Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču 
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na 
pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, koli-
kor je strank v postopku. Tožbi je potrebno 
priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, 
prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)iz-
boru, zoper katerega je vložena, oziroma ne 
zadrži podpisa pogodbe o izvedbi projekta 
z izbranimi prijavitelji.

9. Varovanje osebnih podatkov in poslov-
nih skrivnosti

Varovanje osebnih podatkov bo zago-
tovljeno v skladu z veljavno zakonoda-
jo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta 
št. 1828/2006/ES.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komi-
sija odpre, so informacije javnega značaja, 
razen tistih, ki jih prijavitelji 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. Člani strokovne komisije, ki 
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjeva-
nju vlog, bodo morali predhodno podpisati 
izjavo o zaupnosti.

Podatke, navedene v vlogi, ki niso del 
poslovne skrivnosti, lahko SCSD, ministr-
stvo in drugi organi, ki so vključeni v spre-
mljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in 
revizije javnega razpisa, uporabijo za evi-
denco oziroma sezname in analize.

Prijavitelji se zavezujejo k varovanju 
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, 
pridobljenih tekom izvajanja programa, 
v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov, veljavnim Zakonom o go-
spodarskih družbah in 37. členom Uredbe 
1083/2006/ES.

Prijavitelji se s predložitvijo vloge na jav-
ni razpis strinjajo z javno objavo podatkov 
o odobrenih in izplačanih denarnih sred-
stvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o pro-
jektih in prejemnikih pomoči v skladu z zako-
nom, ki ureja dostop do informacij javnega 
značaja in zakonom, ki ureja varstvo oseb-
nih podatkov.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni 
razpis strinja z javno objavo podatkov o iz-
idu javnega razpisa na spletni strani SCSD 
v skladu z zakonom, ki ureja dostop do infor-
macij javnega značaja in zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije 

v zvezi z namenom javnega razpisa lahko 
zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku 
pridobijo na spletni strani SCSD, www.
scsd.si ali jo naročijo pri Renati Brdar To-
mažinčič na tel. 08/202-24-01, vsak de-
lavnik, med 9. in 12. uro ali na e-naslovu: 
ess@scsd.si.

Odgovori na pogosto zastavljena vpra-
šanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na 
spletnem naslovu: www.scsd.si.

Razpisna dokumentacija za javni razpis 
vsebuje:

1. Podatki o javnem razpisu
2. Natančnejša opredelitev pogojev za 

kandidiranje na javnem razpisu
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za 

javni razpis
4. Upravičeni stroški in dokazila
5. Pristojnosti, odgovornosti in naloge 

prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem raz-
pisu

6. Navodila za oddajo vloge
7. Izbor prijaviteljev
8. Varovanje osebnih podatkov in poslov-

nih skrivnosti
9. Navodila za izpolnjevanje obrazcev
10. Dodatne informacije
11. Priloge

Skupnost centrov 
 za socialno delo Slovenije

 Ob-2952/12
Na podlagi 50. in 51. člena Pravil obve-

znega zdravstvenega zavarovanja (Uradni 
list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 
35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09 in 
30/11, v nadaljevanju Pravila) objavlja Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Miklošičeva cesta 24, Ljub ljana,

javni razpis
za izbiro organizatorjev skupinske 

obnovitvene rehabilitacije v letu 2012
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira orga-

nizatorjev skupinske obnovitvene rehabili-
tacije:

– za zavarovane osebe s paraplegijo,
– za zavarovane osebe s paralizo,
– za zavarovane osebe z multiplo skle-

rozo,
– za zavarovane osebe z mišičnimi in 

živčno-mišičnimi boleznimi,
– za zavarovane osebe s cerebralno pa-

ralizo,
– za zavarovane osebe z najtežjo obliko 

generalizirane psoriaze,
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim 

artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketo-
nurijo,

– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je izbira orga-

nizatorjev skupinske obnovitvene rehabili-
tacije, ki jim bo Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) 
sofinanciral skupinsko obnovitveno rehabi-
litacijo.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu in merila, s pomočjo katerih se med 
vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo 
prejemniki sredstev

Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod 
med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izbral 
prejemnike sredstev, so navedeni v razpisni 
dokumentaciji.

3. Višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Višina sredstev za sofinanciranje pro-
grama skupinske obnovitvene rehabilitacije 
znaša v letu 2012 3.308.079 €.

4. Obdobje, v katerem morajo biti pora-
bljena dodeljena sredstva: sredstva morajo 
biti porabljena do 31. 3. 2013.

5. Rok za predložitev vlog in na-
čin predložitve vlog:

Vloge morajo biti oddane osebno ali po 
pošti na naslov: Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 
1507 Ljub ljana, vložišče, soba št. 51, najka-
sneje do 11. 6. 2012, do 12. ure.

Vloga za dodelitev sredstev mora biti 
dostavljena v zaprti ovojnici tako, da je pri 
odpiranju vlog možno preveriti, da so zaprte 
tako, kot so bile predane, na spodaj nave-
deni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu naziv in na-
slov: Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub-
ljana;

– v levem spodnjem kotu, vidno ozna-
čeno: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis 
skupinska obnovitvena rehabilitacija«;

– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasne in nepravilno označene 
vloge bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vla-
gateljem.

6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo 

javno.
Javno odpiranje vlog bo v sredo, 13. 6. 

2012, ob 10. uri, na sedežu Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije, Miklošiče-
va cesta 24, 1507 Ljub ljana, sejna soba 
št. 231, II. nadstropje.

Prisotni predstavniki vlagateljev mora-
jo pred začetkom javnega odpiranja vlog 
komisiji za odpiranje vlog izročiti pisna poo-
blastila za zastopanje na javnem odpiranju 
vlog, podpisana in žigosana s strani odgo-
vorne osebe vlagatelja.

Pooblastilo za zastopanje na javnem od-
piranju vlog je lahko izvirnik, overjena ali ne-
overjena kopija. Zavod si pridržuje pravico, 
da od predstavnika vlagatelja, ki ni predložil 
pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če 
obstaja dvom o pooblastitvenem razmerju 
med predstavnikom in vlagateljem, zahteva 
izvirnik oziroma overjeno kopijo pooblastila 
od predstavnika vlagatelja.

Če predstavnik vlagatelja na naroku za 
odpiranju vlog, na izrecno zahtevo komisije 
za odpiranje vlog, ne predloži pooblastila za 
zastopanje, komisija za odpiranje vlog le-te-
mu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog, pač 
pa ga pošlje na sedež vlagatelja.

7. Rok, v katerem bodo vlagatelji ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji 
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
pozneje v 45 dneh po izteku roka za predlo-
žitev vlog.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka roka za predložitev vlog dosegljiva 
na spletni strani, http://www/zzzs.si ali pa 
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo 
na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, 
Ljub ljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, 
vsak delovni dan Zavoda, v času uradnih ur.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som
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Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo ali s pripravo vloge za do-
delitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj 
pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno 
pojasnilo najkasneje do 6. 6. 2012.

Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek 
za dodatno pojasnilo v pisni obliki na na-
slov: Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub-
ljana, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis 
– Skupinska obnovitvena rehabilitacija« ali 
na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, 
s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis – Sku-
pinska obnovitvena rehabilitacija«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije

 Ob-2953/12
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega 

zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, 
št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – 
popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – 
popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09 in 30/11, 
v nadaljevanju Pravila) objavlja Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklo-
šičeva cesta 24, Ljub ljana,

javni razpis
za izbiro organizatorjev  

zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev  
v letu 2012

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira or-

ganizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in 
šolarjev v organizirani in strokovno vodeni 
zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili več-
krat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Javni razpis se izvaja z namenom so-
financiranja zdravstvenega letovanja otrok 
in šolarjev.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu in merila, s pomočjo katerih se med 
vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo 
prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje 
na javnem razpisu in merila, s pomočjo ka-
terih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo 
pogoje, izbral prejemnike sredstev, so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

3. Višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa: višina sred-
stev za sofinanciranje zdravstvenega leto-
vanja otrok in šolarjev znaša v letu 2012 
2.091.003 €.

4. Obdobje, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva: sredstva, do-
deljena s tem javnim razpisom, morajo biti 
porabljena do 31. 12. 2012.

5. Rok za predložitev vlog in na-
čin predložitve vlog

Vloge morajo biti oddane osebno ali po 
pošti najkasneje do 11. 6. 2012, do 12. ure.

Vloga za dodelitev sredstev mora biti 
dostavljena v zaprti ovojnici tako, da je pri 
odpiranju vlog možno preveriti, da so zaprte 
tako, kot so bile predane, na spodaj nave-
deni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu napisan na-
ziv in naslov pristojne Območne enote Za-
voda. Naslove območnih enot najdete na, 
www.zzzs.si, v telefonskem imeniku Slove-
nije, po tel. 307-72-00 (primer naziva in na-
slova: Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Območna enota Ljub ljana, Miklo-
šičeva c. 24, 1000 Ljub ljana);

– v levem spodnjem kotu, vidno ozna-
čeno: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis 
– Zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«;

– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov 
vlagatelja.

Nepravočasne in nepravilno označene 
vloge bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vla-
gateljem.

6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo 

javno.
Javno odpiranje vlog bo v sredo, 13. 6. 

2012, ob 10. uri, na pristojni Območni enoti 
Zavoda.

Prisotni predstavniki vlagateljev mora-
jo pred začetkom javnega odpiranja vlog 
komisiji za odpiranje vlog izročiti pisna poo-
blastila za zastopanje na javnem odpiranju 
vlog, podpisana in žigosana s strani odgo-
vorne osebe vlagatelja.

Pooblastilo za zastopanje na javnem od-
piranju vlog je lahko izvirnik, overjena ali ne-
overjena kopija. Zavod si pridržuje pravico, 
da od predstavnika vlagatelja, ki ni predložil 
pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če 
obstaja dvom o pooblastitvenem razmerju 
med predstavnikom in vlagateljem, zahteva 
izvirnik oziroma overjeno kopijo pooblastila 
od predstavnika vlagatelja.

Če predstavnik vlagatelja na naroku za 
odpiranju vlog, na izrecno zahtevo komisije 
za odpiranje vlog, ne predloži pooblastila za 
zastopanje, komisija za odpiranje vlog le-te-
mu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog, pač 
pa ga pošlje na sedež vlagatelja.

7. Rok, v katerem bodo vlagatelji ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji 
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
pozneje v 45 dneh po izteku roka za predlo-
žitev vlog.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka roka za predložitev vlog dosegljiva 
na spletni strani, http://www/zzzs.si ali pa jo 
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na 
pristojni Območni enoti Zavoda ali na sede-
žu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljub ljana, 
v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni 
dan Zavoda v času uradnih ur.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo ali s pripravo vloge za do-
delitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj 
pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno 
pojasnilo najkasneje do 6. 6. 2012.

Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za 
dodatno pojasnilo v pisni obliki na naslov:

– pristojne Območne enote Zavoda, 
s pripisom »Pojasnila – Javni razpis zdra-
vstveno letovanje otrok in šolarjev« ali

– Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub-
ljana, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis 
zdravstveno letovanje otrok in šolarjev« ali

– na elektronski naslov: darja.ku-
sar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – Javni 
razpis zdravstveno letovanje otrok in šo-
larjev«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije

 Ob-2864/12

Javni razpis
za dodelitev delovnih štipendij za 

področje ilustracije in fotografije 2012
v skladu s Pravilnikom o uresničevanju 

knjižničnega nadomestila, ki ga je izdala 
Javna agencija za knjigo Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 14/09).

Žirija za podeljevanje delovnih štipendij 
razpisuje za leto 2012 do 14 delovnih šti-
pendij v kategorijah:

1. vrhunski prepoznavni avtorji,
2. študijske štipendije,
3. perspektivni avtorji.
Pogoji za sodelovanje
Upravičenci so avtorji, ki se ukvarjajo 

z likovno umetnostjo na področju ilustracije 
in fotografije, vezano na monografske pu-
blikacije (knjige), ki jih izposojajo slovenske 
splošne knjižnice, imajo stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji, ali ustvarjanje veza-
no na monografske publikacije za otroke, 
mladino in odrasle v slovenskem jeziku. 
Na razpis se lahko prijavi vsak avtor, ki je 
(so)avtor najmanj ene ilustrirane ali s fo-
tografijami opremljene monografije, ki jo je 
registriral COBISS (glej www.cobiss.si, za 
dodatne informacije se obrnite na vašo ma-
tično knjižnico).

Upravičenec mora:
– ustrezati merilom in kriterijem kvalite-

te, prepoznavne kot umetniško večplastne 
ustvarjalnosti,

– priložiti največ 3 monografske publika-
cije, fotografije, diapozitive, CD ali kak drug 
material, iz katerega bo nedvomno možno 
presojati o kvaliteti monografij,

– dokumentirati udeležbo na mednaro-
dnih in domačih selekcioniranih razstavah,

– dokumentirati nagrade oziroma prizna-
nja, javne kritike, recenzije in ocene ter me-
dijsko odmevnost,

– izpolniti prijavnico z relevantnimi po-
datki; avtorji dvignejo prijavnico v Galeriji 
ZDSLU, na Komenskega 8, vsak delavnik, 
od 1. 6. 2012 dalje. Zanjo lahko zaprosi-
jo tudi po elektronski pošti, zdslu@zve-
za-dslu.si,

– predložiti najnovejši izpis iz sistema 
COBISS, iz katerega je razvidno število iz-
posoj njegovega dela v preteklem letu.

Članstvo v Sekciji ilustratorjev in ZDSLU 
ni odločilno. Prednost imajo avtorji, ki so 
samozaposleni v kulturi, ki še niso prejeli 
delovne štipendije in ki nimajo pravice do 
prispevkov iz naslova knjižničnega nadome-
stila oziroma so deležni le manjših izplačil.

Upravičence bo izbrala tričlanska stro-
kovna žirija, sestavljena iz dveh članov 
ZDSLU in zunanjega člana, priznanega 
umetnostnega kritika.

Avtorji lahko prejmejo delovno štipendijo 
iz naslova knjižničnega nadomestila Javne 
agencije za knjigo RS, če je niso sprejeli 
zadnje dve leti.

Avtor izjavlja, da ni pridobil štipendije Mi-
nistrstva za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport RS ali JAK RS v zadnjih dveh letih 
(2010 in 2011).

Prijavo in gradivo pošljite ali osebno do-
stavite v Galerijo ZDSLU, vsak delavnik, od 
1. 6. do vključno 15. 6. 2012, med 12. in 
16. uro (velja poštni žig), na naslov ZDSLU, 
Sekcija ilustratorjev, s pripisom ''za Žirijo za 
podeljevanje delovnih štipendij'', Komenske-
ga 8, 1000 Ljub ljana.

Opomba: upoštevajte, da se delovna šti-
pendija za področje ilustracije in fotografije 
iz naslova knjižničnega nadomestila nanaša 
izključno na izposojo knjižničnega gradiva 
v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizi-
rano izposojo v sistemu COBISS.si (4. člen 
Pravilnik JAK).

Vsa predložena dokumentacija se mora 
nanašati na knjižnično gradivo.

ZDSLU
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Št. 47/2012 Ob-2877/12
Na podlagi 12. člena Zakona o razisko-

valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 22/06 – UPB1, 112/07, 9/11) in 102. čle-
na Pravilnika o postopkih (so)financiranja, 
ocenjevanja in spremljanju izvajanja razi-
skovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 
72/11) Univerza na Primorskem Università 
del Litorale objavlja

javni razpis
za kandidate/ke za mlade raziskovalce  

v letu 2012 (11 mest)
na naslednjih raziskovalnih področjih:
matematika, biologija, vzgoja in izobra-

ževanje, ekonomija, upravne in organizacij-
ske vede, psihologija, šport, zgodovinopis-
je (2 mesti) in interdisciplinarne raziskave 
(2 mesti).

Kandidat/-ka za mladega raziskovalca 
mora izpolnjevati pogoje iz 103. člena Pra-
vilnika o postopkih (so)financiranja, ocenje-
vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti. Razpisna dokumentacija z na-
vodili za prijavo je na voljo na spletni strani 
univerze, www.upr.si, in na sedežu Univerze 
na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper. 
Rok za oddajo prijav je do vključno petka, 
6. julija 2012.

Univerza na Primorskem  
Università del Litorale

 Ob-2860/12
Občina Medvode na podlagi 10. člena 

Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 
97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – 
ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09-ZI-
PRS1011), 5. člena Pravilnika o sofinan-
ciranju programov športa v Občini Medvo-
de (Uradni list RS, št. 38/12) ter Letnega 
programa športa v Občini Medvode za leto 
2012, ki ga je na 11. seji, dne 3. 4. 2012, 
sprejel Občinski svet Občine Medvode, ob-
javlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa  

v Občini Medvode za leto 2012
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Med-

vode, Cesta komandanta Staneta 12, Med-
vode.

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev 
proračuna Občine Medvode je sofinancira-
nje naslednjih programov:

A. Programi športa:
1. Športna vzgoja otrok in mladine.
2. Športna dejavnost študentov.
3. Športna rekreacija.
4. Kakovostni šport.
5. Vrhunski šport.
6. Šport invalidov.
7. Razvojne in strokovne naloge v špor-

tu.
B. Prednostni programi športa lokalnega 

pomena.
C. Športni objekti in površine.
3. Okvirna višina sredstev, ki so name-

njena programom športa pod točko A, je 
142.744,00 EUR; prednostnim progra-
mom športa lokalnega pomena pod točko 
B 35.000,00 EUR; športnim objektom in po-
vršinam pod točko C pa 27.000,00 EUR.

Razpisnik si pridržuje pravico, da javni 
razpis brez kakršnih koli posledic razvelja-
vi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. 
V primeru velikega števila prijavljenih pro-
gramov bo razpisnik določil najvišje število 

programov, ki jih bo sofinanciral posame-
znemu izvajalcu.

4. Na javnem razpisu za sofinanciranje 
programov športa lahko kandidirajo:

– športna društva, ki so registrirana za 
izvajanje športne dejavnosti in imajo sedež 
ter delujejo v Občini Medvode;

– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo 
športna društva s sedežem in delovanjem 
na območju Občine Medvode;

– zavodi, gospodarske družbe, zaseb-
ni športni delavci in druge organizacije, ki 
so registrirane za opravljanje dejavnosti na 
področju športa;

– zavodi s področja vzgoje in izobraže-
vanja.

Pravico do sofinanciranja programov 
športa imajo izvajalci, ki:

– imajo sedež v Občini Medvode;
– izpolnjujejo materialne in kadrovske 

pogoje za realizacijo načrtovanih progra-
mov športa;

– imajo organizirano redno dejavnost in 
vadbo;

– imajo urejeno evidenco vadečih oziro-
ma članov in evidenco o plačani članarini;

– imajo izpolnjene obveznosti do občine;
– delujejo do dneva objave javnega raz-

pisa vsaj eno leto na območju Občine Med-
vode;

– izpolnjujejo druge pogoje, določene 
s Pravilnikom o sofinanciranju programov 
športa v Občini Medvode (Uradni list RS, 
št. 38/12, v nadaljevanju pravilnik).

5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo 
izvajalci programov športa v letu 2012, so 
določeni v pravilniku.

6. Posamezni izvajalci športnih progra-
mov lahko za iste programe le enkrat letno 
pridobijo sredstva občinskega proračuna, 
ne glede na javne razpise in proračunske 
postavke.

7. Dodeljena sredstva morajo izvajalci 
porabiti v letu 2012.

8. Rok za prijavo na javni razpis je 15 dni 
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok 
za prijavo začne teči naslednji dan po ob-
javi.

9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti poslana na določenih 

prijavnih obrazcih po pošti kot priporočena 
pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta 
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali 
oddana v zaprti kuverti v tajništvu občine.

Na kuverti mora biti obvezno označeno: 
»Javni razpis – šport 2012 – Ne odpiraj!«.

Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo 
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog 
oddana na pošti oziroma bo do 15. ure tega 
dne oddana v tajništvu občine.

Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna 
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnje-
ga postopka izločila vse prepozno prispele 
vloge.

10. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno 
vlogo na razpis, bodo pozvani, da jo v roku 
8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vlo-
ge izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, 
in vloge, oddane po izteku roka za oddajo 
vlog, bodo zavržene.

11. Razpisnik bo opravil izbiro najkasne-
je v 45 dneh po izteku roka za oddajo vlog. 
Izvajalci bodo v roku 30 dni po izteku roka 
za izbiro obveščeni o izidu javnega razpi-
sa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine 
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju 
v letu 2012.

12. Razpisno dokumentacijo lahko za-
interesirani izvajalci najdejo na spletni 

strani Občine Medvode, www.medvode.si. 
Razpisno dokumentacijo lahko v razpisnem 
roku izvajalci pridobijo tudi na Občini Med-
vode, Oddelek za družbene dejavnosti, 
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, 
v času uradnih ur, ali na Zavodu za šport in 
prireditve Medvode, v pisarni št. 36, Ostro-
vrharjeva ulica 4, Medvode, v času ura-
dnih ur.

13. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju pro-

gramov športa,
– obrazec »zahtevek za izplačilo – 

šport«,
– obrazec »letno vsebinsko in finančno 

poročilo o izvajanju letnega programa špor-
ta«,

– pravilnik.
14. Dodatne informacije o javnem raz-

pisu lahko izvajalci dobijo na Zavodu za 
šport in prireditve Medvode, Ostrovrhar-
jeva ulica 4, Medvode, pri Simonu Ličnu, 
tel. 01/36-26-222.

Občina Medvode

Št. 6021-01001/2012-4 Ob-2861/12
Občina Dol pri Ljub ljani na osnovi Zako-

na o organizaciji in financiranju vzgoje in iz-
obraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 58/09 
in 20/11), Statuta Občine Dol pri Ljub ljani 
(Uradni list RS, št. 36/02 in 55/07) in Odloka 
o podelitvi koncesije za izvajanje progra-
ma predšolske vzgoje in varstva (Uradni list 
RS, št. 25/10) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 

programa predšolske vzgoje in varstva
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvajanje progra-

ma predšolske vzgoje in varstva v okviru 
programa, sprejetega za javne vrtce.

Koncesionar izvaja javno službo za celo-
tno območje Občine Dol pri Ljub ljani.

Koncesija se podeli za: dve vzgojno-var-
stveni družini.

2. Pogoji za prijavo na javni razpis
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavno-

sti predšolske vzgoje in varstva,
– ima dovoljenje za opravljanje dejav-

nosti (dokaz o vpisu v razvid – 34. člen 
ZOFVI),

– ima pozitivno mnenje Strokovnega 
sveta Republike Slovenije za splošno izo-
braževanje o ustreznosti programa,

– zagotavlja opremljenost v skladu s Pra-
vilnikom o normativih in minimalnih tehnič-
nih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ura-
dni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 
in 47/10),

– ima zagotovljene strokovno usposo-
bljene delavce v skladu s Pravilnikom o nor-
mativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list 
RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 79/09, 102/09 
in 105/10),

– ima letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 

9-urni dnevni program,
– dejavnost bo opravljal za ceno progra-

ma, ki jo potrdi občinski svet.
Koncesija se podeli za določen čas za 

obdobje 10 let, z možnostjo podaljšanja. 
Pričetek izvajanja koncesije je najkasneje 
v enem letu od prejema odločbe.
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3. Merila za izbor ponudnika
– Ocena objekta, prostora in opreme – 

največ 40 točk. Ocenjuje se funkcionalnost 
objekta, velikost prostorov za izvajanje pro-
grama, število in kvaliteta igral, dostop in 
parkirna mesta.

– Lokacija vrtca – največ 40 točk. Večje 
število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost 
opravljal v središču posameznega območja.

– Cena programa predšolske vzgoje in 
varstva – 20 točk.

4. Svojo ponudbo morajo ponudniki od-
dati v zaprti kuverti ter na prvi strani imeti 
oznako »Ne odpiraj – koncesija vrtec« in 
navedenega naslovnika, na zadnji strani pa 
navedenega pošiljatelja. Ponudniki lahko 
ponudbo oddajo osebno v glavni pisarni Ob-
čine Dol pri Ljub ljani ali po pošti na naslov 
Dol pri Ljub ljani 1, 1262 Dol pri Ljub ljani.

5. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, 
ki bodo prispele v glavno pisarno Občine 
Dol pri Ljub ljani, Dol pri Ljub ljani 1, 1262 
Dol pri Ljub ljani, najkasneje v roku 30 dni od 
objave razpisa v Uradnem listu RS.

6. Komisija v roku 15 dni po odpiranju 
ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje 
na podlagi postavljenih meril oceni. Komi-
sija o ocenjevanju izdela poročilo, ter na 
podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po 
končanem postopku, na predlog komisije, 
občinska uprava v roku 15 dni izda odločbo 
o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar 
sklene koncesijsko pogodbo s konceden-
tom v roku 15 dni od pravnomočnosti od-
ločbe.

7. Če se na razpis javi le en ponudnik in 
ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent 
z njim sklene koncesijsko pogodbo.

8. Razpisna dokumentacija bo na voljo 
na spletni strani Občine Dol pri Ljub ljani, 
http://www.dol.si, v sprejemni pisarni Obči-
ne Dol pri Ljub ljani, Dol pri Ljub ljani 1, 1262 
Dol pri Ljub ljani, v času uradnih ur, in sicer 
od datuma objave razpisa v Uradnem listu 
RS dalje.

9. Informacije o javnem razpisu lahko po-
nudniki dobijo na Občini Dol pri Ljub ljani, pri 
Sandri Učakar – 01/53-03-243, sandra.uca-
kar@dol.si, ali v Vrtcu pri OŠ Janka Modra 
– Zdenki Peklaj – 01/56-44-826, zdenka.pe-
klaj@guest.arnes.si, vsak delavnik, od 8. 
do 12. ure.

Občina Dol pri Ljubljani

Št. 014-6/2011 Ob-2862/12
Občina Kamnik na podlagi 6. člena Od-

loka o predmetu, pogojih in postopkih za 
podeljevanje in prenehanje koncesije za iz-
vajanje programa predšolske vzgoje in var-
stva (Uradni list RS, št. 126/06 in 106/11) ter 
sklepa občinskega sveta z 11. seje, z dne 
21. 12. 2011, št. 0322-0010/2011 – 13, ob-
javlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 

programa predšolske vzgoje in varstva 
na območju Občine Kamnik

1. Naročnik (koncedent): Občina Ka-
mnik.

2. Predmet koncesije: javna služba izva-
janja programa predšolske vzgoje in varstva 
v obsegu do 11 oddelkov za I. starostno 
obdobje.

3. Območje izvajanja dejavnosti (lokaci-
ja koncesijskega objekta): KS Duplica, KS 
Kamnik – Center, KS Novi trg, KS Perovo, 
KS Nevlje.

4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: kon-
cesionar mora:

– biti registriran za opravljanje dejavno-
sti predšolske vzgoje in varstva;

– imeti na območju določenem v razpisu 
Občine Kamnik zagotovljen strokovni kader, 
prostore in opremo v skladu s predpisi;

– imeti program razvoja s finančnim na-
črtom za celotno obdobje razpisane kon-
cesije;

– izvajati najmanj 9-urni dnevni program, 
glede na potrebe pretežnega dela uporab-
nikov;

– dejavnost opravljati za ceno programa, 
kot jo določa občinski svet;

– predložiti bančno garancijo za resnost 
ponudbe, veljavno do uresničitve zavaro-
vanja za izpolnjevanje pogodbenih določil 
oziroma najkasneje do 31. 10. 2012.

5. Participacija občine: občina bo kon-
cesionarjem, izbranim na javnem razpisu 
za podelitev koncesije za izvajanje progra-
ma predšolske vzgoje in varstva, namenila 
nepovratna sredstva v višini 50.000 EUR 
(brez obresti) na oddelek, vendar tretjino 
v letu 2012. Naslednja tretjina sofinancer-
skega deleža bo koncesionarjem izplačana 
mesec dni po sprejetem proračunu za leto 
2013, vendar ne pred 31. 1. 2013, zadnja 
tretjina pa mesec dni po sprejetem proraču-
nu za leto 2014, vendar ne pred 31. 1. 2014.

6. Zavarovanje dejavnosti in participacije 
občine: ponudnik mora predložiti izjavo, da 
bo v primeru izbora zagotovil ustrezno zava-
rovanje za izpolnjevanje pogodbenih določil.

7. Čas za katerega se dodeljuje koncesi-
ja: 7 let, z možnostjo predčasnega odstopa 
od koncesijske pogodbe – po 5 letih.

8. Rok, do katerega se sprejemajo prija-
ve: 30. 7. 2012, do 10. ure.

9. Način predložitve ponudb
Kandidati morajo ponudbo predložiti 

v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 
Prijava na javni razpis: koncesija za podro-
čje predšolske vzgoje«, v vložišče Občine 
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden poln 
naziv in naslov ponudnika.

Prepozno prispele ponudbe se bodo ne-
odprte vrnile ponudnikom.

10. Merila za izbiro:
– število oddelkov v posameznem oko-

lišu – 55 točk,
– rok pričetka izvajanja javne službe – 

45 točk.
11. Čas odpiranja ponudb: 30. 7. 2012, 

ob 11. uri, v prostorih Občine Kamnik (pritli-
čje, soba 17).

12. Dosegljivost razpisne dokumen-
tacije: razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani Občine Kamnik: www.ka-
mnik.si, od datuma objave razpisa dalje. 
Kontaktna oseba: Katarina Ščetinin Sever 
(tel. 831-81-39; katarina.scetinin-sever@ka-
mnik.si).

13. Rok, v katerem bodo kandidati ob-
veščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po 
odpiranju ponudb.

Občina Kamnik

Št. 33001-5/2012-1 Ob-2863/12
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu 

(Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1), Odlo-
ka o proračunu Občine Muta za leto 2012 
(MUV, št. 12/12) in Pravilnika o dodeljevanju 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v Občini Muta za programsko 
obdobje 2007–2013 (MUV, št. 26/07, 6/08) 
Občina Muta objavlja

javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 

Muta v letu 2012
I. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17, 

2366 Muta.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev ne-

povratnih finančnih sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Muta v letu 2012 po shemi državnih pomo-
či v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije 
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) 
št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za na-
slednje ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno pro izvodnjo

2. Zagotavljanje tehnične podpore 
v kmetijstvu

3. Pokrivanje dodatnih stroškov transpor-
ta in opreme

4. Naložbe za opravljanje dopolnilne de-
javnosti na kmetijah.

III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za Naložbe v kmetijska gospodarstva 

za primarno pro izvodnjo:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fi-

zične osebe, ki ustrezajo merilom za majhna 
in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno 
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se 
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski pro-
izvodov in imajo sedež na območju Občine 
Muta ali posedujejo kmetijska zemljišča na 
območju Občine Muta in so vpisani v regi-
ster kmetijskih gospodarstev (v nadaljeva-
nju: nosilci kmetijskih gospodarstev);

(2) za Zagotavljanje tehnične podpore:
– registrirana stanovska in interesna 

združenja in zveze, ki delujejo na podro-
čju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na 
območju občine ali regije (v nadaljevanju: 
društva in združenja);

– organizacije, ki so registrirane za opra-
vljanje storitev na področju kmetijstva, goz-
darstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: 
registrirani izvajalci);

(3) za Pokrivanje dodatnih stroškov tran-
sporta in opreme:

– sub jekti, ki so registrirani za opravljanje 
dejavnosti transporta;

(4) za Naložbe za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah:

– nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih de-
javnosti.

IV. Višina razpisanih sredstev za posa-
mezne namene, upravičeni stroški in pogoji 
za pridobitev sredstev

Sredstva v proračunu so omejena. Ko-
likor sredstva na posamezni proračunski 
postavki ne bodo porabljena, se lahko pre-
razporedijo na ostale proračunske postavke 
v skladu z Odlokom o proračunu Občine 
Muta za leto 2012.

Skupna višina razpisanih sredstev znaša 
29.986,00 EUR.

Prijave na razpis bodo ovrednotene na 
podlagi naslednjih meril, ki bodo upošteva-
ne pri razdeljevanju proračunskih sredstev:

I. Pomoči, dodeljene po uredbi za sku-
pinske izjeme

Skupna višina razpisanih sredstev znaša 
12.613,00 EUR

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno pro izvod.

1.1. posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev z živinorejsko in rastlinsko pro izvodnjo,

1.2 urejanje pašnikov in kmetijskih ze-
mljišč.
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Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 
11.000,00 EUR.

Predmet pomoči:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospo-

darstev z živinorejsko in rastlinsko pro-
izvodnjo:

– naložbe v posodobitev hlevov s pri-
padajočo notranjo opremo (oprema za kr-
mljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, 
mesa in jajc;

– naložbe v skladišča za krmo s pripa-
dajočo opremo;

– prva postavitev ekstenzivnih travniških 
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma 
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov 
sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadov 
oljčnikov ter hmeljišč;

– nakup in postavitev rastlinjakov, vključ-
no s pripadajočo opremo;

– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2 Urejanje pašnikov in kmetijskih ze-

mljišč:
– naložbe v postavitev pašnikov za nad-

zorovano pašo domačih živali;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih 

del.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živino-

rejsko in rastlinsko pro izvodnjo na kmetij-
skih gospodarstvih, razen za rejo toplokrv-
nih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo 
drobnice se pomoči dodelijo na območjih 
z omejenimi dejavniki.

Cilji ukrepa:
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro-

izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega 

okolja in izboljšanje higienskih razmer ali 
standarda za dobro počutje živali,

– boljše izkoriščanje naravnih virov (pa-
šnikov in travnikov).

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sred-

stev mora biti predložena v skladu z zahte-
vami razpisne dokumentacije,

– investicija mora biti zaključena pred iz-
plačilom sredstev,

– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega 
gospodarstva in mora imeti stalno prebiva-
lišče na naslovu kmetijskega gospodarstva,

– vsi računi in dokazila o plačilih se mo-
rajo glasiti na ime nosilca kmetijskega go-
spodarstva; v primeru, da je kmetija vklju-
čena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetij-
skega gospodarstva davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah,

– kmetijsko gospodarstvo mora z investi-
cijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od 
navedenih ciljev ukrepa,

– na kmetijskem gospodarstvu mora-
jo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro-
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, 
upoštevane vse predpisane zahteve glede 
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter 
zahtev za dobrobit živali; če je investicija na-
menjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora 
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje 
do zaključka investicije,

– nosilec kmetijskega gospodarstva 
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primer-
ljivih površin,

– po zaključku investicije bo le-ta v upo-
rabi, za namen za katerega je upravičenec 
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu 
sredstev.

– Upravičenec mora izpolnjevati ostale 
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči 

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode-
želja v Občini Muta za programsko obdobje 
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– v primeru agromelioracijskih del: ko-
pijo katastrskega načrta in program del, ki 
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS 
Radlje ob Dravi);

– zbirno vlogo za neposredna plačila 
za leto 2011 Agencije RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (samo A obrazec);

– ponudbo oziroma predračun za na-
meravano investicijo oziroma študijo, za 
projektno dokumentacijo pa račun o izde-
lavi;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za 
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto 
naložbe izdajajo dovoljenja;

– mnenje o upravičenosti in ekono-
mičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba (KSS Radlje ob Dravi); 
o upravičenosti naložbe, če je ta večja od 
50.000 EUR;

– naložba mora biti v skladu s Standar-
di Skupnosti;

– kmetijsko gospodarstvo mora prispe-
vati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih 
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti 
razvidno iz vloge;

– po zaključku investicije mora kmetij-
sko gospodarstvo izpolnjevati standard za 
dobro počutje živali;

– do pomoči so upravičena kmetijska 
podjetja, ki niso podjetja v težavah.

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin 
se šteje:

– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) 
ali

– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali eks-
tenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali

– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov 

(GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) 
ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov 
(GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov 
(GERK 1240, 1180) ali

– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pri-
delavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničar-
stvu (GERK 1190) ali

– 200 m2 pro izvodnih površin pri pri-
delavi gob ali

– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) 

ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma 

drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je 

podlaga za preračun 1 ha primerljivih kme-
tijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.

Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je 

za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pri-
dobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel 
javna sredstva RS ali sredstva EU.

Podpore za naložbe po tem razpisu se 
ne dodelijo za:

– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– že izvedena dela, razen za izdelavo 

projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem 

kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen 

nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja 

občine,

– investicije, ki so financirane iz drugih 
javnih sredstev Republike Slovenije in EU in

– nakup pro izvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stro-

ški
Sofinancira se:
– do 50 % upravičenih stroškov na obmo-

čjih z omejenimi dejavniki;
– do 40 % upravičenih stroškov za ostala 

območja;
– če naložbe izvajajo mladi kmetje, se 

intenzivnost pomoči poveča za 10 % (te na-
ložbe morajo biti opredeljene v poslovnem 
načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpol-
njeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 
1698/2005). Naložba se lahko izvede v ob-
dobju pet let po prevzemu kmetije.

Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena 

in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, pri-
vezov in boksov, električna oprema, prezra-
čevalni sistemi, napajalni sistemi …);

– stroški nakupa in montaže nove teh-
nološke opreme (za krmljenje, molžo in iz-
ločke …);

– stroški nakupa materiala, opreme in 
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih 
objektov (sofinanciranje obnove ali rekon-
strukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi iz-
polnjevanja standarda nitratne direktive ni 
mogoče);

– stroški prve postavitve ekstenzivnih 
trajnih nasadov ali postavitve oziroma pre-
strukturiranja (zamenjave sort) obstoječih 
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in 
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega 
materiala, postavitev mrež proti toči …);

– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka 
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;

– stroški nakupa in postavitve mrež proti 
toči;

– stroški nakupa opreme za ureditev pa-
šnikov (oprema za ograditev in pregraditev 
pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, 
ureditev napajališč …);

– stroški izvedbe agromelioracijskih del, 
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, pla-
niranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, 
založnega gnojenja, vključno z apnenjem, 
nakup in sejanje travnega semena, razen 
drenažna dela in material za drenažo …);

– splošni stroški, povezani s pripravo in 
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, in-
ženirjev in svetovalcev, stroški študije za 
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).

Pomoč se lahko dodeli, da se upravi-
čencu omogoči, da doseže novo uvedene 
minimalne standarde glede okolja, higiene 
in dobrega počutja živali.

Najvišji znesek dodeljene pomoči po-
sameznemu podjetju ne sme preseči 
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh 
proračunskih let oziroma 500.000 EUR na 
območjih z omejenimi dejavniki iz nacional-
nih virov in lokalnih virov.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukre-

pa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne 

velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo 

javna sredstva za namen investicije.
2. Zagotavljanje tehnične podpore 

v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

1.613,00 EUR
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, 

svetovalnih storitev, organizacije forumov, 
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tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja 
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.

Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgo-

ročna sposobnost preživetja,
– krepitev človeških virov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca 

izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi 
dokazili kot so kotizacije oziroma participaci-
je kmetov, če se izvajalec za to odloči,

– pomoč mora biti dostopna vsem upra-
vičencem na ustreznem območju,

– če so izvajalci ali organizatorji nude-
nja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne 
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah 
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične 
podpore,

– upravičenci morajo k vlogi predložiti 
letni program dela oziroma dokazila, zahte-
vana z javnim razpisom.

– Upravičenec mora izpolnjevati ostale 
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode-
želja v Občini Muta za programsko obdobje 
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– finančno ovrednoten program izvajal-
ca izobraževanj oziroma storitev;

– pri zahtevku mora biti priložen spisek 
udeležencev svetovanja.

Občina Muta z izvajalci sklene pogodbo, 
v kateri opredeli posamezne naloge, časov-
ne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe 
plačil.

Omejitve:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven ob-

močja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih 

dognanj, kakovosti za pro izvode iz drugih 
držav, generičnih pro izvodov in prehranje-
valnih koristi generičnih pro izvodov,

– za stroške za storitve povezane 
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, 
na primer rutinsko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje,

– za stroške svetovanja, ki so financirane 
v okviru javne svetovalne službe.

Višina sofinanciranja in upravičeni stro-
ški:

– pomoč lahko krije do 100 % stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioni-

ranih storitev in ne sme vključevati neposre-
dnih plačil v denarju pro izvajalcem.

Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposa-

bljanja kmetov in delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stro-
škov organiziranja in materialnih stroškov 
za izvedbo programov usposabljanja (pre-
davanja, informativna izobraževanja, krožki, 
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):

– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih 

opravijo tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med 

trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi 
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na 
primer rutinsko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje.

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

– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tek-

movanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado 
in zmagovalca.

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

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukre-

pa.
II. Pomoči de minimis
Skupna višina razpisanih sredstev znaša 

17.373,00 EUR
3. Pokrivanje dodatnih stroškov transpor-

ta in opreme
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

13.373,00 EUR
Predmet pomoči:
Financiranje stroškov prevoza za prevo-

ze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in tran-

sportne mreže na odročnih krajih in zagoto-
viti ustrezen in kakovosten transport.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec izvajalec transporta mora 

biti registriran za opravljanje dejavnosti to-
vornega transporta;

– upravičenec/izvajalec transporta 
mora predložiti dokazilo o opravljenih tovor-
nih transportih na odročnih območjih, z na-
vedbo razdalj;

– upravičenec/izvajalec transporta 
mora predložiti seznam lokalnih odročnih 
prog z navedbo razdalj in številom prevo-
zov letno;

– zagotoviti ustrezen in kakovosten tran-
sport;

– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se mo-

rajo glasiti na ime nosilca registrirane de-
javnosti; v primeru, da je vključen v sistem 
DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec;

– izvajalec ne sme biti v finančnih te-
žavah.

– Upravičenec mora izpolnjevati ostale 
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode-
želja v Občini Muta za programsko obdobje 
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– potrdilo organizatorja prevoza.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za prevoze v nižini;
– za prevoze izven občine.
Višina sofinanciranja in upravičeni stro-

ški:
Sofinancira se do:
– do 100 % upravičenih operativnih stro-

škov tovornega transporta.
Upravičeni stroški so:
– operativni stroški tovornega prevo-

za/kilometer v odročnih krajih.
Odročna območja:
Sv. Primož nad Muto, Pernice, Sv. Jernej 

nad Muto, Mlake, Gortina (k.o. Zg. Gortina).
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena 

kateremu koli podjetju, ne sme presegati 

100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh 
proračunskih let.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukre-

pa.
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne de-

javnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

4.000,00 EUR
Predmet pomoči:
Financiranje stroškov naložb, ki so po-

trebne za začetek opravljanja dopolnilne 
dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe 
dopolnilne dejavnosti, za namen:

– predelava kmetijskih pro izvodov 
(mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in 
škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih 
olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, 
drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih iz-
delkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih 
sortimentov);

– neposredna prodaja kmetijskih pro-
izvodov na kmetijah in izven kmetije;

– turizem na kmetiji (gostinska in nego-
stinska dejavnost – ogled kmetije in njene 
okolice, prikaz vseh del iz osnovne kme-
tijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh 
del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežni-
mi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, od-
daja športnih rekvizitov, oddajanje površin 
za piknike;

– dejavnost, povezana s tradicionalnimi 
znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno 
krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka 
v kmečki peči, izdelava drobnih galanterij-
skih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava pod-
kev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki 
iz zelišč in dišavnic);

– pridobivanje in prodaja energije iz ob-
novljenih virov na kmetiji;

– storitve s kmetijsko in gozdarsko me-
hanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter od-
daja le-teh v najem;

– izobraževanje na kmetiji, povezano 
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejav-
nostjo;

– zbiranje in kompostiranje organskih 
snovi;

– angažiranje ter izdelava vencev, šop-
kov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih 
rastlin.

Cilji ukrepa:
Povečanje števila kmetijskih gospodar-

stev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popi-

som del, opreme in tehnologijo, ki ga pri-
pravi za to pooblaščena pristojna institucija;

– ponudbo oziroma predračun za name-
ravano investicijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za iz-
vedbo investicije, kolikor se za to vrsto na-
ložbe izdajajo dovoljenja;

– mnenje pristojne strokovne službe 
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto do-
polnilne dejavnosti;

– gradbena dela morajo biti izvedena 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi 
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;

– naložba mora iti v skladu s Standardi 
Skupnosti;

– upravičenci morajo po končani inve-
sticiji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem 
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in 
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opra-
vljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
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– fotokopija dovoljenja o registraciji do-
polnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registri-
ral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto 
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še 
ni registrirana;

– dejavnost se mora opravljati v okviru 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj na-
slednjih 5 let po zaključeni investiciji.

Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno 

z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in 

usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in 

izvedbo projekta.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– že izvedena dela, razen za izdelavo 

projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja 

občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih 

javnih sredstev RS in EU in nakup pro-
izvodnih pravic.

Višina sofinanciranja:
Sofinancira se do:
– do 50 % upravičenih stroškov, vendar 

največ 1.500,00 EUR na upravičenca.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena 

kateremu koli podjetju, ne sme presegati 
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju 
treh proračunskih let.

V. Rok za predložitev prijav in na-
čin predložitve

Razpis je odprt do 19. junija 2012.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev 

finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Muta v letu 
2012«,

– obvezne priloge k vlogi, ki so predlo-
žene kot dokazila k posameznim ukrepom.

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in ozna-
čene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetij-
stvo 2012«, na naslov Občina Muta, Glavni 
trg 17,2366 Muta. V primeru, da upraviče-
nec pošilja več vlog za več namenov, mora 
biti vsaka vloga v svoji kuverti.

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

nuje župan, in sicer bo odpiranje vlog dne, 
21. junija 2012. Komisija bo opravila pregled 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in 
meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu.

Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po 

tem razpisu odloča direktor občinske uprave 
ali druga od direktorja pooblaščena ose-
ba s sklepom, na predlog komisije. Upra-
vičencem se izda sklep o višini odobrenih 
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za 
posamezen ukrep. Upravičenec pred izda-
nim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za 
katera so sredstva namenjena. Hkrati se jih 
pozove k podpisu pogodbe.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka 
lahko upravičenec vloži pritožbo županu 
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev 
župana je dokončna. Medsebojne obvezno-
sti med občino in prejemnikom pomoči se 
uredijo s pogodbo.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 
8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane 
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega 

razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene 
in ne bodo obravnavane v postopku dode-
litve sredstev.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni 
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kan-
didati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, 
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji kori-
ščenja sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna 
občine izplačajo na transakcijski račun na 
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebova-
ti dokazila o plačilu obveznosti in račune 
oziroma dokumentacijo glede na posame-
zen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti 
dostavljena na Občino Muta najkasneje do 
15. 11. 2012.

Računi in dokazila o plačilu računov za 
izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti 
z datumom po prejemu sklepa. Račune 
z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot 
račune z datumom po 15. 11. 2012 komisija 
ne bo upoštevala.

Dodeljena sredstva bodo praviloma iz-
plačana v letu 2012. Pogoj za dodelitev 
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Ob-
čine Muta za leto 2012.

VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sred-

stev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Muta spremlja in preverja 
pri prejemnikih in na terenu namensko pora-
bo sredstev komisija.

V primeru nenamensko porabljenih 
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o do-
deljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Muta za 
programsko obdobje 2007–2013, mora pre-
jemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi 
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi 
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem 
pravilniku za naslednji dve leti.

Opomba: občinska uprava bo po odpi-
ranju vlog vzorčno preverila resničnost po-
datkov na terenu. V primeru ugotovljenih 
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo 
za določen namen odobrena sredstva in 
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih 
sredstev za naslednjih pet let.

VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagate-
lji dvignejo razpisno dokumentacijo: brez-
plačna razpisna dokumentacija je od dneva 
te objave do izteka prijavnega roka dose-
gljiva na spletni strani Občine Muta (www.
muta.si) ali pa jo v tem roku zainteresira-
ni lahko dvignejo v tajništvu Občine Muta, 
tel. 02/88-79-600, v času uradnih ur: v po-
nedeljek, od 8. do 14.30; v sredo, od 8. do 
16.30, v petek, od 8. do 12.30.

Občina Muta

Št. 478-0028/2011 Ob-2879/12
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Ka-

mnik, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) in Sklepa Občinskega sveta Ob-
čine Kamnik, št. 0322-0009/2011-5 z dne 
1. 12. 2011,

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim 

zbiranjem ponudb
1. Prodajalec: Občina Kamnik, Glavni 

trg 24, 1240 Kamnik.
2. Predmet prodaje:
a) zemljišče parc. št. 67/7, v izme-

ri 867 m2 (izhodiščna cena: 39.015,00 € 
+20 %DDV),

b) zemljišče parc. št. 67/13, v izme-
ri 778 m2 (izhodiščna cena: 38.900,00 € 
+20 %DDV),

c) zemljišče parc. št. 67/18, v izme-
ri 1012 m2, (izhodiščna cena: 65.780,00 € 
+20 %DDV),

vse k.o. 1897 Nevlje.
Vsa zemljišča od tč. a. do tč. c. so na-

menjena za stanovanja in spremljajoče de-
javnosti (v osnutku Odloka o prostorskem 
načrtu Občine Kamnik, ki je trenutno v fazi 
javne razgrnitve, je za predmetno obmo-
čje predvidena izdelava OPPN).

d) parkirni boks, v izmeri 12,45 m2, na 
Ljub ljanski cesti 5D (pod objektom Dan 
in noč), številka dela stavbe 22, v stavbi 
št. 1287, k.o 1287 Kamnik (izhodiščna cena: 
8.202,48 €+2 % davek na promet nepre-
mičnin),

e) parkirni boks, v izmeri 12,45 m2, na 
Ljub ljanski cesti 5D (pod objektom Dan 
in noč), številka dela stavbe 26, v stavbi 
št. 1287, k.o 1287 Kamnik (izhodiščna cena 
8.202,48 €+2 % davek na promet nepre-
mičnin),

f) zemljišče parc. št. 364/4, travnik, v iz-
meri 135 m2, parc. št. 364/5, stanovanjska 
stavba, v izmeri 155 m2 in dvorišče, v izmeri 
130 m2, del parc. št. 568/5, v izmeri 124 m2 
ter del parc. št. 410/5, v izmeri 203 m2, vse 
k.o. Kamnik. Parceli, katerih se prodaja le 
njun del, sta v postopku parcelacije.

Zemljišče je namenjeno za stanovanjsko 
gradnjo, objekt, ki trenutno stoji na zemljišču 
pa je predviden za rušenje.

Nepremičnine pod točko g) so napro-
daj v paketu (posameznih parcel ni možno 
kupiti),

Izhodiščna cena nepremičnin pod točko 
g) znaša skupno 148.400,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na 
promet nepremičnin.

g) zemljišče parc. št. 629/4, k.o. Godič, 
pašnik, v izmeri 570 m2, izhodiščna cena: 
30.000,00 €+20 %DDV)

Parcela je delno namenjena za stano-
vanjsko gradnjo, delno pa leži v kmetijskem 
območju.

3. Pogoji prodaje:
a) Vse nepremičnine so naprodaj po sis-

temu »videno – kupljeno«, zato kasnejše 
reklamacije v primeru napak ne bodo upo-
števane.

b) Nepremičnine bodo prodane ponu-
dniku, za katerega bo imenovana Komisija 
s strani župana ugotovila, da je podal naju-
godnejšo ponudbo in bo s sklepom župana 
izbran za najugodnejšega ponudnika.

c) Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 30 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od 
nakupa odstopil in ima Občina Kamnik pra-
vico zadržati vplačano varščino.

d) Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni 
po prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec 
po podpisu pogodbe, je bistvena sestavina 
pogodbe. V primeru, da se plačilo ne izve-
de v roku, se varščina zadrži, pogodba pa 
razdre.

e) Kupec bo poleg ponujene kupnine dol-
žan plačati še 20 % DDV ali 2 % davek na 
promet nepremičnin, stroške notarske ove-
ritve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske 
pravice na svoje ime in v svojo korist v ze-
mljiški knjigi.

4. Izhodiščna cena: izhodiščna cena je 
navedena ob posameznem predmetu pro-
daje.
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5. Pogoji za udeležbo v postopku:
a) Ponudnik je dolžan vplačati varšči-

no za resnost ponudbe, in sicer v višini 
10 % od izhodiščne cene za posamezno 
nepremičnino, na račun Občine Kamnik, 
št. 01243-0100002257, sklic na št. 722100 
in sicer do roka za oddajo ponudbe.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta 
v kupnino. Ponudnikom, ki na javnem razpi-
su ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni 
od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Varščina se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano 

varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše pro-

dajne pogodbe v roku 30 dni po prejemu 
obvestila o izbiri,

– če izbrani ponudnik odstopi od ponud-
be,

– če izbrani ponudnik ne plača kupnine 
v roku 8 dni od prejema računa s strani 
prodajalca ter prodajalec zaradi tega razdre 
pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

b) Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-

roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in na-
slov banke za vračilo varščine),

– navedbo nepremičnine za katero se 
ponudba nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 4.e. teh pogojev za 
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

c) Rok za oddajo popolne ponudbe je do 
vključno 18. 6. 2012.

V primeru, da ponudba ne bo oddana 
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna 
komisija ne bo upoštevala.

d) Ponudniki morajo oddati ponudbo pri-
poročeno po pošti v zaprti ovojnici, z oznako 
»Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišča« 
na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 
1240 Kamnik.

Ponudbe lahko ponudniki v roku za od-
dajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak de-
lovni dan, na vložišču prodajalca, na naslo-
vu Glavni trg 24, Kamnik.

e) 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 

90 dni od dneva poteka roka za oddajo 
ponudbe.

6. Dodatne informacije, ogled nepremič-
nine: dodatne informacije v zvezi s prodajo 
in ogledom zemljišča lahko dobite vsak de-
lovni dan, na tel. 01/831-81-53 ali e-naslov: 
ivanka.ogrinec@kamnik.si – kontaktna ose-
ba Ivanka Ogrinec.

7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo dne 20. 6. 2012, ob 9. uri, v prosto-
rih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik 
(soba št. 17/P). K javnemu odpiranju po-
nudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma 
njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno 
pooblastilo.

8. Izbor najugodnejšega ponudnika
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 

izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje 
in bodo enake ali višje od izhodiščne cene.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe 
je ponujena najvišja cena. V primeru, da 
enako ceno ponudi več ponudnikov, se naj-
ugodnejšim ponudnikom posreduje poziv 
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna 
pogajanja o ceni.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 
30 dni po preteku roka za javno zbiranje 
ponudb.

9. Ustavitev postopka: prodajalec si pri-
drži pravico, da brez kakršnekoli odškodnin-
ske odgovornosti do ponudnikov, do skleni-
tve pogodbe prekine oziroma ustavi posto-
pek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postop-
ka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom 
v neobrestovanem znesku.

Občina Kamnik

Št. 344-2/2011 Ob-2880/12
Občina Mokronog - Trebelno na podla-

gi Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe), Sta-
tuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni 
list RS, št. 66/10 – UPB) in Odloka o pode-
litvi koncesije za opravljanje javne službe 
zavetišča za zapuščene živali na območju 
Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, 
št. 48/11) objavlja

javni razpis
podelitev koncesije za izvajanje 

 javne službe zavetišča za zapuščene 
živali na območju  

Občine Mokronog - Trebelno
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Ob-

čina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 
8230 Mokronog, tel. 07/349-82-60, telefaks: 
07/349-82-69, matična številka: 2241170, ID 
za DDV: SI 28624777, transakcijski račun: 
0110 0010 0019 934.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o podelitvi koncesije za opravlja-

nje javne službe zavetišča za zapuščene 
živali na območju Občine Mokronog - Tre-
belno (Uradni list RS, št. 48/11).

3. Predmet javnega razpisa:
Dejavnost, ki je predmet javne službe 

obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske 

pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namesti-

tve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziro-

ma prodajo ali oddajo živali novim lastni-
kom,

– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom 

o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, 
ki podrobneje urejajo zaščito živali.

4. Območje izvajanja javne službe: kon-
cesija se izvaja na območju Občine Mokro-
nog - Trebelno.

5. Začetek in čas trajanja koncesije: kon-
cesija se podeli za dobo petih let od dneva 
podpisa koncesijske pogodbe z možnostjo 
podaljšanja. Koncesijsko obdobje začne teči 
z dnem podpisa koncesijske pogodbe.

6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik 

zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registri-

rana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesije,

– izpolnjevati mora pogoje, ki jih dolo-
čajo zakon o zaščiti živali ter drugimi pod-

zakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo 
zaščito živali.

– da ima poravnane davke in prispevke,
– ne sme biti v stečajnem postopku, 

v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko 

sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da razpolaga z zadostnim številom 

oskrbnikov in zadostnim obsegom potreb-
nih delovnih sredstev,

– da predloži cenovno opredeljen izved-
beni program oskrbe zapuščenih živali,

– da ima izkušnje na področju dejavno-
sti, ki je predmet koncesije,

– da prevzame odgovornost za škodo, 
ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravlja-
njem koncesije lahko povzročil tretji osebi,

– predložiti mora stroškovno opredeljen 
izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,

– da izpolnjuje morebitne dodatne pogo-
je vsebovane v javnem razpisu.

Podrobnejši pogoji opravljanja javne 
službe so navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

7. Merila za izbor koncesionarja: izmed 
prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali 
pogoje iz razpisa, se izbere cenovno naj-
ugodnejši.

8. Način financiranja javne službe: jav-
na služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se 
financira iz proračuna Občine Mokronog - 
Trebelno, v skladu s potrjenim izvedbenim 
programom varstva zapuščenih živali.

9. Način plačila koncesionarja: način pla-
čila se določi v koncesijski pogodbi.

10. Popolnost, pravilnost in pravoča-
snost prijave na razpis

Prijava na razpis je pravočasna, če do 
21. 6. 2012, do 10. ure, prispe po pošti 
oziroma je osebno oddana na Občino Mo-
kronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 
Mokronog.

Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj 
izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.

Prijava na razpis je popolna, če vsebuje:
– Izpolnjen, podpisan in ožigosan obra-

zec 1 razpisne dokumentacije (Prijava);
– Izpolnjen, podpisan in ožigosan obra-

zec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1);
– Izpolnjen, podpisan in ožigosan obra-

zec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2);
– Izpolnjen, podpisan in ožigosan obra-

zec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3);
– Izpolnjen, podpisan in ožigosan obra-

zec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni 
program zavetišča za opravljanje javne služ-
be zagotavljanja zavetišča za zapuščene 
živali);

– Izpolnjen, podpisan in ožigosan obra-
zec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za 
celotno oskrbo zapuščenih živali);

– Fotokopijo pogodbe, sklenjene z verifi-
cirano veterinarsko organizacijo za izvajanje 
storitev zdravstvenega varstva živali (oziro-
ma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije 
za izvajanje storitev zdravstvenega varstva 
živali, kolikor je imetniku zavetišča bila po-
deljena koncesija);

– Fotokopijo cenika storitev zdravstvene-
ga varstva živali;

– Fotokopijo prometnega dovoljenja vo-
zila za prevoz živali;

– Fotokopijo internega akta o veterinar-
skem – sanitarnem redu zavetišča;

– Potrdilo pristojnega organa, da ima 
imetnik zavetišča poravnane davke in pri-
spevke;
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– Fotokopijo sklenjenega zavarovanja 
proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj 
lahko povzroči tretji osebi oziroma občini 
zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapu-
ščenih živali.

11. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 21. 6. 2012, do 

10. ure. Prepozno prejete prijave se ne bodo 
upoštevale.

Prijavne obrazce z zahtevano razpisno 
dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti 
kuverti na naslov: Občina Mokronog - Tre-
belno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog. Na 
kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpi-
sne dokumentacije. Javno odpiranje ponudb 
bo dne 21. 6. 2012, ob 12.30, v sejni sobi 
Občine Mokronog - Trebelno. Predstavniki 
ponudnikov se morajo v primeru prisotno-
sti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim 
dokumentom oziroma pisnim pooblastilom 
ponudnika.

12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso 

dokumentacijo, zahtevano v razpisni doku-
mentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe, 
ki ne bodo izpolnjevali razpisnih kriterijev, 
bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Prija-
vitelji morajo skladno z razpisno dokumen-
tacijo predložiti ponudbi strokovne reference 
in druga dokazila, iz katerih izhaja uspo-
sobljenost prijavitelja. Komisija za izvedbo 
javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo 
pripravila predlog za izbiro koncesionarja 
v 15 dneh po odpiranju ponudb. O izbiri 
koncesionarja koncedent odloči z upravno 
odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, 
o kateri odloči župan. Zoper dokončno od-
ločbo o izbiri je mogoče začeti upravni spor.

13. Informacije in razpisna dokumenta-
cija: informacije o razpisu in razpisno do-
kumentacijo dobite na Občini Mokronog - 
Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, 
ali po tel. 07/349-82-63 (Marijana Jereb) ali 
elektronskem naslovu: marijana.jereb@mo-
kronog-trebelno.si.

Občina Mokronog - Trebelno

Št. 430-73/2012 Ob-2881/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 

cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja na 
podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 
– ZUKN in 57/11), 42. člena Zakona o jav-
no-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06), 16. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Ilirska Bistrica (Ura-
dne objave Primorskih novic, št. 11 z dne 
13. 6. 1995) in 29. člena Odloka o koncesiji 
za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe dobave, postavitve, vzdrževanja in 
izvajanja javne razsvetljave v Občini Ilirska 
Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistri-
ca, Bistriških odmevi štev. 2 II leto 5 z dne 
5. 4. 2012)

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 

lokalne gospodarske javne službe 
dobave, postavitve, vzdrževanja 
 in izvajanja javne razsvetljave  

v Občini Ilirska Bistrica
1. Navedba in sedež koncedenta: Obči-

na Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: 
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne go-
spodarske javne službe dobave, postavitve, 
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave 

v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Ob-
čine Ilirska Bistrica, Bistriških odmevi štev. 2 
II leto 5 z dne 5. 4. 2012)

3. Predmet, narava ter obseg in obmo-
čje koncesije, ki se podeli na javnem raz-
pisu: predmet javnega razpisa je podelitev 
koncesije za opravljanje lokalne gospodar-
ske javne službe dobave, postavitve, vzdr-
ževanja in izvajanja javne razsvetljave v Ob-
čini Ilirska Bistrica. Izbrani prijavitelj/konce-
sionar bo imel izključno pravico opravljanja 
gospodarske javne službe, ki je predmet 
tega razpisa, na celotnem območju Občine 
Ilirska Bistrica.

4. Začetek in predviden čas trajanja kon-
cesije: koncesijska pogodba bo sklenjena 
za določen čas 20 let od dneva sklenitve 
koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdo-
bje začne teči z dnem sklenitve koncesij-
ske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral 
začeti z izvajanjem koncesije najpozneje 
v 120 dneh po sklenitvi koncesijske pogod-
be. Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi 
višje sile ali razlogov na strani koncedenta, 
koncesionar ne more izvrševati bistvenega 
dela tega koncesijskega razmerja. Trajanje 
koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj 
iz razlogov, določenih z zakonom.

5. Postopek izbire koncesionarja: naroč-
nik/koncedent bo izbral za opravljanje raz-
pisane lokalne gospodarske javne službe 
prijavo enega prijavitelja ali skupino prija-
viteljev, z upravno odločbo izdano v skladu 
z 33. členom Odloka o koncesiji za opravlja-
nje lokalne gospodarske javne službe doba-
ve, postavitve, vzdrževanja in izvajanja jav-
ne razsvetljave v Občini Ilirska Bistrica (Ura-
dne objave Občine Ilirska Bistrica, Bistriških 
odmevi štev. 2 II leto 5 z dne 5. 4. 2012) in 
207. členom Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB-2, 
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 
(48/09 popr.), 8/10; ZUP).

6. Merila za izbor koncesionarja:
– cena (faktor, ki je nižji od izhodiščne-

ga 0,9),
– znesek investicije, ki ga pokrije konce-

dent in se ne pokriva iz prihrankov,
– druge ekonomsko ugodnosti ponudbe 

(investicije koncesionarja v novo javno raz-
svetljavo, brezplačna postavitev decembr-
skih okrasitev mesta, ….),

– reference ponudnika s področja gra-
denj in vzdrževanja razsvetljave,

– odzivni čas,
– trajanje odprave napake,
– druge ekonomske ugodnosti ponudbe.
7. Način dokazovanja izpolnjenosti pogo-

jev za opravljanje javne službe
V prijavi na javni razpis za pridobitev 

koncesije mora prijavitelj dokazati, da izpol-
njuje pogoje, potrebne za udeležbo (spo-
sobnost) določene z veljavnim zakonom, ki 
ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti 
mora poravnane davke, prispevke in dru-
ge predpisane dajatve, vključno s konce-
sijskimi dajatvami, proti njemu ne sme biti 
začet stečajni ali likvidacijski postopek …), 
ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma 
mora predložiti naslednje listine:

– da je registriran oziroma, da izpolnjuje 
pogoje za opravljanje dejavnosti,

– da je finančno in poslovno usposo-
bljen, kar dokazuje s tem, da je imel v za-
dnjih 6 mesecih vse obveznosti poravna-
ne (tj. v zadnjih 6 mesecih mora pravna 
oseba imeti neporavnane obveznosti 0 dni), 
da v zadnjih treh letih ni imel blokirane-
ga nobenega transakcijskega računa, da je 

imel v zadnjem letu najmanj 100.000 EUR 
čistega letnega prihodka, in da razpolaga 
z ustreznimi lastnimi finančnimi viri za iz-
vedbo investicije oziroma kreditnim pismom 
banke za pokrivanje investicije,

– prijavitelj mora razpolagati z zadostni-
mi kadrovskimi zmogljivostmi, ki omogočajo 
izvedbo koncesijske pogodbe,

– prijavitelj mora predložiti dokazilo 
o izvedbi vsaj enega referenčnega projekta 
s področja zagotavljanja prihrankov energije 
na področju cestne razsvetljave ali gradnje 
razsvetljave z vgrajenimi elementi inteligen-
tne varčne cestne razsvetljave v ustrezni vi-
šini v zadnjih treh letih pred objavo razpisa,

– da izpolnjuje druge pogoje potrebne 
za udeležbo (sposobnost) določene z ve-
ljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje 
javnih naročil.

Koncesionar mora izpolnjevati tudi more-
bitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, 
ki jih določajo drugi predpisi.

8. Kraj, čas in plačilne pogoje za dvig 
razpisne dokumentacije: razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletnih straneh 
Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bi-
strica.si/obcina/. Razpisna dokumentacija 
je brezplačna.

9. Druge obvezne sestavine prijave, ter 
jezik, v katerem morajo biti prijave napisane, 
ter drugo potrebno dokumentacijo (pogoje 
za predložitev skupne vloge …)

Prijava se bo štela za popolno, če bo 
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala 
vse v tem navodilu in razpisni dokumentaciji 
zahtevane podatke. Prijavitelj mora svojo 
prijavo izdelati in oddati na izvirniku iz pre-
vzete razpisne dokumentacije. Zahtevani 
dokumenti morajo biti skladni s pogoji iz 
navodil in razpisne dokumentacije.

V primeru, da naročnik/koncedent ne bi 
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave 
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni 
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesio-
nar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana 
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo 
sklenjena koncesijska pogodba.

Prijava in ostala dokumentacija, ki se 
nanaša na prijavo mora biti napisana v slo-
venskem jeziku.

10. Način zavarovanja resnosti prijave
Prijavitelj/ponudnik je dolžan za resnost 

prijave na javnem razpisu, predložiti kon-
cedentu/naročniku finančno zavarovanje – 
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje 
pri zavarovalnici v znesku 10.000,00 EUR. 
Finančno zavarovanje mora veljati 120 dni 
od navedenega skrajnega roka za spreje-
manje ponudb.

Garancijo za resnost prijave konce-
dent/naročnik unovči, če prijavitelj:

– po odpiranju prijav svojo prijavo uma-
kne,

– ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe,
– po sklenitvi pogodbe naročniku 

ne predloži ali zavrne predložitev garancije 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. Dajanje pisnih informacij med raz-
pisom: prijavitelji lahko dobijo informacije 
v zvezi z izdelavo prijave in pojasnila k razpi-
sni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, 
na Portalu javnih naročil (http://www.enaro-
canje.si.) pod objavo z dne 24. 5. 2012, pod 
nazivom JN5521/2012.

12. Kraj in rok za predložitev prijav, po-
goje za njihovo predložitev

Prijavitelji morajo oddati svoje prijave 
v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na na-
slovni strani opremljene z naslovom: Občina 
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Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica. V spodnjem levem kotu mora 
biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Občina 
Ilirska Bistrica – koncesija za opravljanje 
GJS postavitve, vzdrževanja in izvajanja 
javne razsvetljave v Občini Ilirska Bistrica«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in 
naslov prijavitelja. Naročnik/koncedent bo 
upošteval vse prijave, ki bodo prispele na 
zgoraj navedeni naslov najpozneje do dne 
5. 7. 2012, do 12. ure. Prijavitelji lahko od-
dajo prijave osebno ali priporočeno po pošti 
na zgornji naslov. Če je prijava poslana po 
pošti se šteje za pravočasno, če prispe na 
navedeni naslov do zgoraj navedenega da-
tuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v ele-
ktronski obliki.

13. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja prijav: javno odpiranje prijav 
bo dne 6. 7. 2012, ob 10. uri, v prostorih 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica, I. nadstropje/sejna 
soba.

14.Rok za izbiro koncesionarja oziroma 
rok, v katerem bodo kandidati obveščeni 
o izidu javnega razpisa: naročnik/koncedent 
bo odločitev o izbiri koncesionarja sprejel 
najkasneje v 60 dneh od dneva javnega 
odpiranja ponudb in bo o izboru obvestil 
vse prijavitelje.

Občina Ilirska Bistrica

 Ob-2907/12
Mestna občina Celje na podlagi 8. čle-

na Statuta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 
117/00, 108/01,70/06 in 43/08) in Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 
61-2615/2008) objavlja

razpis
za dodelitev sredstev finančne 

pomoči za nakup in vgradnjo malih 
(individualnih ali skupinskih) 

 čistilnih naprav za komunalne odpadne 
vode v Mestni občini Celje za leto 2012

I. Predmet razpisa: predmet razpisa je 
sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav 
za komunalne odpadne vode do 50 PE.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Predmet javnega razpisa je sofinan-

ciranje malih čistilnih naprav za komunalne 
odpadne vode na območju Mestne občine 
Celje. Sredstva so zagotovljena v proračunu 
za leto 2012 v višini 10.000,00 EUR. So-
financiralo se bo do 50 % investicije. DDV 
ni predmet sofinanciranja.

2. Za sofinanciranje po tem razpisu lahko 
zaprosijo:

– Fizične ali pravne osebe za nepre-
mičnino, ki stoji na območju Mestne občine 
Celje.

3. Pogoji:
– Čistilna naprava mora imeti certifikat 

oziroma listino o skladnosti izdelka z zah-
tevami, glede mejnih vrednostih parame-
trov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod 
iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list 
RS, št. 45/07).

– Čiščenje komunalne odpadne vode 
v mali komunalni čistilni napravi mora biti 
v skladu z določili 4. člena o ustrezno-
sti čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komu-
nalnih čistilnih naprav na (Uradni list RS, 
št. 98/07).

– Čistilna naprava mora biti izven agro-
melioracij znotraj katerih se bo v naslednjih 
dveh letih izvedla izgradnja kanalizacije – 
informacije si vlagatelj pridobi sam v gospo-
darski družbi Vodovod – kanalizacija d.o.o., 
Lava 2a, Celje.

– Objekt, za katerega se bo ali se je 
nabavila v letu 2012 čistilna naprava, mora 
biti legalen.

– Mala čistilna naprava se je ali se bo 
vgradila v letu 2012.

– Obvezna priloga vlogi je predračun ozi-
roma račun in potrdilo o plačilu.

– V primeru biološke čistilne naprave 
je potrebno zahtevku za izplačilo sredstev 
priložiti dokazilo o pozitivno opravljeni prvi 
meritvi.

III. Vsebina vloge: upravičenec mora vlo-
žiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi 
prilogami). Razpisna dokumentacija bo na 
razpolago od dneva objave javnega razpisa 
na vložišču Mestne občine Celje, Trg celj-
skih knezov 9, Celje in na spletnih straneh 
Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika 
Mestna občina – javna naročila in razpisi.

IV. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od 

dneva objave razpisa v Uradnem listu RS 
dalje.

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili 
osebno ali po pošti na naslov: Mestna ob-
čina Celje, Oddelek za finance in gospo-
darstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, 
do 20. 6. 2012. Vlogo pošlje v zaprti kuverti 
s pripisom »Ne odpiraj – Razpis male či-
stilne naprave 2012«. Upoštevale se bodo 
vloge, ki bodo pravočasno oddane.

V. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna ko-

misija bo vloge odprla najkasneje do 22. 6. 
2012. Vloge bo komisija obravnavala do 
23. 6. 2012. Če vloga ne bo popolna bo 
prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpi-
ranja vlog, da jo dopolni. Vloga se bo šte-
la za prispelo z dnem prispetja dopolnitve. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. 
V primeru, da bo razpisanih sredstev manj 
kot sredstev zahtevanih v vlogah, bodo ime-
le prednost vloge, ki so prispele prej.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji 
obveščeni z odločbo v roku petnajst dni od 
dne, ko bo komisija pripravila predlog preje-
mnikov sredstev. Po izdani odločbi in predlo-
ženih dokazilih (računi, potrdila o plačilu ra-
čunov) o končani izvedbi bo z vsakim upravi-
čencem sklenjena pogodba o dodelitvi sred-
stev in ostalih medsebojnih obveznostih in 
pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na tran-
sakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od 
podpisa pogodbe. Dokazila se bodo obrav-
navala enkrat mesečno do 10 v mesecu.

Dokazila o dokončani investiciji (računi in 
dokazila o plačilu računov, dokazila o opra-
vljenih prvih meritvah) se morajo predložiti 
najkasneje do 10. 11. 2012.

VI. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske po-

rabe sredstev izvaja komisija, ki opravlja 
nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet 
tega razpisa.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva 
niso bila porabljena za namen, za katerega 
so bila dodeljena ali da so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov oziroma 
je prejemnik prekršil druga določila pogod-
be, je občina upravičena zahtevati vračilo 
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. 
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripa-

dajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od 
dneva nakazila dalje.

Mestna občina Celje

Št. 407-145/2012 Ob-2924/12
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih fi-

nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/010), določil Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09) in Odloka o proračunu Občine Breži-
ce za leto 2012 (Uradni list RS, 10/12) obja-
vlja Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice

javni razpis
za sofinanciranje prireditev na področju 

kmetijstva v letu 2012
I. Neposredni proračunski uporabnik: 

Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: predmet 

javnega razpisa je sofinanciranje prireditev 
na področju kmetijstva v letu 2012, katerih 
cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva 
kot pomembne gospodarske panoge v obči-
ni in kmetijskih pro izvodov ter so se aktivno-
sti izvajale oziroma se bodo izvajale v času 
od 1. 1. 2012 do 15. 11. 2012 na območju 
Občine Brežice.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sred-
stev:

1. Upravičenci do sredstev iz tega raz-
pisa so društva, ki se ukvarjajo s promocijo 
kmetijstva, kmetijskih pridelkov, izvajajo pri-
reditve ali razstave za širše množice občin-
stva in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Brežice. Upra-
vičena so tudi društva, ki nimajo sedež na 
območju Občine Brežice kolikor prirejajo 
prireditev oziroma izvajajo promocijo, ki je 
državnega pomena in se le-ta izvaja na ob-
močju Občine Brežice,

– delujejo najmanj 1 leto,
– so registrirana in poslujejo v skladu 

z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostor-

ske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
realizacijo aktivnosti na področju kmetijstva,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, pla-
čani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo 
določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno dejavnost 
s ciljem pospeševanja promocije kmetijstva,

– opravljajo dejavnost na neprofitni 
osnovi.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upra-
vičena tista društva, ki prijavljajo iste ak-
tivnosti, ki so sofinancirane iz drugih virov 
občinskega proračuna Občine Brežice.

3. Na javnem razpisu bodo upošteva-
ni projekti oziroma aktivnosti, ki so pove-
zane s promocijo kmetijstva in kmetijskih 
pro izvodov, katerih cilj je povečanje prepo-
znavnosti kmetijstva kot pomembne gospo-
darske panoge.

4. Upravičeni stroški so: stroški povezani 
z izdelavo propagandnega materiala, stroški 
za najem prostorov, šotorov, stroški izdela-
ve reklamnih rekvizitov, stroški oglaševalnih 
tabel, stroški oglaševanja v medijih, ostali 
stroški, povezani s pripravo razstav oziroma 
prireditev.

5. Občina Brežice bo sofinancirala aktiv-
nosti povezanih s promocijo kmetijstva do 
70 % celotne vrednosti aktivnosti, vendar ne 
več kot 2.000,00 €, in sicer na osnovi doka-
zil o izvedenih delih (kopije računov in po-
ročilo o izvedeni aktivnosti). Višina sredstev 
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se dodeli na osnovi razpoložljivih sredstev 
za ta namen in višine upravičenih stroškov 
prijaviteljev.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna 
višina sredstev namenjenih za sofinancira-
nje je 7.000 EUR na proračunski postavki: 
1150-Promocija kmetijstva in pridelovalcev. 
Sredstva se delijo na podlagi pogojev in me-
ril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. 
Kolikor bo, glede na število vlog in odobre-
no višino upravičenih stroškov, predvidenih 
sredstev za javni razpis premalo, se bodo 
vsem prejemnikom sredstva sorazmerno 
znižala.

V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahte-

vane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec;
2. Kopija odločbe o vpisu društva v regi-

ster društev z vsemi naknadnimi spremem-
bami;

3. Kopija temeljnega akta društva, iz ka-
terega je razvidna dejavnost društva (statut 
oziroma pravila o delu);

4. Vsebinska in finančna predstavitev – 
za vsako prijavljeno aktivnost posebej:

– podroben vsebinski opis aktivnosti pro-
mocije, način izvedbe, datum izvedbe, pred-
videno število udeležencev,

– finančna vrednost celotne prireditve 
s podrobno stroškovno razdelano konstruk-
cijo posameznih odhodkov in način zago-
tovitve pokrivanja stroškov prireditve (pri-
hodki);

5. Finančna dokazila o izvedenih delih 
(kopije računov, itd. ter kopije dokazil o pla-
čilu računov – bančni izpis prometa na tran-
sakcijskem računu iz katerega je razvidno in 
označeno na kateri račun se nanaša). Doka-
zila pod to točko se dostavijo za aktivnosti, 
ki so že bile izvedene do razpisa. V primeru, 
da aktivnost še ni bila izvedena, se doku-
mentacija pod to točko dostavi z zahtevkom 
za črpanje sredstev;

6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in 
sprejemanju pogojev javnega razpisa;

7. Parafiran vzorec pogodbe vzorca po-
godbe.

Vloga je popolna, če vlagatelj do predpi-
sanega roka za oddajo vlog v javnem razpi-
su, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano 
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti ure-
jena po zaporedju, ki je določena pri zahte-
vani dokumentaciji.

VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumen-

tacijo po tem razpisu morajo prispeti naj-
kasneje do srede, 13. 6. 2012 na naslov: 
Občina Brežice, Oddelek za gospodarske 
javne službe in gospodarske zadeve. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana 
na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum 
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v spre-
jemni pisarni Občine Brežice.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih 
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni 
razpis – Sofinanciranje prireditev na podro-
čju kmetijstva v letu 2012«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter 

pripravila predlog prejemnikov sredstev 
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje 
župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila 
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po 
razpisnem roku na Občini Brežice. Odpira-
nje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija 
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih 
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. 
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v nave-
denem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vlo-
ge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar 
neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavrže-
jo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne 
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogo-
jev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne 
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na 
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del 
tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov 
sredstev, ki ga pripravi komisija, direktor 
občinske uprave s sklepom sprejme odlo-
čitev o izboru prejemnikov sredstev in višini 
dodeljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev skle-
nila pogodbo, v kateri se opredelijo med-
sebojne obveznosti. Prejemnikom bodo 
sredstva nakazana v letu 2012. Prejemni-
ki sredstev morajo dostaviti najkasneje do 
30. 11. 2012 pisni zahtevek za izplačilo, 
kopije računov ter poročilo o izvedeni pri-
reditvi.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni 
prejemniki obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča 
o dodelitvi oziroma ne dodelitvi sredstev 
direktor občinske uprave Občine Brežice 
s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisne-
ga roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani 
tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku 
osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpi-
sane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje 
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu 
razpisana sredstva neupravičeno niso bila 
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni 
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba 
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti po-
stavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepo-
zno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba 
se pošlje priporočeno po pošti na Občino 
Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpi-
sa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji 
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odlo-
čitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija 
je od dneva objave razpisa v Uradnem li-
stu RS dosegljiva na spletni strani Občine 
Brežice, www.brezice.si ali pa jo lahko za-
interesirani dvignejo v času uradnih ur na 
Oddelku za gospodarske javne službe in go-
spodarske zadeve Občine Brežice. Dodatne 
informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-52, 
e-mail:roman.matjasic@brezice.si, v času 
uradnih ur.

Občina Brežice

 Ob-2932/12
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Bo-

vec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) in 
Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 34/12), Občina Bo-
vec objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov 

 in projektov na področju družbenih 
dejavnosti v Občini Bovec v letu 2012

1. Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje naslednjih vsebin:

– mladinska dejavnost, letni programi 
in projekti, ki spodbujajo kreativnost in za-
dovoljujejo potrebe otrok in mladih, zmanj-
šujejo učinke in posledice tveganih vedenj, 
krajše oblike izobraževanja in usposablja-
nja mladih za delo v mladinskih projektih, 
programe, ki se ukvarjajo z mladinsko pro-
blematiko, programe organiziranih dijaških 
in študentskih prevozov, prireditve za mla-
de, projekte aktivnega preživljanja proste-
ga časa v času šolskih počitnic;

– humanitarna dejavnost in dejavnost 
invalidskih organizacij, letni programi in 
projekti katerih cilj delovanja so humanitar-
ni, dobrodelni nameni, delujejo preventivno 
na področju zdravstva in so namenjeni lju-
dem potrebnim materialne in nematerialne 
pomoči zaradi materialne in duševne sti-
ske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti in 
podobno;

– dejavnosti drugih društev in posebnih 
skupin, programi veteranskih organizacij, 
borcev, invalidov vojn in drugih posebnih 
skupin pomembnih za občino.

2. Višina sredstev, namenjenih za posa-
mezne vsebine znaša:

– mladinski programi in projekti 
4.450,00 EUR,

– programi in projekti invalidskih in hu-
manitarnih društev in organizaciji za pomoč 
posebno ranljivih skupin 3.150,00 EUR,

– programi drugih društev in posebnih 
skupin 2.540,00 EUR.

5 % sredstev programov je namenjenih 
za rezervo. Predlog o razdelitvi teh sred-
stev bo na podlagi programov prijaviteljev 
izoblikovala komisija.

3. Dodeljena sredstva morajo izvajalci 
programov porabiti do 31. 12. 2012.

4. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva in druge institucije, ki imajo 

sedež v Občini Bovec,
– društva in druge institucije medob-

činskega, regijskega ali državnega zna-
čaja s sedežem izven Občine Bovec, če 
pro grame, ki jih prijavljajo na razpis iz-
vajajo na območju Občine Bovec ali so 
v programe vključeni občani Občine Bovec 
oziroma se ocenjuje, da so za občino po-
membni,

– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo materialne, kadrovske in or-

ganizacijske pogoje za uresničitev progra-
ma in so registrirani za opravljanje dejav-
nosti za katero se prijavljajo,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, 
kolikor so organizirani v skladu z Zakonom 
o društvih,

– da imajo do občine poravnane vse 
obveznosti iz preteklega leta.

5. Posamezni prijavljeni program bo ob-
čina sofinancirala v skladu z razpisnimi po-
goji in v skladu z merili, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije.

6. Razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani Občine Bovec, www.ob-
cina.bovec.si oziroma jo interesenti lahko 
dvignejo na Občini Bovec, Trg golobarskih 
žrtev 8, Bovec, v času uradnih ur.

7. Rok za prijavo na javni razpis za 
družbene dejavnosti za leto 2012 je 19. 6. 
2012.

8. Prijave z zahtevano dokumentacijo 
pošljite v zaprti kuverti na naslov Obči-
ne Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 
Bovec, kot je določeno z razpisno doku-
mentacijo.

9. Odpiranje prijav bo 20. 6. 2012.
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10. Sklep o delitvi sredstev bodo prija-
vljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku 
razpisnega roka.

11. Dodatne informacije lahko dobite na 
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bo-
vec, na tel. 05/384-19-09.

Občina Bovec

Št. 410-0058/2012-2 Ob-2942/12
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 

Divača, davčna št.: 48502502, objavlja na 
podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje 
programov turistične dejavnosti v Občini Di-
vača (Uradni list RS, št. 116/07) in Proračuna 
Občine Divača za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 12/12)

javni razpis
za vrednotenje programov  

turistične dejavnosti v Občini Divača – 
za leto 2012

1. Skupni znesek razpisanih sredstev 
znaša 8.000,00 EUR.

2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vlo-
žijo:

– Turistična društva, ki so registrirana za 
opravljanje turistične dejavnosti,

– Druga društva, ki so poleg turistične de-
javnosti registrirana za opravljanje tudi drugih 
dejavnosti, pod pogojem, da se ne prijavljajo 
na razpise za sofinanciranje športnih ali kul-
turnih programov,

– Druga društva, ki niso registrirana kot 
turistična društva vendar opravljajo turistično 
dejavnost oziroma je njihov program turistič-
ne narave, pod pogojem, da se ne prijavljajo 
na razpise za sofinanciranje športnih ali kul-
turnih programov.

3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpol-
njevati:

– imajo sedež društva in dejavnosti v Ob-
čini Divača,

– so organizirani v skladu z Zakonom 
o društvih v Republiki Sloveniji.

4. Iz proračuna Občine Divača se po tem 
razpisu sofinancirajo: turistične prireditve, ki 
so opredeljene kot vse prireditve, ki jih ni mo-
goče obravnavati kot izključno kulturne, špor-
tne ali politične prireditve in jih organizirajo 
društva iz 2. točke tega razpisa. Turistične 
prireditve lahko vsebujejo posamezne sesta-
vine kulturnih, športnih, političnih, družabnih 
in zabavnih prireditev.

5. Obrazci za pridobitev sredstev
Obrazci, ki so predmet razpisa se lah-

ko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska 
ulica 3A, Divača pri referentu za gospodar-
stvo, kmetijstvo in turizem, v času uradnih 
ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani 
http://www.divaca.si). Vse dodatne informa-
cije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri 
Nataši Macarol, na tel. 05/731-09-38.

6. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi 

prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojni-
ci z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis 
Vrednotenje programov turistične dejavnosti 
v Občini Divača – leto 2012« osebno ali po 
pošti v roku 20 dni od dneva objave razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije, na na-
slov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 
Divača.

Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet naj-
kasneje v roku tridesetih dni od poteka roka 
za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli 
najkasneje v roku osmih dni po njegovem 
sprejemu.

Občina Divača

Št. 354-0021/2012 Ob-2967/12
Na podlagi 48. člena Zakona o javno-za-

sebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, 
št. 127/06, 317/07, 314/09) in 15. člena Od-
loka o ugotovitvi javnega interesa za jav-
no-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe za dobavo toplote 
iz kotlovnice na lesno biomaso (Uradni list 
RS, št. 39/12), Občina Puconci, Puconci 80, 
9201 Puconci, objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja  

za opravljanje gospodarske  
javne službe dobave toplote 

 iz kotlovnice na lesno biomaso
1. Predmet javnega razpisa: predmet jav-

nega razpisa je koncesijsko javno-zasebno 
partnerstvo, kot je urejeno v Zakonu o jav-
no-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list 
RS, št. 127/06, 317/07, 314/09) in ostalih 
relevantnih predpisih.

2. Javni partner: Občina Puconci, Puconci 
80, 9201 Puconci.

3. Objava odločitve o javno-zasebnem 
partnerstvu in akta o javno-zasebnem par-
tnerstvu: Odlok o ugotovitvi javnega interesa 
za javno-zasebno partnerstvo in o načinu 
izvajanja gospodarske javne službe za do-
bavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso 
(Uradni list RS, št. 39/12).

4. Predmet javno-zasebnega partnerstva: 
podelitev koncesije za opravljanje gospodar-
ske javne službe dobave toplote iz kotlovnice 
na lesno biomaso Osnovni šoli Puconci, Po-
družnični Osnovni šoli Bodonci, Podružnični 
Osnovni šoli Mačkovci, Spominskemu domu 
Štefana Küzmiča Puconci in Večnamenski 
športni dvorani Puconci v izgradnji (izgradnja 
se predvideva v letu 2013).

5. Narava javno-zasebnega partnerstva: 
koncesijsko javno-zasebno partnerstvo.

6. Območje javno-zasebnega partnerstva: 
Osnovna šola Puconci, Podružnična Osnov-
na šola Bodonci, Podružnična Osnovna šola 
Mačkovci, Spominski dom Štefana Küzmiča 
Puconci in Večnamenska športna dvorana 
Puconci v izgradnji (izgradnja se predvideva 
v letu 2013).

7. Začetek javno-zasebnega partnerstva: 
po podpisu pogodbe.

8. Predviden čas trajanja javno-zasebne-
ga partnerstva: 15 let.

9. Pridobitev razpisne dokumentacije, 
kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne 
dokumentacije: razpisna dokumentacija je 
kandidatom na voljo na spletni strani Občine 
Puconci, to je www.puconci.si. Razpisna do-
kumentacija je brezplačna.

10. Kraj in rok za predložitev vlog, pogoji 
za njihovo predložitev

Kandidati oddajo vloge ter spremembe 
in umike vlog s priporočeno pošiljko po po-
šti na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 
9201 Puconci, ali osebno v glavni pisarni 
na naslovu javnega partnerja, vsak delovni 
dan med 9. in 12. uro do roka, določenega 
za oddajo vlog.

Vloga bo štela za pravočasno, če 
bo predložena ali bo prispela po pošti na 
zgoraj navedeni naslov do dne 22. junij, naj-
kasneje do 10. ure.

11. Zahteve glede vsebine vlog: celotna 
vloga mora biti izdelana v skladu z navodili iz 
razpisne dokumentacije.

12. Pogoji, ki jih morajo kandidati iz-
polnjevati in dokazila o njihovem izpolnje-
vanju

a) kandidat mora biti registriran za 
 opravljanje dejavnosti, ki je predmet kon-
cesije

Dokazilo: izjava kandidata.
b) kandidat v zadnjih petih letih pred ob-

javo javnega razpisa ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj: hudodelsko 
združevanje, sprejemanje podkupnine pri 
volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, ne-
dovoljeno dajanje daril, jemanje podkupni-
ne, dajanje podkupnine, sprejemanje daril 
za nezakonito posredovanje, dajanje daril za 
nezakonito posredovanje, goljufija, poslov-
na goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila 
ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, 
goljufija zoper finančne interese Evropskih 
skupnosti, pranje denarja.

Dokazilo: izjava kandidata.
c) zakoniti zastopnik kandidata, kolikor 

je kandidat pravna oseba, v zadnjih pe-
tih letih pred objavo javnega razpisa ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih de-
janj: hudodelsko združevanje, sprejemanje 
podkupnine pri volitvah, nedovoljeno spre-
jemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, 
jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, 
sprejemanje daril za nezakonito posredova-
nje, dajanje daril za nezakonito posredova-
nje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev 
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev 
finančnih obveznosti, goljufija zoper finanč-
ne interese Evropskih skupnosti, pranje de-
narja.

Dokazilo: izjava kandidata.
d) Zoper kandidata ni uveden ali začet 

postopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek, likvidacijski postopek ali drug postopek, 
katerega posledica ali namen je preneha-
nje njegovega poslovanja ali katerikoli drug 
postopek, podoben navedenim postopkom, 
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.

Dokazilo: izjava kandidata.
e) Kandidat je ekonomsko in finančno 

sposoben izvesti javni razpis
Dokazilo: potrdilo banke, da bo kandida-

tu brezpogojno odobreno posojilo najmanj 
v vrednosti stroškov investicije, kot jih bo 
prikazal v svojem izračunu, če bo za posojilo 
zaprosil, pri čemer javni partner opozarja, 
da izjava banke, da bo kandidatu posojilo 
odobrila v skladu s poslovno politiko ban-
ke predstavlja pogojno izjavo, ki bo štela za 
neustrezno.

f) Kandidat razpolaga z zadostnim in stro-
kovno ustreznim kadrom, tehnično opremo 
ter izkušnjami za izvedbo predmetnega raz-
pisa. Kandidat ima na razpolago (pogodba 
o zaposlitvi, podizvajalska pogodba, pogod-
ba o delu) najmanj 1 osebo, ki ima izku-
šnje z vzdrževanjem daljinskega ogrevanja 
in kotlovnice na lesno biomaso s kapaciteto 
100 kW.

Dokazilo: izjava kandidata in dokazilo 
o razpolaganju z najmanj 1 osebo, ki izpol-
njuje zgoraj navedene pogoje.

13. Pogoji za predložitev skupne vloge: 
vsak sodelujoči v skupni ponudbi mora iz-
polnjevati pogoje iz točk 12.a, 12.b, 12.c in 
12.d, izpolnjevanje pogojev iz drugih točk pa 
je lahko skupno.

14. Merila za izbor najugodnejšega kandi-
data: javni partner bo pri izbiri uporabil merilo: 
cena za dobavljeno toplotno energijo.

15. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja vlog: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 
Puconci. Odpiranje vlog bo v sejni sobi, dne 
22. 6. 2012, ob 10.30.

Občina Puconci
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Št. 478-7/2012 Ob-2876/12
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Je-

senice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), ter Na-
črta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
– Načrt razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem – zemljišča s stavbami, v lasti Obči-
ne Jesenice, za leto 2012, št. 478-63/2011, 
sprejetega 24. 11. 2011, objavlja

ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev 
6, 4270 Jesenice.

II. Predmet prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 988/1, sta-

novanjska stavba, v izmeri 102 m2, in dvori-
šče, v izmeri 319 m2, k.o. 2175 – Jesenice, 
ki predstavlja:

– stanovanjsko stavbo na Cesti Tone-
ta Tomšiča 21j, Jesenice (stavba je prosta 
oseb), številka stavbe 1252, s pripadajočim 
zemljiščema, in

– pomožni objekt – lesena lopa, neto 
tlorisne površine 15,90 m2, številka stavbe 
1261,

2. Nepremičnina s parc. št. 988/2, ga-
raža, v izmeri 20 m2, sadovnjak, v izmeri 
271 m2 in njiva, v izmeri 72 m2, k.o. 2175 – 
Jesenice, ki predstavlja:

– pripadajoče zemljišče k stanovanjski 
stavbi na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jese-
nice in

– pomožni objekt – zidana garaža, neto 
tlorisne površine 15,20 m2, številka stavbe 
1257.

Nepremičnini se prodajata kot celota – 
izključno skupaj.

Preko severnega dela nepremičnine 
s parc. št. 988/2, k.o. 2175 – Jesenice, pote-
ka javni komunalni vod – vodovod (v dolžini 
cca 9 m), za katerega si bo Občina Jesenice 
izgovorila služnost v javno korist, in sicer 
brezplačno trajno služnostno pravico vzdr-
ževanja (dostop na nepremičnino s parc. 
št. 988/2, k.o. Jesenice, v času vzdrževanja 
ter redno in izredno vzdrževanje vodovoda), 
ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno 
korist in na ime Občine Jesenice. V skladu 
z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jese-
nice ležita nepremičnini s parc. št. 988/1 
in 988/2, k.o. 2175 – Jesenice, v obmo-
čju J2/S12/1 –e, območje za stanovanja in 
spremljajoče dejavnosti. Podrobnejša na-
menska raba: e – enodružinska zazidava.

III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvar-
nega nepremičnega premoženja – Prodajna 
pogodba v pisni obliki.

IV. Izklicna cena in najnižji znesek nje-
nega višanja: izklicna cena za nepremičnini 
s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o. 2175 – Jese-
nice, skupaj znaša 107.950,00 EUR.

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno naj-
manj za 50,00 EUR.

V. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plača-

ti kupnino v 30 dneh od izstavitve raču-

na s strani prodajalca – Občine Jesenice, 
katerega bo prodajalec izstavil na podlagi 
prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh 
pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine 
v navedenem roku je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe. Položena varščina se 
všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupni-
ne, šteje se da je kupnina plačna ko v celoti 
prispe na račun prodajalca, bo prodajalec 
kupcu izstavil zemljiško knjižno dovolilo.

VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: jav-
na dražba bo potekala dne 20. 6. 2012, ob 
15. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, 
Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo 

morajo dražitelji položiti varščino za ne-
premičnini s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o. 
2175 – Jesenice, v višini 10.795,00 EUR 
(10 % izklicne cene) na podračun EZR 
Občine Jesenice, odprt pri Banki Sloveni-
je št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 
75400-7221002-47872012, s pripisom »var-
ščina za javno dražbo – nepremičnini s parc. 
št. 988/1 in 988/2, k.o. 2175 – Jesenice«.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo 
uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov 
transakcijski račun.

VIII. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnini s parc. št. 988/1 in 

988/2, k.o. 2175 – Jesenice, se prodajata 
kot celota – izključno skupaj, in po načelu vi-
deno–kupljeno. Davek na promet nepremič-
nin (2 % od pogodbene vrednosti), stroške 
sklenitve pravnega posla (notarska overitev 
podpisa prodajalca) in stroške zemljiško-
knjižne realizacije (stroški priprave in vlo-
žitve ZK predloga, preslikava listine, sodna 
taksa, i.d.) plača kupec.

2. Javna dražba se bo opravila ustno 
v slovenskem jeziku.

3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba 
bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem 
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če 
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, 
prodajalec zadrži njegovo varščino.

4. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije lahko pridobijo 
lastninsko pravico na nepremičninah na ob-
močju Republike Slovenije.

Dražitelji se morajo najpozneje 15 mi-
nut pred začetkom javne dražbe osebno 
zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti 
kopije naslednjih dokumentov in originale na 
vpogled ob prijavi:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo 
celotno številko TRR računa za primer vra-
čila varščine,

– potrdilo pristojnega organa (DURS), iz 
katerega je razvidno, da ima dražitelj plača-
ne davke in prispevke, določene z zakonom, 
staro največ 15 dni, šteto od dneve objave 
razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizič-
ne osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga 
izda institucija v njegovi državi enakovredna 
instituciji, od katere se zahteva potrdilo za 
slovenske državljane, kolikor takega potrdila 

ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno 
pri notarju, s katero pod kazensko in mate-
rialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane 
davke in prispevke),

– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni sta-
rejše od 15 dni, šteto od dneve objave raz-
pisa:

– da ponudnik ni v postopku prisilne 
poravnave, stečaja ali likvidacije, če je po-
nudnik pravna oseba ali s.p.;

– da ponudnik ni v postopku osebnega 
stečaja, če je ponudnik fizična oseba;

– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih 
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel 
blokiranega transakcijskega računa (samo 
za pravne osebe in s.p.),

– potrdilo o državljanstvu (državljani RS 
in državljani držav članic EU) oziroma do-
kazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti 
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične 
osebe,

– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša 
s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),

– morebitni pooblaščenci pravnih oseb 
morajo predložiti overjeno (upravna ove-
ritev) pooblastilo za udeležbo na javni 
 dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo 
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep 
se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne 
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do 
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, 
ki vodi postopek, odloči takoj.

Ne glede na navedeno, kot dražitelj na 
javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki 
je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin 
in člani komisije za vodenje javne dražbe 
ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek 
32. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11)).

5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opra-

vi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, 
ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po 
zaključku javne dražbe sporoči podatke 
o davčni številki oziroma ID številki za DDV, 
EMŠO oziroma matično številko in telefon-
sko številko, ki se vpišejo v zapisnik.

Če je dražitelj samo eden, se javna draž-
ba kljub temu opravi, če sta dva ali več 
dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepre-
mičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena 
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni doseže-
na, je javna dražba neuspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponud-
bo najmanj po izklicni ceni za predmetni 
nepremičnini. Ponudba veže dražitelja do 
zaključka dražbe in do tedaj ne more odsto-
piti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

6. Ustavitev postopka: pristojna komisija 
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, 
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve 
prodajne pogodbe.

7. Pravila javne dražbe: javna dražba 
se izvaja v skladu z določili Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
in določili Uredbo o stvarnem premoženju 

Javne dražbe
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države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list. RS št. 34/11).

IX. Dodatne informacije o nepremičninah
Za vse dodatne informacije v zvezi 

s prodajo nepremičnin in za ogled pred-
metnih nepremičnin lahko pokličete na 
tel. 04/58-69-280, in sicer v času uradnih 
ur, od dneva objave javne dražbe do 19. 6. 
2012.

Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz 
VIII. točke tega razpisa sta dražiteljem na 
voljo na spletni strani Občine Jesenice 
(http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/jav-
na-narocila-razpisi-objave).

Občina Jesenice

Št. 30/2012 Ob-2883/12
Mestna občina Maribor, Mestna upra-

va, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11), Odloka o oddajanju poslovnih 
prostorov, garaž in garažnih boksov v najem 
(MUV, št. 10/09) in Odloka o proračunu Me-
stne občine Maribor za leto 2012 – Načrta 
oddaje nepremičnega premoženja Mestne 
občine Maribor za leto 2012 (MUV, št. 8/12), 
objavlja

javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnih 

prostorov v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna 
uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor.

II. Predmet oddaje v najem so štirje ne-
zasedeni in dva še z najemnikom zasedena 
poslovna prostora v Mariboru, in sicer:

1. Koroška cesta 10, v skupni izmeri 
19,55 m2, ulični;

a) dejavnost: trgovska neživilska ali mir-
na storitvena (brez posebnih sanitarnih po-
gojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 
11. 6. 2012 od 9.30 do 9.55,

c) izklicna mesečna najemnina: 
136,83 EUR,

d) znesek višanja: 10,00 EUR,
e) varščina: 821,00 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa 

najemne pogodbe.
2. Gosposka ulica 7, v skupni izmeri 

93,22 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mir-

na storitvena (brez posebnih sanitarnih po-
gojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 
11. 6. 2012 od 10. do 10.25,

c) izklicna mesečna najemnina: 
1.175,22 EUR,

d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 7.051,34 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa 

najemne pogodbe.
g) zaseden z najemnikom v postopku 

izpraznitve.
3. Slovenska ulica 15, v skupni izmeri 

23,69 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mir-

na storitvena (brez posebnih sanitarnih po-
gojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 
11. 6. 2012 od 11.30 do 11.55,

c) izklicna mesečna najemnina: 
214,32 EUR,

d) znesek višanja: 10,00 EUR,
e) varščina: 1.285,92 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa 

najemne pogodbe.
4. Strossmayerjeva ulica 13, v skupni 

izmeri 81,00 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mir-

na storitvena (brez posebnih sanitarnih po-
gojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 
11. 6. 2012 od 9. do 9.25,

c) izklicna mesečna najemnina: 
583,23 EUR,

d) znesek višanja: 10,00 EUR,
e) varščina: 3.499,36 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa 

najemne pogodbe.
5. Vetrinjska ulica 11, v skupni izmeri 

189,59 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mir-

na storitvena (brez posebnih sanitarnih po-
gojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 
11. 6. 2012 od 10.30 do 10.55,

c) izklicna mesečna najemnina: 
1.700,96 EUR,

d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 10.205,76 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa 

najemne pogodbe.
6. Vetrinjska ulica 17, v skupni izmeri 

28,80 m2, ulični;
a) dejavnost: zlatarstvo,
b) ogled poslovnega prostora bo dne 

11. 6. 2012 od 11. do 11.25,
c) izklicna mesečna najemnina: 

406,83 EUR,
d) znesek višanja: 10,00 EUR,
e) varščina: 2.441,00 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa 

najemne pogodbe,
g) zaseden z najemnikom v odpovednem 

roku do 30. 6. 2012, ki ponuja v odkup po 
meri izdelano opremo za opravljanje razpi-
sane dejavnosti.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javne dražbe: pravni posel je najemna po-
godba, ki se za poslovni prostor sklene 
z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po 
končani javni dražbi. Če najugodnejši draži-
telj v določenem roku ne podpiše najemne 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od najema.

IV. Osnovni pogoji najema, dejavnost in 
čas oddaje v najem:

– Najemnik brez soglasja najemodajalca 
ne sme poslovnega prostora oddati v pod-
najem.

– Najemnik je poleg najemnine dolžan 
za poslovni prostor plačevati tudi druge 
stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške 
v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi 
za zagotovitev pogojev za poslovanje v po-
slovnem prostoru (individualni obratovalni 
stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obrato-
valni stroški), stroške rednega vzdrževanja, 
stroške uporabe stavbnega zemljišča ter 
morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo 
poslovnega prostora in skupnih delov stav-
be, za katere se stranki dogovorita z naje-
mno pogodbo.

– Poslovni prostori se oddajajo v najem 
v stanju kakršnem so. Najemnik je dolžan 
v roku usposobitve (ne plačuje najemnine), 
ki prične teči od dneva začetka najemnega 
razmerja, v poslovnem prostoru na lastne 
stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena 
ali preureditvena dela (če so potrebna) ter 
pričeti z dejavnostjo, če ni drugače dolo-
čeno. Opravi lahko le tista dela, za katera 

si predhodno pridobi pisno soglasje naje-
modajalca in ni upravičen do povrnitve ka-
kršnihkoli stroškov vlaganj ter z vlaganji ne 
pridobi lastninske ali druge stvarne pravice 
na najemodajalčevi nepremičnini.

– Najemnik odgovarja za pridobitev vseh 
soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, 
ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne 
dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.

– Vsi poslovni prostori se oddajajo v na-
jem za določen čas 5 let kot zaključene ce-
lote in izključno za opravljanje navedenih 
dejavnosti. Najemno razmerje se lahko po 
poteku petih let izjemoma podaljša ponovno 
za nadaljnjih pet let, če se s tem zasleduje 
načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim 
premoženjem samoupravne lokalne sku-
pnosti in je tako zagotovljena optimalna eko-
nomska izkoriščenost tega premoženja, ozi-
roma, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

V. Kraj, datum in čas izvedbe javne draž-
be: javna dražba se bo vršila v prostorih 
Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II 
– Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica 
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v sredo, 
dne 20. 6. 2012, s pričetkom ob 10. uri.

VI. Izklicna mesečna najemnina in naj-
nižji znesek višanja

Višina izklicne mesečne najemnine za 
posamezni poslovni prostor in v kateri so 
upoštevani stroški zavarovanja in upravlja-
nja, je določena na podlagi cenitve višine 
najemnine, ki jo je opravil pooblaščeni oce-
njevalec vrednosti nepremičnin Sloven-
skega inštituta za revizijo in sodni cenilec 
za gradbeništvo ter izkustveno na podlagi 
Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, 
garaž in garažnih boksov v najem (MUV, 
št. 10/09). Najemnina (tudi dražena, ki se 
ne more znižati) se usklajuje enkrat letno 
z indeksom rasti cen življenskih potrebščin 
v RS v preteklem letu in je po veljavnih pred-
pisih oproščena plačila davka, v primeru 
spremembe, pa je najemnik dolžan davek 
plačevati v skladu z vsakokratnimi veljav-
nimi predpisi. Znesek višanja izklicne naje-
mnine, je za vsak poslovni prostor iz II. toč-
ke te objave, posebej naveden pod črko d).

VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 15. 6. 2012, 

plačati varščino v višini šestkratne izklicne 
mesečne najemnine (znesek varščine za 
vsak poslovni prostor iz II. točke te objave, 
je posebej naveden pri vsakem prostoru pod 
črko e), na transakcijski račun Mestne obči-
ne Maribor, št. 00 01270-0100008403, sklic 
na št. 2003, pri UJP Urad Slovenska Bistri-
ca, z navedbo »dražbena varščina za javno 
dražbo najemnine za poslovni prostor pod 
zap. št. ____« (obvezno navesti zaporedno 
številko prostora pod katero je ta naveden 
v II. točki te objave).

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje 
varščine ter način in rok plačila najemnine

Plačana varščina se najugodnejšemu 
dražitelju (najemniku) po poteku roka uspo-
sobitve (rok, v katerem najemnik ne plačuje 
najemnine) poračuna z najemnino, neuspe-
lim dražiteljem pa bo vrnjena na transakcij-
ski račun (s katerega je bila plačana oziro-
ma na račun, ki ga bo na dražbi predložil 
dražitelj) brez obresti v roku 10 dni po kon-
čani javni dražbi.

Najugodnejši dražitelj mora pred pod-
pisom najemne pogodbe na TRR Mestne 
občine Maribor, plačati najemnino do višine 
šestmesečne izdražene najemnine (razliko), 
ki se začne poračunavati po roku usposo-
bitve.
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Najemodajalec bo za poslovni prostor re-
dno mesečno izstavljal račune za najemnino 
za tekoči mesec.

IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe, ki imajo sedež na območju RS 
oziroma na območju države članice EU in 
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma 
državljani države članice EU.

– Pravne osebe morajo pred pričetkom 
javne dražbe predložiti še potrjen izpisek 
iz sodnega registra (ne sme biti starejši od 
30 dni) oziroma izpisek iz registra društev 
pri pristojni upravni enoti, potrdilo o plačanih 
davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme 
biti starejše od 30 dni), potrdilo banke, da 
TRR ni blokiran (ne sme biti starejše od 
30 dni), kratko poročilo o dosedanjih ak-
tivnostih s predstavitvijo programa-opisom 
dejavnosti in navedbo šifre z opisom dejav-
nosti po Uredbi o standardni klasifikaciji de-
javnosti-SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 
in 17/08) ter z navedbo celotne številke TRR 
in banke (za primer vračila varščine). Zako-
niti zastopnik, ki na dražbi zastopa pravno 
osebo, mora predložiti izvirnik osebnega do-
kumenta (na vpogled).

– Fizične osebe (s.p.) pa morajo predlo-
žiti kar morajo predložiti pravne osebe, ra-
zen izpiska iz sodnega registra, dodatno pa 
še potrjen izpisek iz Poslovnega registra 
Slovenije pri AJPES (ne sme biti starejši od 
30 dni), dokazilo o državljanstvu in izvirnik 
osebnega dokumenta (na vpogled).

– Pred pričetkom javne dražbe se mo-
rajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu 
varščine (original) in osebnim dokumentom 
(na vpogled).

– Pooblaščenci morajo pred pričetkom 
javne dražbe predložiti pisno notarsko over-
jeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet 
javne dražbe.

– Državljani oziroma pravne osebe dr-
žave članice EU morajo predložiti listine in 
dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih 
državah, ki so enakovredne institucijam, od 
katerih se zahtevajo listine in dokazila za 
slovenske državljane oziroma pravne ose-
be. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o po-
ravnanih davčnih obveznostih ali potrdila 
o neblokiranem računu ne morejo pridobiti, 
pa morajo predložiti lastno izjavo overje-
no pri notarju, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo 
poravnane davčne obveznosti in nimajo blo-
kiranega računa. Vse listine in dokazila ozi-
roma potrdila, razen osebnega dokumenta, 
morajo biti predložena v slovenskem jeziku.

– Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji, 
interesent ne more dražiti na javni dražbi.

X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je po-

nudil najvišjo mesečno najemnino.
– Javna dražba najemnine za posame-

zni poslovni prostor je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo 
in je noben od udeležencev ne zviša pred 
tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj 
dražbe razglasi doseženo najemnino in naj-
ugodnejšega dražitelja, katerega pozove na 
podpis najemne pogodbe.

– Ugovor zoper opravljeni dražbeni po-
stopek je mogoče podati dokler ni zaključen 
zapisnik o poteku javne dražbe.

– Javno dražbo bo izvedla Komisija za 
izvedbo javne dražbe in javnega zbiranja 
ponudb za oddajo poslovnih prostorov, ga-
raž in garažnih boksov v najem, ki so last 
Mestne občine Maribor.

– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene 
najemna pogodba v 15 dneh po končani jav-
ni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku, mu lahko najemodajalec 
podaljša rok za sklenitev najemne pogodbe, 
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži 
njegovo plačano varščino. Če najugodnej-
ši dražitelj ne podpiše najemne pogodbe 
v podaljšanjem roku, najemodajalec zadrži 
njegovo varščino.

– Najugodnejši dražitelj mora, kot je tudi 
že navedeno v VIII. točki te objave, pred 
podpisom najemne pogodbe na transakcij-
ski račun Mestne občine Maribor, plačati 
najemnino do višine šestmesečne izdraže-
ne najemnine (razliko). Plačilo najemnine 
do višine 6 mesečne izdražene najemnine 
je bistvena sestavina najemne pogodbe in 
pogoj za njeno sklenitev.

– Če najugodnejši dražitelj (najemnik) 
odstopi od svoje ponudbe, najemodajalec 
zadrži že plačano varščino.

– Če najugodnejši dražitelj (najemnik) 
ne podpiše najemne pogodbe v določenem 
roku ali če pred podpisom ne plača najemni-
no do višine šestmesečne izdražene naje-
mnine (razliko), se šteje, da je odstopil od 
najema in najemodajalec prav tako zadrži 
že plačano varščino.

XI. Informacije: interesenti lahko do-
datne informacije o pogojih javne dražbe 
in o poslovnem prostoru dobijo v Sektorju 
za gospodarjenje s poslovnimi in upravni-
mi prostori Mestne občine Maribor ali po 
tel. 02/220-14-10 ali 220-14-05.

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi 
na spletni strani Mestne občine Maribor, 
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne ob-
jave – podrubrika Javni razpisi.

XII. Ustavitev postopka: župan ali komi-
sija s soglasjem župana, lahko do sklenitve 
pravnega posla-najemne pogodbe, posto-
pek oddaje v najem brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri 
čemer se plačana varščina dražiteljem vrne 
brez obresti.

Mestna občina Maribor

Št. 11/2012 Ob-2884/12
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Vele-

nje, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) ter Sklepa o na-
črtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 29/10, 23/11, 2/12 
in 6/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora  

na Prešernovi 8 v Velenju
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Ti-

tov trg 1, Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

št. 1 v stavbi št. 3589, k.o. 964 Velenje, na 
naslovu Prešernova 8 v Velenju, z identifika-
cijsko oznako nepremičnine 964-3589-1. Po-
slovni prostor, v izmeri 541,50 m2, se nahaja 
v pritličju poslovne stavbe. Poslovni prostor 
se uporablja za potrebe knjižnice in mladin-
ske dejavnosti. Stavba se nahaja v nepo-
sredni bližini sodišča in večjega parkirišča. 
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, 
ki bo prostor izpraznil do 1. 9. 2012. Poslovni 
prostor je prost vseh drugih bremen.

Izklicna cena znaša 540.000,00 EUR.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji zne-

sek višanja kupnine je 10.000,00 EUR.
IV. Pogoji prodaje
1. Poslovni prostor bo prodan dražitelju, 

ki bo ponudil najvišjo ceno.
2. Poslovni prostor se prodaja po siste-

mu »videno-kupljeno«.
3. Na poslovnem prostoru imajo ostali 

etažni lastniki predkupno pravico, skladno 
s prvim odstavkom 124. člena Stvarnoprav-
nega zakonika (v nadaljevanju: SPZ). Zako-
niti predkupni upravičenec lahko svojo pred-
kupno pravico uveljavi v skladu s 124. čle-
nom v zvezi s tretjim odstavkom 66. člena 
SPZ in prvim odstavkom 508. člena Obli-
gacijskega zakonika, na način, da v roku 
30 dni od prejema pisnega poziva proda-
jalca na zanesljiv način obvesti prodajalca 
o svoji odločitvi, da bo izkoristil svojo pred-
kupno pravico. Zakoniti predkupni upraviče-
nec mora hkrati z izjavo o uveljavljanju pred-
kupne pravice plačati tudi varščino v višini 
10 % izklicne cene, ki se zadrži, če ne plača 
kupnine v roku, ki je določen v točki IV.5.

4. V roku 15 dni po zaključeni javni dražbi 
in prejemu izjave zakonitega predkupnega 
upravičenca bo prodajalec z najugodnejšim 
dražiteljem sklenil prodajno pogodbo. Če 
dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, 
se šteje, da je od nakupa odstopil in ima pro-
dajalec pravico zadržati vplačano varščino. 
V primeru uveljavljanja predkupne pravice 
s strani zakonitega predkupnega upravičen-
ca se rok za sklenitev pogodbe ustrezno 
podaljša za čas, ki je z zakonom predpisan 
za uveljavitev predkupne pravice.

5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
od izdaje računa je bistvena sestavina pro-
dajne pogodbe.

6. Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na promet nepre-
mičnin, notarske stroške overitve podpisa 
prodajalca ter stroške vknjižbe lastninske 
pravice na svoje ime in v svojo korist v ze-
mljiški knjigi.

V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v ponedeljek, 

18. 6. 2012, na sedežu Mestne občine Ve-
lenje, Titov trg 1, Velenje, v sobi št. 305/III, 
z začetkom ob 13. uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred 
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 
VI. točke te objave.

VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo sa-

mostojni podjetniki posamezniki, fizične ali 
pravne osebe, pod pogojem, da so drža-
vljani Republike Slovenije ali druge države 
članice Evropske unije oziroma imajo sedež 
v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici 
Evropske unije ter da se pravočasno in pra-
vilno prijavijo, tako da:

– plačajo varščino in predložijo dokazilo 
o njenem plačilu,

– predložijo pooblastilo, ki se mora na-
našati na predmet javne dražbe, pri čemer 
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v pri-
meru, če se v imenu ponudnika javne draž-
be udeleži pooblaščenec,

– predložijo izpisek iz AJPES (samo za 
pravne osebe) oziroma izpis iz Poslovnega 
registra Slovenije (za samostojne podjetni-
ke posameznike), ki ne smeta biti starejša 
od enega meseca na dan izvedbe javne 
dražbe,

– predložijo izvirnik osebnega dokumen-
ta (potni list ali osebna izkaznica), če se 
prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik 
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posameznik ter zastopniki in pooblaščenci 
pravnih oseb).

2. Vse listine (razen dokazila o plači-
lu varščine, izpiska iz AJPES in izpisa iz 
Poslovnega registra Slovenije) je potreb-
no predložiti v izvirniku ali pa overjeno ko-
pijo listine.

3. Organizator javne dražbe bo potrdil 
vse pravilne in pravočasne prijave.

4. Javna dražba se bo opravila v sloven-
skem jeziku.

VII. Varščina
1. Dražitelji morajo do začetka javne draž-

be vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne 
cene, na podračun EZR Mestne občine Ve-
lenje, št. SI56013330100018411, z obveznim 
sklicem na št. 28 76333-7141998-01062012, 
koda namena OTHR.

2. Plačana varščina se najugodnejšemu 
dražitelju vračuna v kupnino, ostalim draži-
teljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se 
varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po 
zaključku javne dražbe.

3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

VIII. Drugi pogoj iin pravila javne dražbe
1. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je 

ponudil najvišjo ceno.
2. Javna dražba za poslovni prostor je 

končana, ko voditelj javne dražbe trikrat ne-
uspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

3. Javno dražbo bo izvedla Komisija za 
izvedbo postopka prodaje poslovnih prosto-
rov na Prešernovi 8 v Velenju.

4. Prodajalec na podlagi te javne dražbe 
ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe in 
lahko začeti postopek do sklenitve pogod-
be ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški 
dražiteljem v višini izkazanih stroškov za 
prevzem razpisne dokumentacije.

IX. Dodatne informacije: dodatne infor-
macije o pogojih javne dražbe in ogledom 
poslovnega prostora lahko interesenti do-
bijo pri Bojanu Čampi, na telefonski številki 
041/635-206, od ponedeljka do petka, med 
9. in 12. uro.

Mestna občina Velenje

Št. 478-301/2011 Ob-2885/12
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Pi-

ran, na podlagi 21. člena v zv. s 14. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in na podlagi letnega načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sve-
ta 410-2/2011 z dne 13. 3. 2012) objavlja

razpis
javne dražbe nepremičnin  

Občine Piran
1. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320 
Piran, tel. 05/671-03-51; faks: 05/671-0-339; 
e-mail: obcina.piran@piran.si.

2. Opis predmetov dražbe in izklicne 
cene:

Predmet dražbe št. 1:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 2995/106, k.o. 2632-Sečovlje, 

njiva 1014 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni 

158.650,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v nase-

lju Sečovlje-Košta.
Predmet dražbe št. 2:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 345/9, k.o. 2632-Sečovlje, sa-

dovnjak 665 m2, last Občine Piran do celote.

Parcela se prodaja po izklicni ceni 
94.610,00 EUR.

V naravi se nepremičnina nahaja v Zg. 
Parecagu, na grebenu ob cesti Seča–Korte.

Predmet dražbe št. 3:
Predmet prodaje so nepremičnine (kot 

celota):
– parc. št. 1432/2, k.o. 2631-Portorož, 

gozd 471 m2 in travnik 232 m2,
– parc. št. 1432/12, k.o. 2631-Portorož, 

sadovnjak 970 m2,
– parc. št. 1434/1, k.o. 2631-Portorož, 

pot 55 m2 in
– parc. št. 1434/2, k.o. 2631-Portorož, 

pot 21 m2 – vse nepremičnine last Občine 
Piran do celote.

Parcele, skupno 1749 m2 zemljišča, se 
prodajajo (kot en predmet) po izklicni ceni 
399.550,00 EUR.

V naravi se nepremičnine nahajajo 
v centru Portoroža.

Predmet dražbe št. 4:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot 

celota):
– parc. št. 1043/5, k.o. 2631-Portorož, 

trstičje 722 m2,
– parc. št. 1043/8, k.o. 2631-Portorož, 

trstičje 16 m2 – obe last Občine Piran do 
celote; obremenjeni s služnostjo v korist 
Gratel d.o.o.

Parceli, skupno 738 m2 zemljišča, se 
prodajata (kot en predmet) po izklicni ceni 
95.940,00 EUR.

V naravi se nepremičnini nahajata ob 
Belokriški cesti, Beli križ nad Portorožem.

Predmet dražbe št. 5:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot 

celota):
– 1043/10, k.o. 2631-Portorož, 671 m2 

(trstičje 178, njiva 493 m2),
– 1043/7, k.o. 2631-Portorož, trstičje 

30 m2 – obe last Občine Piran do celote, 
obremenjeni s služnostjo v korist GRATEL 
d.o.o.

Parceli, skupno 701 m2 zemljišča, se 
prodajata (kot en predmet) po izklicni ceni 
91.130,00 EUR.

V naravi se nepremičnini nahajata ob 
Belokriški cesti, Beli križ nad Portorožem.

Predmet dražbe št. 6:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1042/9, k.o. 2631-Portorož, 

njiva 693 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni 

90.090,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v Luciji.
Predmet dražbe št. 7:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 5373/1, k.o. 2631-Portorož, 

njiva 913 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni 

111.380,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v Luciji.
Predmet dražbe št. 8:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1437/1, k.o. 2631-Portorož: 

njiva 292 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni 

47.150,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v cen-

tru Portoroža.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 

višanja je 1.000,00 €.
4. Splošni poslovni pogoji: postopek jav-

ne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe 
poteka v skladu s splošnimi pogoji organi-
zatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se 
zvočno in/ali video snema.

5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
dražbe

Prodajna pogodba – besedilo te je del 
splošnih pogojev organizatorja javne draž-
be – osnutek je sestavni del razpisne do-
kumentacije.

Prodajna pogodba se uspelemu draži-
telju predloži v podpis v roku 5 dni po za-
ključku javne dražbe. Prodajna pogodba 
mora biti sklenjena v roku 15 dni po končani 
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavi-
tev predkupne pravice. Če kupec ne podpi-
še pogodbe v navedenem roku, mu prodaja-
lec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe 
s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
kupec ne podpiše pogodbe v podaljšanem 
roku, prodajalec zadrži njegovo varščino in 
se šteje, da je kupec od sklenitve pogodbe 
odstopil.

6. Način in rok plačila kupnine
Kupnino v enkratnem znesku kupec po-

ravna na podračun enotnega zakladniškega 
računa Občine Piran pri Upravi za javna pla-
čila Urad v Kopru, št. 01290-0100005871, 
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma 
izstavitve računa s strani prodajalca. Plačilo 
celotne kupnine v roku, je bistvena sestavi-
na pogodbe.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba bo potekala dne 19. 6. 2012 na sedežu 
organizatorja, to je občinska mestna pala-
ča, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, dvorana 
Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 11. uri.

8. Pogoji za udeležbo na javni draž-
bi, predregistracija in registracija

Na javni dražbi lahko sodeluje domača 
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravo-
časno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

– predloži pravilno izpolnjeno in pod-
pisano pisno izjavo o pristopu k splošnim 
pogojem javne dražbe (glej razpisno doku-
mentacijo);

– predloži, kolikor se bo v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, 
neomejeno specialno pooblastilo, ki se na-
naša na predmet javne dražbe in ga je pod-
pisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik 
pravne osebe – pri čemer mora biti podpis 
overjen pri notarju;

– v primeru, ko se prijavi pravna ose-
be, predloži izpisek iz sodnega registra (lah-
ko tudi v ne overjeni fotokopiji), ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev, šteto od dneva 
razpisa javne dražbe.

Vse listine (razen dokazila o plačilu var-
ščine in izpiska iz sodnega registra) je po-
trebno predložiti v originalu ali pa kopijo 
listine, overjeno pri notarju. Organizator bo 
pravočasno potrdil vse pravilne in pravoča-
sne prijave.

Na dan dražbe se mora ponudnik oziro-
ma njegov pooblaščenec ali zakoniti zasto-
pnik registrirati pri pooblaščenih osebah or-
ganizatorja v kraju in poslopju, kjer se bo iz-
vedla javna dražba najkasneje 30 min. pred 
začetkom javne dražbe, tako da predloži po-
oblaščeni osebi organizatorja dražbe v vpo-
gled veljaven oseben dokument.

9. Varščina
Ponudniki morajo do dne 18. 6. 2012, 

do 12. ure, vplačati varščino, ki znaša 10 % 
izklicne cene posameznega predmeta javne 
dražbe, navedene v 1. točki tega razpisa. 
Varščino je potrebno vplačati na podračun 
enotnega zakladniškega računa Občine Pi-
ran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru, 
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št. 01290-0100005871, s sklicem: 20101-1 
(fizične osebe) oziroma 20100-1 (pravne 
osebe in s pripisom za javno dražbo).

10. Roka za prijavo: ponudniki morajo 
osebno ali po pošti predložiti organizatorju 
pravilno prijavo najkasneje do dne 18. 6. 
2012, do 12. ure, na naslov organizatorja, 
Tartinijev trg 2, 6330 Piran oziroma v vlo-
žišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne 
dražbe se lahko udeleži le kdor se pravoča-
sno in pravilno prijavi.

11. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje var-
ščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na 
javni dražbi, se varščina vrne najkasneje 
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 
Ponudniku, ki uspe (kupcu) se varščina vra-
čuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene 
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator 
obdrži varščino.

12. Razpisna dokumentacija, informacije 
o podrobnejših pogojih:

Razpisna dokumentacija je objavljena na 
spletni strani Občine Piran, www.piran.si. 
Sestavni del razpisne dokumentacije je: po-
vabilo k udeležbi na javni dražbi, navodilo 
za udeležbo na javni dražbi, opis nepremič-
nin in dejansko stanje ter lokacijska infor-
macija ali potrdilo o namenski rabi, splošni 
pogoji javne dražbe, obrazec izjave, da se 
ponudnik prijavlja na javno dražbo in da 
brezpogojno sprejema splošne pogoje jav-
ne dražbe, obrazec specialnega pooblastila, 
osnutek prodajne pogodbe.

Dodatne informacije o pogojih in pred-
metu javne dražbe se lahko pridobi na se-
dežu Občine Piran, vsak delovni dan med 
uradnimi urami v Uradu za premoženjsko-
pravne zadeve Občine Piran oziroma na na-
slednjih kontaktnih številkah: 05/671-03-37 
ali 671-03-51, e-mail: martina.kukovec@pi-
ran.si; faks: 05/671-03-39.

13. Ogled: po predhodnem dogovoru je 
mogoč posamičen ali skupinski ogled.

14. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pra-

vico in služnost v korist prodajalca/ organi-
zatorja javne dražbe za potrebe izgradnje 
objektov in omrežja javne infrastrukture (iz-
jema je predmet prodaje pod zap. št. 8, ki 
ne predstavlja samostojno zazidljive nepre-
mičnine in kjer bo dogovorjena le odkupna 
pravica).

Vse nepremičnine se prodajajo po nače-
lu videno-kupljeno.

Kupnina ne vključuje 20 % DDV ali 2 % 
davka na promet z nepremičninami, sodnih 
taks za vknjižbo ter drugih obveznih dajatev. 
Kupec je dolžan plačati stroške notarske 
overitve, stroške vknjižbe, davke in druge 
dajatve.

Komisija za nepremičnine s soglasjem 
župana si pridružuje pravico ustaviti posto-
pek prodaje kadarkoli do sklenitve pravne-
ga posla; pri čemer se dražiteljem povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za pre-
vzem razpisne dokumentacije.

Občina Piran

Št. 7113-0013/2012 Ob-2949/12
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevni-

ca, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. 
do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11), 111. člena Statuta 
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 
103/11) ter sklepa Občinskega sveta Občine 
Sevnica z dne 16. 5. 2012, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine – nezazidano 

stavbno zemljišče v k.o. Goveji Dol
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: 

Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sev-
nica, tel. 07/816-12-00; faks 07/816-12-10.

2. Opis predmeta prodaje:

Parc. št. k.o. Površina m2 Vrsta rabe Izklicna cena 
v €

625/2

Goveji Dol

1.365 gozd

56.175
627/1 631 pašnik

627/2 775 pašnik

628/1 439 njiva

Gre za zemljišče v skupni velikosti 
3.210 m2. Leži ob lokalni cesti med Krme-
ljem in Hinjcami. Zemljišče je opredeljeno 
v območju pro izvodnih dejavnosti. Na ze-
mljišču je možna gradnja pro izvodnih in obr-
tnih objektov ter enostavnih in nezahtevnih 
objektov. Ker gre za večje proste površine je 
potrebno za to območje, v skladu z 9. čle-
nom odloka o prostorskih ureditvenih pogo-
jih za območje Občine Sevnica, pred izde-
lavo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, izdelati izvedbeni 
prostorski akt z zasnovo lociranja objektov 
s parcelacijo in zasnovo prometne in komu-
nalne ureditve.

3. Izklicna cena: izklicna cena za ne-
premičnine pod točko 2. znaša skupaj 
56.175,00 EUR. Cena ne vključuje zakon-
sko določenega davka na dodano vrednost 
(20 %).

4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 
višanja je 200,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na tran-

sakcijski račun Občine Sevnica, 
št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slo-
venije, na podlagi izdanega računa.

Ne glede na prejšnji odstavek se kupnina 
lahko plača v več obrokih. V tem primeru 
mora kupec neplačani del kupnine ustrezno 
zavarovati, in sicer pravna oseba z nepre-
klicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi 
poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba 
z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini.

Zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastnin-
ske pravice na nepremičnini v zemljiško knji-
go upravljavec nepremičnine izroči po preje-
mu celotne kupnine.

Plačilo celotne kupnine je bistvena se-
stavina pravnega posla. Če kupec ne porav-
na kupnine na določen način in v določenem 
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodaj-
na pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine 
v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila 
v posest ter bo vložen predlog za vknjižbo 
lastninske pravice v zemljiški knjigi.

6. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna 
pogodba, ki se sklene v roku petnajstih dni 
po zaključku javne dražbe. Prodajno pogod-
bo pripravi Občina Sevnica.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo v ponedeljek, 18. 6. 2012, v sejni sobi 
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, 
z začetkom ob 11. uri.

8. Varščina: dražitelji morajo do začet-
ka javne dražbe vplačati varščino v znesku 
10 % vrednosti izklicne cene za nepremič-
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nino (5.617,50 EUR). Varščina se naka-
že na transakcijski račun Občine Sevnica, 
št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slo-
venije, s pripisom »Javna dražba – zemlji-
šče Krmelj«.

9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje 
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na 
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno 
najkasneje v osmih dneh po zaključku jav-
ne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se 
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne 
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, orga-
nizator dražbe obdrži varščino.

10. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi 
in rok za prijavo

Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali 
pravna oseba, ki je do začetka javne dražbe 
vplačala varščino in je pred začetkom javne 
dražbe predložila potrdilo o plačilu varščine 
s priloženo številko računa za primer vračila 
varščine.

Če se bo v imenu ponudnika javne draž-
be udeležil pooblaščenec, mora ta imeti ne-
omejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe in ga je podpisala 
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne 
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen 
pri upravnem organu ali pri notarju.

11. Pravila javne dražbe
Nepremičnina se prodaja po načelu vide-

no – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za 
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.

Izklicna vrednost oziroma vsaka na-
daljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden 
od udeležencev javne dražbe cene ne zvi-
ša pred tretjim izklicem, se šteje, da je spre-
jeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko 
je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno 
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je 
bil predmet javne dražbe prodan. Zadnjega 
dražitelja se kot uspešnega pozove, da na 
zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je 
ponudil in se ga pozove k podpisu pogod-
be. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, 
je javna dražba neuspešna.

Javno dražbo bo vodila komisija za iz-
vedbo postopka javne dražbe oziroma poo-
blaščena oseba, v skladu z Uredbo o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 
Pooblaščena oseba za vodenje javne draž-
be lahko s soglasjem predstojnika postopek 
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri če-
mer se dražiteljem povrnejo plačana varšči-
na in izkazani stroški za prevzem razpisne 
dokumentacije.

12. Informacije o podrobnejših pogo-
jih: dodatne informacije o pogojih in pred-
metu javne dražbe se lahko pridobijo na 
sedežu Občine Sevnica, vsak delovni dan 
med uradnimi urami pri Romanu Strlekar-
ju, tel. 07/816-12-69, e-pošta: roman.strle-
kar@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica
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 Ob-2867/12
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona 

o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 56. 
in 57. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) in sklepa Sveta zavoda z dne 1. 3. 
2012 razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/ice Centra za socialno delo 
Laško.

Kandidati morajo poleg splošnih, z za-
konom določenih pogojev izpolnjevati še 
pogoje, ki jih določa 56. in 57. člen Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 
– uradno prečiščeno besedilo):

– da imajo visoko strokovno ali univerzi-
tetno izobrazbo iz 69. člena ZSV,

– za direktorja, ki organizira in vodi 
strokovno delo in poslovanje socialno var-
stvenega zavoda, je lahko imenovana tudi 
oseba, ki ima končano višjo strokovno izo-
brazbo iz 69. člena tega zakona, dvajset let 
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na 
področju socialnega varstva,

– da imajo opravljen strokovni izpit za 
delo na področju socialnega varstva,

– da ima opravljen program za vodenje 
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi 
socialna zbornica v soglasju s strokovnim 
svetom Republike Slovenije za splošno iz-
obraževanje oziroma kolikor kandidat nima 
opravljenega programa za vodenje social-
no varstvenega zavoda, ga mora opraviti 
najkasneje v enem letu od začetka opra-
vljanja nalog direktorja. Če tega programa 
ne opravi v roku, mu mandat na podlagi 
zakona preneha,

– da imajo 5 let delovnih izkušenj.
Mandat direktorja/ice traja 5 let in začne 

teči s 1. 1. 2013 ob soglasju ustanovitelja 
k imenovanju. Z imenovanim direktorjem se 
sklene delovno razmerje za določen čas 
trajanja mandata.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev, Program dela oziroma razvo-
ja Centra za naslednje mandatno obdobje 
in kratek življenjepis, naj kandidati pošljejo 
v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: 

Svet zavoda – Center za socialno delo La-
ško, Kidričeva 2a, 3270 Laško, z oznako 
»Ne odpiraj, prijava na razpis za direktorja«.

Nepopolne in nepravočasno prispele vlo-
ge se ne upoštevajo.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 
30 dni, od prvega dneva po izteku roka za 
prijavo za razpis.

Svet Centra za socialno delo Laško

Št. 110-21/2012 Ob-2944/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upra-

vo na podlagi 4. člena v zvezi z drugim 
odstavkom 8. člena Zakona o predlaganju 
kandidatov iz Republike Slovenije za so-
dnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, 
št. 64/01 in 59/02) in s četrtim odstavkom 
26. člena Konvencije o varstvu človeko-
vih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni 
list RS, št. 33/94 – Mednarodne pogodbe, 
št. 7/94, Uradni list RS, št. 102/03 – MP, 
št. 22/03, Uradni list RS, št. 49/05 – MP, 
št. 7/05, Uradni list RS, št. 48/09 – MP, 
št. 12/09 in Uradni list RS, št. 46/10 – MP, 
št. 8/10) v zvezi s pravilom 29 poslovnika 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
razpisuje

– tri do pet mest kandidatk in kandida-
tov za namestnice in namestnike izvolje-
nega sodnika na Evropskem sodišču za 
človekove pravice.

Razpisni pogoji:
– univerzitetna diplomirana pravnica ali 

univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnju-
je pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
vrhovne sodnice ali vrhovnega sodnika po 
določbah zakona, ki ureja sodniško službo, 
ali pogoje za izvolitev za sodnico ali sodnika 
ustavnega sodišča,

– visok moralni ugled, nepristranskost in 
neoporečnost,

– aktivno znanje obeh ali vsaj enega od 
jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot ura-
dni jezik: angleški ali francoski.

Mandat namestnice ali namestnika iz-
voljenega sodnika traja 2 leti z možnostjo 
ponovnega imenovanja. Postopek bo za-
ključen, ko bodo izbrani najmanj trije kandi-
datke in kandidati.

Minister za pravosodje in javno upravo 
bo seznam treh do petih kandidatk in kan-
didatov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, 
upoštevajoč zastopanost obeh spolov, po 
pridobitvi mnenja Sodnega sveta, predlagal 
v določitev Vladi Republike Slovenije.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili 
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje in javno upra-
vo, Župančičeva ulica 3, Ljub ljana z obve-
znim pripisom: »Za razpis št. 110-21/2012«.

Prijave je potrebno vložiti v 30 dneh po 
objavi. K prijavi mora biti priložen tudi opis 
strokovne dejavnosti po zadnjem pridoblje-
nem strokovnem oziroma znanstvenem 
naslovu. Življenjepis in dokazila o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev je treba priložiti 
v slovenskem jeziku in enem od uradnih 
jezikov sodišča.

Ministrstvo za pravosodje 
 in javno upravo

Št. 2012-206 Ob-2965/12
Svet Zdravstvenega doma Sevnica na 

podlagi sklepa korespondenčne seje z dne 
28. 5. 2012, 47. in 48. člena Statuta, razpi-
suje delovno mesto

direktorja/direktorice Zdravstvenega 
doma Sevnica.

Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, 
mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– da ima najmanj visoko strokovno iz-
obrazbo;

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, 
od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delov-
nih mestih;

– da predloži program dela in razvoja 
zdravstvenega doma.

Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju raz-

pisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo 
v 8 dneh po objavi na naslov: Zdravstveni 
dom Sevnica, Trg Svobode 14, 8290 Sev-
nica, z oznako »Prijava na razpis – Ne od-
piraj«.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni 
v roku, določenem z zakonom.

Svet Zdravstvenega doma Sevnica

Razpisi delovnih mest
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 Ob-2882/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-

nance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo parcele št. 1388/1, v k.o. 

Murska Sobota
1. Predmet razpolaganja je parcela 

št. 1388/1, k. o. Murska Sobota (105), v iz-
meri 443 m2, opredeljena kot stavbno zemlji-
šče. Parcela je v lasti Republike Slovenije 
do celote in prosta bremen.

Ocenjena vrednost zemljišča je 
53.160,00 EUR. Davek na dodano vrednost 
v višini 20 % ni vključen v ceno in ga kupec 
plača poleg kupnine.

2. V javnem zbiranju ponudb lahko so-
delujejo pravne in fizične osebe, ki v skla-
du s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pogoj 
za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih 
ponudb je plačana varščina, ki znaša 10 % 
izklicne cene (5.316,00 EUR) in se plača 
na depozitni račun DURS, št. SI56 0110 
0630 0109 972, z obveznim sklicem 18 
16128-7221002-xxxxxxx (namesto 7x po-
nudnik vpiše svojo 7 – mestno davčno šte-
vilko). Potrdilo o plačani varščini je obvezna 
sestavina ponudbe.

3. Uspelemu dražitelju se bo vplačana 
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo 
brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opra-
vljenem javnem zbiranju ponudb.

4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo 
prejete najkasneje do 18. 6. 2012 do 10. ure 
na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna 
uprava Republike Slovenije, Šmartinska 
cesta 55, 1000 Ljub ljana, glavna pisarna 
DURS.

5. Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 
2012 ob 10.30, na naslovu naročnika.

6. Veljavnost oddanih ponudb mora biti 
vsaj do 5. 8. 2012.

7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe 
je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva 
ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, bo 
naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel 
dodatna pogajanja.

8. Predkupna pravica ne obstaja.
9. Z najugodnejšim ponudnikom bo skle-

njena pogodba. Kupec mora podpisati po-
godbo v roku 8 dni od poziva, sicer se šteje, 
da od nakupa odstopa. V tem primeru je do 
nakupa parcele upravičen naslednji najugo-
dnejši ponudnik.

Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju 
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu 
takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne 
kupnine v določenem roku, je bistvena se-
stavina pravnega posla.

10. Navodila ponudnikom za pripravo 
ponudbe

Ponudnik mora predložiti:
– izpolnjen obrazec »ponudba«,
– potrdilo o plačani varščini.
11. Razpisna dokumentacija je dosto-

pna na spletni strani DURS http://www.

durs.gov.si/si/javni_razpisi/. Za dodatne in-
formacije v zvezi s prodajo parcele se obrni-
te na mag. Nino Koščak, tel. 01/478-29-22; 
e-naslov: nina.koscak@gov.si in Jožica 
Sedonja, tel. 02/530-31-82; e-naslov: jozi-
ca.sedonja@gov.si.

12. Vse stroške v zvezi s prenosom la-
stništva (overitve, takse, vpis v zemljiško 
knjigo in drugo) in stroške cenitve, plača 
kupec.

13. Nepremičnina bo prodana po načelu 
videno – kupljeno, zato morebitne reklama-
cije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo 
upoštevane.

14. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije 
ali pooblaščena oseba s soglasjem pred-
stojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, 
postopek javnega zbiranja ponudb ustavi, 
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane 
stroške.

Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije

 Ob-2909/12
Javni zavod Ljub ljanski grad, Grajska 

planota 1, p.p. 72, 1001 Ljub ljana, objavlja 
na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
48. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11),

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/, http://www.ljubljan ski grad.si/ in 
Uradnem listu Republike Slovenije.

I. Predmet oddaje v najem in višina izho-
diščne najemnine

Oddajamo poslovne prostore, površine 
347,38 m2, namenjen dejavnosti gostinstva 
v Stolpu strelcev – Trakt A na Ljub ljanskem 
gradu. Prostori za najem so gradbeno do-
končani, za opremo poskrbi najemnik sam. 
Prostori obsegajo sledeče površine: gostil-
na-restavracija 91,27 m2; kuhinja 38,94 m2; 
zgornja terasa 42,00 m2; servisni prostor 
in shramba nivo 1a 11,56 m2; servisni do-
stopi na teraso za trto 16,81 m2; terasa za 
trto 41,00 m2; sprejemnica s stopniščem 
4,85 m2; dostop na teraso za trto 7,70 m2; 
sanitarije predprostor 6,97 m2; WC moški 
7,60 m2; WC ženski 7,20 m2; garderoba 
najemnik 10,70 m2; skladišče najemnik 
22,00 m2; skladišče na hodniku 11,00 m2; 
hodnik 27,78 m2.

Izhodiščna ocenjena najemnina za po-
slovni prostor, izračunana na podlagi ce-
nitve najemnine (cenilec Rajko Srednik, 
u.d.i.g., SIGMA d.o.o., April 2012) znaša 
7,22 EUR/m2, kar znaša 2.508,00 EUR/me-
sec.

Posebni pogoji najema: Javni zavod 
Ljub ljanski grad si pridružuje pravico, da 
pri izbiri najugodnejšega ponudnika poleg 
višine ponujene najemnine odloča tudi pro-
gram, ki ga bo najemnik izvajal v poslovnem 
prostoru. Razmerje med kriterijema je 60 % 
(največ 60 točk) za višino ponujene naje-
mnine in 40 % (največ 40 točk) za program, 
ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.

Komisija oceni program po sledečih kri-
terijih, in sicer:

– Vsebina ponudbe, ki se bo izvajala 
v prostoru: ponudniki morajo primarno za-
dostiti ponudbi, ki je predstavljena v prilogi 
kot izhodiščna (do 20 točk).

– Popestritev in dodana vrednost dose-
danji ponudbi na Ljub ljanskem gradu (do 
20 točk).

Najvišje možno število točk, ki jih lahko 
ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 60 točk 
za višino ponujene najemnine (najugodnej-
ši ponudnik prejme 60 točk, ostali glede na 
sorazmerni delež) ter 40 točk za program, ki 
se bo izvajal v poslovnem prostoru, po enaki 
metodologiji. Najvišji seštevek točk po obeh 
kriterijih pomeni najugodnejšega ponudnika.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti 

za opravljanje dejavnosti:
– za s.p.: priglasitveni list,
– za gospodarske družbe: izpisek iz so-

dnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
– za društva: odločbo o vpisu v register 

društev,
– za druge pravne osebe: izpisek iz dru-

gega registra.
2. Opis dejavnosti, ki bo potekala v po-

slovnem prostoru, predstavitev sedanje de-
javnosti ponudnika in reference (prospekti, 
jedilniki, mnenja gostov, nagrade, priznanja, 
pisne reference in podobno).

Opis dejavnosti naj se osredotoči na iz-
hodišča ali skupek zahtev najemodajalca, 
ki si v kulinarični usmeritvi lokala v Stolpu 
strelcev predstavlja vsaj tri možne zasnove 
ali njihove kombinacije, ki naj bi v nadalje-
vanju pomenile tudi izbor imena lokala ter 
ostale sestavine: jedilni list, oprema, videz 
osebja in drugo. Nivo gostinske dejavnosti 
v Stolpu strelcev mora biti višji od nivoja po-
nudbe v lokalu Grajska gostilna.

Izhodišča:
– Alpe-Adrija-Panonija – to so medna-

rodne jedi in vina iz tega prostora (pou-
darek na vseh treh slovenskih vinorodnih 
deželah – Ljub ljana in Ljub ljanski grad naj 
postane center tega rajona, povezave tudi 
z sejmom AA, jedilni list mora odražati vse 
temeljne značilnosti kulinarike prostora Al-
pe-Jadran-Panonija, možna razširitev na 
območje nekdanjih Ilirskih provinc in nave-
zava na tovrstne posebnosti.

– Grajske jedi – to je sodobna medna-
rodna kulinarična ponudba grajskih jedi in 
vin (oboje izrazito mednarodno), vendar jih 
morajo obvezno spremljati zgodbe; čar je 
namreč v zgodbah in dveh degustacijskih 
menijih, ki se spreminjata z letnimi časi, po-
sebnimi priložnostmi ipd. Oprema prostora 
in strežnega osebja mora biti sodobna, ven-
dar z izhodišči v grajskih kulturah oziroma 
kulturnih dediščinah.

– Kulinarika z Ljub ljano pobratenih mest 
– Ljub ljana je pobratena z 22 mesti, na tej 
osnovi se lahko oblikuje izjemno atraktivna 
ponudba mednarodnih jedi, skupaj z obča-
snimi gostovanji kuharjev iz teh 22 mest, 
s tem lahko dosežemo izredno mednarodno 
kulinarično, gospodarsko, politično, kultur-

Druge objave
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no in drugo sodelovanje ter učinke iz tega 
naslova.

3. Pravne osebe (razen neposredni pro-
računski uporabniki – državni in občinski 
organi) in samostojni podjetniki predložijo 
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, 
in sicer:

– izjavo o solventnosti pri bankah, ki vo-
dijo transakcijske račune,

– izjavo banke o številu blokiranih dni 
vseh računov v preteklem letu,

– bilanco stanja za zadnje leto,
– bilanco uspeha za zadnje leto, obe na 

obrazcih AJPES.
4. Vsi ponudniki (razen neposredni pro-

računski uporabniki) morajo predložiti origi-
nal bančne garancije za resnost ponudbe 
in korektno izpolnjevanje pogodbenih obve-
znosti v višini šestih izhodiščnih mesečnih 
najemnin, po zahtevanem vzorcu iz razpi-
sne dokumentacije, ki se ga dobi v času 
odprtega razpisa v tajništvu JZ Ljub ljanski 
grad, vsak delovnik med 9. in 13. uro ali na 
spletu http://www.ljubljana.si/ http://www.lju-
bljanski grad.si/. Veljavnost garancije mora 
biti vsaj do 1. 9. 2013.

5. Vsi ponudniki morajo predložiti izpol-
njen, podpisan in žigosan osnutek najemne 
pogodbe za najem poslovnega prostora, ki 
jo dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu 
JZ Ljub ljanski grad, vsak delovnik med 9. in 
13. uro ali na spletu http://www.ljubljana.si/ 
http://www.ljubljan ski grad.si/.

6. Neposredni proračunski uporabni-
ki predložijo izjavo predstojnika organa (ki 
oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih 
finančnih sredstvih v proračunu za plačilo 
najemnine in za plačilo obratovalnih stro-
škov za poslovne prostore, ki jih najemajo.

7. Izjava ponudnika, da je seznanjen 
s posebnimi pogoji najema.

8. Izjava o ponujeni višini mesečne na-
jemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
najemnine.

9. Izjavo o vezanosti na dano ponudbo 
do dne 31. 12. 2012.

III. Pogoji najema
1. Poslovni prostori se oddajajo v najem 

za določen čas petih let, če ni drugače do-
ločeno.

2. Najemnik nima pravice oddati poslov-
nega prostora v podnajem.

3. Najemnik je dolžan plačevati obrato-
valne stroške, stroške rednega vzdrževanja, 
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stro-
ške zavarovanj in druge stroške, za katere 
se stranki dogovorita z najemno pogodbo. 
Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, 
se morajo vinkulirati v korist Mestne občine 
Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana.

4. Najemnik ni upravičen do povrnitve 
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti 
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem 
prostoru na podlagi vlaganj.

5. Najemnik mora zagotoviti obratovanje 
dejavnosti vse dni v tednu.

6. Najemnik mora začeti z dejavnostjo 
takoj po zaključeni obnovi oziroma po opra-
vljenem tehničnem pregledu in pridoblje-
nem uporabnem dovoljenju ter dovoljenju 
za obratovanje.

IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za 
oddajo ponudbe

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki 
priporočeno ali prinesejo osebno v zape-
čateni pisemski ovojnici na naslov: Javni 
zavod Ljub ljanski grad, Grajska planota 1, 
p.p. 72, 1001 Ljub ljana, z obvezno oznako 
na ovojnici: »Ponudba za najem poslovnih 

prostorov za gostinstvo v stolpu strelcev – 
trakt A na ljubljanskem gradu – Ne odpiraj«.

Na zadnji strani ovojnice mora biti ob-
vezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb osebno ali po 
pošti je do vključno dne 18. 6. 2012 do 
14. ure. V primeru pošiljanja ponudb po po-
šti veljajo samo tiste ponudbe, ki na naslov 
JZ Ljub ljanski grad, Grajska planota 1, p.p. 
72, 1001 Ljub ljana, prispejo do 18. 6. 2012 
do 14. ure. Pravočasne in popolne ponudbe 
bodo komisijsko odprte in ocenjene, nepo-
polnih ponudb in ponudb prispelih po raz-
pisnem roku komisija ne bo obravnavala.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s po-
nudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

V. Posebne določbe o postopku javnega 
zbiranja ponudb

1. Ponudbe prispele po razpisnem roku 
in nepopolne ponudbe bodo izločene ter se 
jih ne bo obravnavalo.

2. Če komisija med ponudniki, ki so pra-
vočasno oddali popolno vlogo, prejme več 
najugodnejših ponudb, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno do-
loči ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

3. Odgovorna oseba najemodajalca lah-
ko ustavi začeti postopek oddaje do skleni-
tve pravnega posla.

4. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal 
najemne pogodbe v 15 dneh po pisnem 
obvestilu, se šteje, da odstopa od svoje po-
nudbe.

VI. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
v sredo, 18. 6. 2012 ob 14. uri na naslovu: 
Javni zavod Ljub ljanski grad, Grajska plano-
ta 1, p.p. 72, 1001 Ljub ljana, v 1. nadstropju 
Friderikovega stolpa.

Predstavniki ponudnikov se morajo v pri-
meru prisotnosti pri odpiranju ponudb izka-
zati s pooblastilom ponudnika.

Pravočasno prispele ponudbe bo obrav-
navala komisija za odpiranje ponudb, ki bo 
vse ponudnike obvestila o izboru oziroma 
o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dne-
va javnega odpiranja ponudb.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudni-
ka za najem poslovnega prostora je poleg 
višine najemnine tudi program, ki se bo iz-
vajal v poslovnem prostoru. Komisija oceni 
program po sledečih kriterijih, in sicer:

– vsebina ponudbe,
– popestritev in dodana vrednost.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko 

ponudnik dobi, je 100 točk. Od tega 60 točk 
za višino ponujene najemnine in 40 točk 
za program, ki se bo izvajal v poslovnem 
prostoru.

VII. Rok veljavnosti ponudbe
Rok vezanosti na dano ponudbo je do 

31. 12. 2012.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z najemom, ogle-

dom poslovnih prostorov in dvigom razpi-
sne dokumentacije dobite na naslovu: Javni 
zavod Ljub ljanski grad, Grajska planota 1, 
p.p. 72, 1001 Ljub ljana – Stane Miklavec – 
ali po telefonu 031/860-685, 01/306-42-34 
oziroma 01/306-42-30 ali na e-mailu: sta-
ne.miklavec@ljubljanskigrad.si, vsak delov-
nik med 9. in 13. uro.

Omogočen je tudi ogled predmetnih pro-
storov, ki bo v torek, 5. 6. 2012 ob 15. uri, 
potencialni ponudniki se zberejo pred vho-
dom v Stolp strelcev – Trakt A na Ljub-
ljanskem gradu.

Javni zavod Ljubljanski grad

Št. 47805-16/2010-29 Ob-2923/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za in-

frastrukturo in prostor, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, Ljub ljana (v nadaljevanju: 
upravljavec), na podlagi 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) ter Odloka o letnem načrtu rav-
nanja s stvarnim premoženjem države za 
leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin

Predmet prodaje:
1. Nepremičnina parc. št. 421/22, 425/7 

in 421/28, k.o. 2306 – Rožna dolina, v lasti 
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije 
RS za ceste.

2. Nepremičnina v lasti Republike Slo-
venije in upravljanju Direkcije RS za ceste.

Izklicna cena:
1. Izklicna cena za nepremičnino 

parc. št. 421/22, 425/7 in 421/28, k.o. 2306 
– Rožna dolina, znaša 32.000,00 EUR.

2. Izklicna cena za nepremičnino 
parc. št. 673/5, k.o. 2595 – Škofije, znaša 
48.000,00 EUR.

Način in rok plačila kupnine: kupec po-
ravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obo-
jestransko podpisane pogodbe na račun 
številka 01100-6300109972, s sklicno šte-
vilko, navedeno na računu. Plačilo kupnine 
v roku 8 dni je bistvena sestavina pogodbe.

Varščina: ponudniki morajo pred oddajo 
ponudbe vplačati varščino v višini 10 % od 
izklicne cene nepremičnine, za katero po-
dajo ponudbo, in sicer na številko računa: 
01100-6300109972, s sklicno številko: 18 
2431 796800.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdi-
lo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu 
ponudniku vračunana v kupnino, ponudni-
kom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti 
vrnjena v roku 30 dni po končanem postop-
ku javnega zbiranja ponudb.

Dokumentacija: ponudniki lahko prido-
bijo dodatne informacije o nepremičnini, ki 
je predmet javnega zbiranja ponudb, vsak 
delovni dan od dneva objave javnega zbi-
ranja ponudb v Uradnem listu Republike 
Slovenije do izteka roka za oddajo ponudb, 
in sicer med 9. in 12. uro na Ministrstvu 
za infrastrukturo in prostor, Direkciji Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19, 
Ljub ljana, po predhodnem dogovoru na 
tel. 01/478-80-18.

Ogled nepremičnin: ogled nepremični-
ne, ki je predmet prodaje, je mogoč vsak 
delovni dan od dneva objave javnega zbira-
nja ponudb do izteka roka za oddajo pisnih 
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen 
takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer 
na lokaciji nepremičnine, po predhodnem 
dogovoru na tel. 01/478-80-18.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež 

oziroma naslov ponudnika;
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup, 

ki ne sme biti nižja od izklicne cene;
– kopijo osebne izkaznice ali potnega 

lista ali potrdilo o državljanstvu države čla-
nice EU za fizične osebe oziroma izpisek 
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iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni;

– notarsko overjeno pooblastilo v prime-
ru, da pravna ali fizična oseba za oddajo 
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično 
osebo;

– originalno dokazilo o plačilu varščine 
in navedbo številke računa za primer vračila 
varščine;

– davčna, matična oziroma EMŠO in te-
lefonska številka.

Drugi pogoji:
– izklicna cena ne vključuje davka na 

dodano vrednost kakor tudi ne davka na 
promet nepremičnin;

– na nepremičnini parc. št. 421/22, 425/7 
in 421/28, k.o. 2306 – Rožna dolina, obsta-
ja predkupna pravica Mestne občine Nova 
Gorica;

– na nepremičnini parc. št. 673/5, k.o. 
2595 – Škofije, obstaja predkupna pravica 
Mestne občine Koper;

– nepremičnina je naprodaj po načelu 
»videno–kupljeno«;

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 
15 dni po opravljeni izbiri skleniti z upra-
vljavcem kupoprodajno pogodbo. Če iz-
brani ponudnik pogodbe ne sklene v na-
vedenem roku, lahko upravljavec podaljša 
rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni 
ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani 
ponudnik pogodbe ne sklene niti v podalj-
šanem roku, upravljavec zadrži njegovo 
varščino;

– davke (davek na promet nepremič-
nin oziroma davek na dodano vrednost), 
stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške 
notarske overitve ter vse morebitne druge 
stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, 
plača kupec;

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe 
je cena – najugodnejši ponudnik je tisti, ki 
ponudi najvišjo ceno;

– ponudba za nepremičnino parc. 
št. 421/22, 425/7 in 421/28, k.o. 2306 – 
Rožna dolina, je veljavna pod pogojem, 
da je dana za vsa zemljišča skupaj (parc. 
št. 421/22, 425/7 in 421/28, k.o. 2306 – Ro-
žna dolina).

Rok za predložitev ponudb
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku 

za oddajo ponudb in mora biti vročena na-
ročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 
18. 6. 2012, do 12. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki 
na naslov naročnika: Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, 
skrbnica Majda Pachole – Skubic, Tržaška 
cesta 19 – vložišče, soba 21/1, 1000 Ljub-
ljana.

Upoštevane bodo samo pisne ponud-
be, ki bodo najkasneje do 18. 6. 2012, do 
12. ure, vročene upravljavcu v zaprti ovoj-
nici, s pripisom:

1. Ponudbe za parc. št. 421/22, 425/7 
in 421/28, k.o. 2306 – Rožna dolina: »Jav-
no zbiranje ponudb za nakup nepremični-
ne – številka zadeve 47805-16/2010 – Ne 
odpiraj!«.

2. Ponudbe za parc. št. 673/5, k.o. 
2595 – Škofije: »Javno zbiranje ponudb 
za nakup nepremičnine – številka zadeve 
47805-83/2007 – Ne odpiraj!«.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo 
v njih ponujena cena enaka ali višja od iz-
klicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po 
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), 
nepopolnih ponudb ali nepravilno označe-

nih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo 
o tem obvestila ponudnike.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne-
ga zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 
30 dni od roka za predložitev ponudb. Direk-
cija RS za ceste lahko po prejemu ponudb 
s ponudniki izvede dodatna pogajanja.

Čas in kraj odpiranja ponudb:
1. Javno odpiranje ponudb za parc. 

št. 421/22, 425/7 in 421/28, k.o. 2306 – Ro-
žna dolina, bo dne 18. 6. 2012, ob 14. uri.

2. Javno odpiranje ponudb za parc. 
št. 673/5, k.o. 2595 – Škofije bo dne 18. 6. 
2012, ob 14.45.

Javno odpiranje ponudb bo na naslovu 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Di-
rekcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub ljana, 
soba 320.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, 
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom javnega odpi-
ranja ponudb komisiji izročiti pisna poobla-
stila za sodelovanje pri javnem odpiranju 
ponudb ter ji predložiti na vpogled osebni 
dokument s fotografijo.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo priso-
tne pri javnem odpiranju ponudb, pa mora-
jo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb 
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument 
s fotografijo.

V primeru več najugodnejših ponudb bo 
Direkcija RS za ceste po svoji presoji bodisi 
pozvala vse najugodnejše ponudnike k od-
daji nove ponudbe ali pa bo z najugodnej-
šimi ponudniki izvedla dodatna pogajanja.

Ta objava ne zavezuje upravljavca, da 
z najboljšim ali katerim koli ponudnikom 
sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komi-
sija za izvedbo in nadzor postopka prodaje 
stvarnega premoženja Direkcije Republike 
Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve 
pravnega posla ustavi že začeti postopek, 
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti, upravljavec pa je dolžan vrniti 
vplačane varščine v roku 15 dni od izdaje 
sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,  

Direkcija RS za ceste

 Ob-2941/12
Na podlagi sklepa upravnega odbora 

Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odve-
tništvu in 67. členom Statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Od-
vetniške zbornice Slovenije o vodenju ime-
nika odvetnikov, imenika odvetniških kandi-
datov in imenika odvetniških pripravnikov ter 
7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje 
primernosti poslovnih prostorov in opreme, 
potrebne za opravljanje odvetniškega pokli-
ca, objavljamo obvestilo:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Matevž Lobnik, 

rojen 2. 11. 1981 v Ljub ljani, z dnem 22. 5. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, Mi-
klošičeva cesta 20 (zaposlen pri odvetniku 
Tomažu Čadu).

Obveščamo vas, da se Darjan Lampič, 
rojen 16. 4. 1978 na Ptuju, z dnem 1. 5. 
2012, vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, 
Partizanska cesta 30 (zaposlen v Odvetniški 
pisarni Godič & Selaković o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Nikola Maslo-
varić, rojen 18. 2. 1979 v Ljub ljani, z dnem 
19. 4. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odve-

tniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub-
ljani, Trg osvobodilne fronte 14 (zaposlen 
v Odvetniški pisarni Matej Erjavec d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Slavko Vesenjak, 
rojen 19. 4. 1981 na Ptuju, z dnem 19. 4. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, 
Ulica Vita Kraigherja 5 (zaposlen pri odve-
tniku Andreju Štiglicu).

Obveščamo vas, da se Matevž Vrhov-
šek, rojen 25. 3. 1982 v Celju, z dnem 1. 5. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Slovenskih 
Konjicah, Stari trg 36 (zaposlen pri odvetni-
ku Vojku Zidanšku).

Obveščamo vas, da se Vladimir Lužnik, 
rojen 3. 7. 1946 v Škofji Loki, z dnem 1. 6. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetni-
ške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Prešernova 15.

Obveščamo vas, da se Filip Primec, ro-
jen 20. 3. 1983 v Mariboru, z dnem 1. 6. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, 
Partizanska cesta 12.

Obveščamo vas, da se Maja Grebenšek, 
rojena 24. 4. 1980 v Slovenj Gradcu, z dnem 
1. 5. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju, 
Mariborska cesta 88 (zaposlena pri odvetni-
ku Andreju Švencbirju).

Obveščamo vas, da se Ksenija Zadra-
vec, rojena 7. 7. 1972 v Mariboru, z dnem 
22. 5. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, s pisarno v Lenar-
tu v Slovenskih goricah, Jurovska cesta 14c.

Obveščamo vas, da se Konrad Rebernik, 
rojen 25. 9. 1954 v Mariboru, z dnem 1. 6. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno na Ptuju, Ci-
ril-Metodov drevored 15.

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Tadeja Zima Je-

null, odvetnica iz Ljub ljane, Beethovnova 
ulica 12 (zaposlena v Odvetniški družbi Toš 
o.p., d.o.o.), z dnem 8. 5. 2012 izbriše iz 
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, ker se je sama odrekla opravlja-
nju odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Bojana Misjak, 
odvetnica iz Kranja, Tavčarjeva 22, z dnem 
6. 6. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, ker se je sama 
odrekla opravljanju odvetniškega poklica za-
radi upokojitve.

Prevzemnica odvetniške pisarne Bojane 
Misjak je Andreja Podlogar Mihelin, odvetni-
ca iz Škofje Loke, Blaževa 3b.

Obveščamo vas, da se mag. Urša Kle-
menčič, odvetnica iz Ljub ljane, Čufarjeva 
3, z dnem 31. 5. 2012 izbriše iz imenika 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sama odrekla opravljanju odvetni-
škega poklica.

Prevzemnik odvetniške pisarne mag. 
Urše Klemenčič je mag. Miha Šipec, odve-
tnik iz Ljub ljane, Čufarjeva 3.

Obveščamo vas, da se Eva Šekli Ja-
mnik, odvetnica iz Ljub ljane, Likozarjeva 
ulica 6 (zaposlena pri odvetnici Carmen 
Dobnik), z dnem 15. 4. 2012 izbriše iz ime-
nika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sama odrekla opravljanju 
odvetniškega poklica.

III. Preselitve
Obveščamo vas, da je Odvetniška druž-

ba Veršič – Perčič, o.p., d.o.o. (odvetnica 
Nada Perčič in odvetnik Klemen Veršič) 
z dnem 11. 4. 2012 preselila sedež pisarne 
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z naslova Mestni trg 8, Ljub ljana, na novi 
naslov: Štefanova ulica 13 A, 1000 Ljub-
ljana, tel. 08/385-60-22, faks: 08/385-60-18.

Obveščamo vas, da Odvetniška druž-
ba Fatur, o.p., d.o.o. (odvetnik Andrej Fa-
tur) z dnem 23. 4. 2012 preseli sedež pi-
sarne z naslova Mestni trg 8, Ljub ljana, 
na novi naslov: Štefanova ulica 13 A, 
1000 Ljub ljana, tel. 08/385-60-20, faks: 
01/241-41-68.

Obveščamo vas, da je Vesna Fašink, 
odvetnica iz Idrije, z dnem 14. 5. 2012 pre-
selila sedež pisarne z naslova Mestni trg 2, 
5280 Idrija, na novi naslov: Ulica Svete Bar-
bare 8, 5280 Idrija, tel. 05/372-24-44, faks: 
05/372-24-43.

IV. Spremembe
Obveščamo vas, da je firma odvetniške 

družbe: Odvetniška družba Gregorovič – 
Pungartnik d.n.o., o.p., Cesta Valentina Oro-
žna 8, 3230 Šentjur spremenjena in sicer se 
spremenjena firma glasi: Odvetniška družba 
Gregorovič – Pungartnik, o.p. – d.o.o., Ce-
sta Valentina Orožna 8, 3230 Šentjur.

Obveščamo vas, da odvetniku Žigi Po-
dobniku, Čufarjeva ulica 4, Ljub ljana, roj. 
3. 3. 1981 v Šempetru pri Gorici, vpisanemu 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije z dnem 5. 7. 2011, z dnem 30. 4. 
2012 preneha delovno razmerje v Odve-
tniški družbi Kotlušek & Pavčič o.p., d.o.o., 
Ljub ljana.

Odvetnik Žiga Podobnik z dnem 1. 5. 
2012 nadaljuje odvetniško dejavnost kot sa-
mostojni odvetnik na istem naslovu: Čufarje-
va ulica 4, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške 
družbe: Odvetniška družba Tratnik, Sočan 
in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva 30, 1000 
Ljub ljana spremenjena in sicer se spreme-
njena firma glasi: Odvetniška družba Tra-
tnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Mikloši-
čeva 30, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške 
družbe: Odvetniška pisarna Devetak, d.o.o., 
Prvomajska ulica 23, 5000 Nova Gorica 
spremenjena in sicer se spremenjena fir-
ma glasi: Odvetniška družba Devetak, o.p., 
d.o.o., Prvomajska ulica 23, 5000 Nova Go-
rica.

V. Družbe
Obveščamo vas, da z dnem 30. 4. 2012 

preneha samostojno odvetništvo odvetnika 
Tadeja Vodičarja iz Ljub ljane, Bleiweisova 
cesta 30, glede na to, da je pričela poslo-
vati odvetniška družba: Odvetniška pisarna 
Tadej Vodičar, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Odvetnik Tadej Vodičar z dnem 1. 5. 
2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške 
pisarne Tadej Vodičar, d.o.o., Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da z dnem 31. 5. 2012 
preneha samostojno odvetništvo odvetnika 
dr. Aleša Vodičarja iz Ljub ljane, Kotnikova 
ulica 5, glede na to, da je pričela poslo-
vati odvetniška družba: Odvetniška pisar-
na Aleš Vodičar, d.o.o., Cigaletova ulica 5, 
1000 Ljub ljana.

Odvetnik dr. Aleš Vodičar z dnem 1. 6. 
2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetni-
ške pisarne Aleš Vodičar, d.o.o., Cigaletova 
ulica 5, 1000 Ljub ljana, tel. 01/232-15-10, 
faks: 01/232-15-17.

Obveščamo vas, da je pričela poslovati 
odvetniška družba: Odvetniška pisarna Za-
konjšek in Zakonjšek, d.o.o., Mala ulica 5, 
1000 Ljub ljana.

Odvetniška zbornica Slovenije

Št. 90/2012 Ob-2874/12
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 

9252 Radenci, ki jo zastopa župan Janez 
Rihtarič, objavlja na podlagi Uredbe sve-
ta ES št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 
o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno 
pomoč (IPA);

naročilo
za dobavo in montažo LED javne 
razsvetljave v Občini Radenci s 

finančno pomočjo iz Operativnega 
programa IPA Slovenija-Hrvaška  

2007–2013
1. Naročnik: Občina Radenci, Radgon-

ska cesta 9, 9252 Radenci.
2. Predmet naročila: dobava in montaža 

LED javne razsvetljave v Občini Radenci 
(Krajevna skupnost Radenci).

3. Kontaktna oseba: Davorin Zamuda 
(tel. 02/566-96-18).

4. Skrajni rok za oddajo ponudb je 2. 7. 
2012, do 11. ure, na naslov naročnika.

5. Razpisna dokumentacija je na voljo 
na naslovu Občina Radenci, Radgonska 
cesta 9, 9252 Radenci, in na spletni strani, 
www.radenci.si.

6. Dodatne informacije oziroma pojasni-
la/vprašanja najdete na spletni strani Europe-
Aid: https://webgate.ec.europa.eu/europea-
id/online-services/index.cfm?do=publi.wel-
come in na spletni strani www.radenci.si.

7. Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 2012, 
ob 12. uri, na Občini Radenci.

Občina Radenci

Št. 90/2012 Ob-2875/12
Municipality Radenci, Radgonska 

cesta 9, Radenci, represented by Mayor 
Janez Rihtarič, is publishing on the basis 
of EC Council Regulation No 1085/2006 of 
17 July 2006 establishing an Instrument for 
Pre-Accession Assistance (IPA);

tender
for supply and installation of LED public 

lighting in Municipality of Radenci 
with financial assistance from the IPA 

Operational Programme Slovenia-
Croatia 2007–2013

1. Contracting authority: Municipality Ra-
denci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.

2. Object of the contract: Supply and 
installation of LED public lighting in Munici-
pality of Radenci (the local community Ra-
denci)

3. Contact person: Davorin Zamuda (tel. 
+386/2/566-96-18).

4. Deadline for submission of tenders is 
at 11:00 CET on 2th July 2012 at the address 
of contracting authority.

5. The tender dossier is available at Mu-
nicipality Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 
Radenci and will also be published on the 
website: www.radenci.si.

6. Possible additional information or 
clarifications/questions shall be published 
on the EuropeAid website:https://webga-
te.ec.europa.eu/europeaid/online-servi-
ces/index.cfm?do=publi.welcome and on 
the website: www.slovenskekonjice.si.

7. Tender opening session will be at 
12:00 CET on 2th July 2012 at Municipality 
Radenci.

Municipality Radenci

Št. 4300-0007/2012-1 Ob-2936/12
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 

Slovenske Konjice, ki jo zastopa župan Mi-

ran Gorinšek, objavlja na podlagi Uredbe 
sveta ES št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 
o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno 
pomoč (IPA);

naročilo za dobavo  
in montažo LED javne razsvetljave  

v Občini Slovenske Konjice s finančno 
pomočjo iz Operativnega programa  

IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013

1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice, 
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.

2. Predmet naročila: dobava in montaža 
LED javne razsvetljave v Občini Slovenske 
Konjice (Krajevna skupnost Loče).

3. Kontaktna oseba: Andraž Mlaker 
(tel. 03/757-33-93).

4. Skrajni rok za oddajo ponudb je 2. 7. 
2012 do 10. ure, na naslov naročnika.

5. Razpisna dokumentacija je na voljo na 
naslovu: Občina Slovenske Konjice, Stari 
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, in na spletni 
strani, www.slovenskekonjice.si.

6. Dodatne informacije oziroma po-
jasnila/vprašanja najdete na sple-
tni strani EuropeAid: https://webga-
te.ec.europa.eu/europeaid/online-servi-
ces/index.cfm?do=publi.welcome in na 
spletni strani www.slovenskekonjice.si.

7. Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 2012 
ob 12. uri, na Občini Slovenske Konjice.

Občina Slovenske Konjice

Št. 4300-0007/2012-1 Ob-2937/12
Municipality Slovenske Konjice, Sta-

ri trg 29, Slovenske Konjice, represented 
by Mayor Miran Gorinšek, is publishing 
on the basis of EC Council Regulation No 
1085/2006 of 17 July 2006 establishing an 
Instrument for Pre-Accession Assistance 
(IPA);

tender for supply and installation  
of LED public lighting in Municipality  
of Slovenske Konjice with financial 
assistance from the IPA Operational 

Programme Slovenia-Croatia 2007-2013

1. Contracting authority: Municipality Slo-
venske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sloven-
ske Konjice.

2. Object of the contract: Supply and 
installation of LED public lighting in Munici-
pality of Slovenske Konjice (the local com-
munity Loče)

3. Contact person: Andraž Mlaker (tel. 
+386 3 757 33 93).

4. Deadline for submission of tenders is 
at 10:00 CET on 2nd July 2012 at the address 
of contracting authority.

5. The tender dossier is available at Mu-
nicipality Slovenske Konjice, Stari trg 29, 
3210 Slovenske Konjice and will also be 
published on the website: www.slovenske-
konjice.si.

6. Possible additional information or 
clarifications/questions shall be published 
on the EuropeAid website: https://webga-
te.ec.europa.eu/europeaid/online-servi-
ces/index.cfm?do=publi.welcome and on 
the website: www.slovenskekonjice.si.

7. Tender opening session will be at 
12:00 CET on 2nd July 2012 at Municipality 
Slovenske Konjice.

Municipality Slovenske Konjice

Št. 478-0005/2009-17 Ob-2865/12
Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, na 

podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokal-
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nih skupnosti (uradni list RS, št. 86/10) in 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta ravna-
nja s stvarnim premoženjem Občine Muta 
v letu 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Muta, Glavni 
trg 17, 2366 Muta, matična št. 5881706, 
davčna št. SI89876547.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Poslovni prostor – lokal B v poslovno 

stanovanjskem objektu Kovaška 1, Muta, 
posamezni del št. 8, v stavbi št. 204, k.o. 
807 – Spodnja Muta (ID 5707075), v izmeri 
62,75 m2.

Poslovni prostor je namenjen za opra-
vljanje mirne obrti.

3. Izhodiščna cena nepremičnine: cena 
nepremičnine znaša 39.182,96 EUR. V ceni 
ni vključen davek na promet nepremičnin, ki 
ga plača kupec.

4. Pogoji prodaje
Nepremičnina se proda po načelu vide-

no–kupljeno. Kupec kupuje nepremičnino 
v stanju, v kakršnem je in ne more uvelja-
vljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 
Z uspelim ponudnikom se sklene pogodba 
v roku 8 dni od zaključka postopka javnega 
zbiranja ponudb. Kolikor ponudnik v tem 
roku ne pristopi k podpisu pogodbe, se bo 
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Obči-
na Muta pravico zadržati vplačano varščino.

Rok za plačilo kupnine je 15 dni po skle-
nitvi pogodbe. Kupec je po podpisu pogod-
be dolžan plačati vrednost nepremičnine 
po ponujeni ceni. Plačilo kupnine v roku, ki 
je določen, je bistvena sestavina pravnega 
posla. Po plačilu celotne kupnine se izvede 
zemljiško knjižni prenos. Stroški overitve po-
godbe bremenijo prodajalca, kupec pa nosi 
stroške zemljiško knjižne izvedbe.

5. Varščina: ponudnik, ki želi sode-
lovati v postopku mora vplačati varšči-
no v višini 10 % izhodiščne cene nepre-
mičnine, ki jo je potrebno plačati na TRR 
01281-0100011065, pri UJP, sklic na 
št. 00-72000001. Plačana varščina se izbra-
nemu ponudniku vračuna v kupnino, osta-
lim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti 
v roku 8. dni od dneva izbire najugodnejše-
ga ponudnika.

6. Pisna ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec »Podatki o ponudni-

ku« (priloga 1),
– izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu 

pogojev javnega razpisa« (priloga 2),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja 

od izhodiščne cene na obrazcu »ponudba« 
(priloga 3),

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % 
izhodiščne cene.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 
vse zgoraj navedene sestavine.

7. Veljavnost ponudbe: ponudba mora 
biti veljavna še 30 dni po poteku roka za 
odpiranje ponudb.

8. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora 
biti dostavljena na naslov: Občina Muta, 
Glavni trg 17, Muta, z oznako »Ponudba za 
nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Pravo-
časne bodo ponudbe, ki bodo prispele naj-
kasneje do 18. 6. 2012, do 11. ure.

9. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija 
za vodenje postopka prodaje nepremičnine 
bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe 

dne 18. 6. 2012 ob 12. uri, v prostorih Občine 
Muta. Nepravočasne in nepopolne ponudbe 
bodo izločene iz postopka, o čemer bodo 
ponudniki pisno obveščeni. Predstavniki po-
nudnikov se morajo v primeru prisotnosti na 
odpiranju ponudb, izkazati z osebnim doku-
mentom ali pooblastilom ponudnika.

10. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik, 
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in po-
nudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini 
izhodiščne cene. Ponudniki, ki bodo podali 
enakovredne ponudbe (enaka višina kupni-
ne ob izpolnjevanju vseh pogojev), bodo 
pozvani k oddaji nove ponudbe. Po preje-
mu novih ponudb, bo izbran najugodnejši 
ponudnik.

11. Omejitve v zvezi s postopkom proda-
je: obveznost prodajalca, da sklene pogod-
bo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, 
je izključena. Prodajalec lahko postopek 
zbiranja ponudb ustavi do sklenitve pravne-
ga posla, pri čemer se ponudnikom povrne 
vplačana varščina brez obresti.

12. Dodatne informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in 

ogledom nepremičnine so na voljo na 
tel. 02/88-79-600. Ogled nepremičnine je 
možen po predhodnem ogledu.

Besedilo javnega zbiranja ponudb (s pri-
logami) je objavljeno na spletni strani Obči-
ne Muta, www.muta.si.

Občina Muta

 Ob-2866/12
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Piv-

ka, objavlja na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 
Letnega načrta razpolaganja občinskega 
stvarnega in finančnega premoženja za 
leto 2012, ki je priloga Odloka o proračunu 
Občine Pivka za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 107/11)

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja, 

 last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega 

zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska 
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks 
05/72-10-102.

2. Opis predmeta prodaje:
1. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 

46,27 m2, Dolnja Košana 9, 6256 Košana, 
parc. št. 5592/6, k.o. Košana, ID oznaka: 
2494-26-10.

Izhodiščna cena: 32.580,00 EUR.
2. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri 

57,96 m2, Dolnja Košana 7, 6256 Košana, 
parc. št. 5589/4, k.o. Košana, ID oznaka: 
2494-24-13.

Izhodiščna cena: 40.296,60 EUR.
3. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 

36,59 m2, Dolnja Košana 8, 6256 Košana, 
parc. št. 5592/2 in 5594/2, k.o. Košana, brez 
ID znaka.

Izhodiščna cena: 27.436,00 EUR.
4. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 

93,40 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. 
št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 
2502-290-1.

Izhodiščna cena: 55.815,10 EUR.
5. Stanovanje in shramba št. 2, v izmeri 

97,25 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. 
št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 
2502-290-2.

Izhodiščna cena: 58.215,76 EUR.
6. Stanovanje in shramba št. 3, v izmeri 

82,30 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. 
št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 
2502-290-3.

Izhodiščna cena: 49.384,80 EUR.
7. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 

80,00 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka parc. 
št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 
2502-290-4.

Izhodiščna cena: 49.384,80 EUR.
8. Stanovanje in shramba št. 19, v izmeri 

80,62 m2, Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, 
parc. št. 1206/12, k.o. Petelinje, ID oznaka: 
2501-363-19.

Izhodiščna cena: 61.731,90 EUR.
– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnine pod točko 

2.3 je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo, 
v kateri se nahaja stanovanje, ki je predmet 
tega javnega zbiranja ponudb, ni vzposta-
vljena.

– Prodajalec je dolžan plačati predpisa-
ne davčne dajatve na promet nepremičnin 
in stroške notarske overitve te pogodbe, vse 
ostale stroške (stroške prenosa lastninske 
pravice, itd.) plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po nače-

lu videno–kupljeno in kupec nima pravice 
uveljavljati na nepremičnini kasnejših rekla-
macij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, 
kakršno je in ne more uveljavljati večjih 
pravic.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogod-
be v navedenem roku, se najugodnejšemu 
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Občina Pivka pravico zadr-
žati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo 
kupcu nepremičnina izročila v last in posest 
s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v zemljiški knjigi, v skladu 
z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano 
za vplačano varščino) v roku 8 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina 
pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: ku-
pnino bo kupec poravnal na zakladni-
ški podračun Občine Pivka, št. računa: 
01100-0100009167, pri Banki Slovenije, 
v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne 
pogodbe, v enkratnem znesku.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

1. podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-
roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in na-
slov banke za vračilo varščine):

– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za 
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
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5.2. Ponudniki morajo oddati popolno 
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 
vključno ponedeljka, 18. 6. 2012, do 14. ure. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skla-
du z določili tega razpisa je pristojna komisi-
ja ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo 
priporočeno po pošti ali jo oddati v spreje-
mni pisarni Občine Pivka, v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup 
nepremičnine ter ID oznako nepremičnine 
na katero se nanaša ponudba« na naslov: 
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 
Pivka.

5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična 

oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije 

(samostojni podjetniki posamezniki) ne sta-
rejši od 3 mesecev,

3. izpisek iz sodnega registra (pravne 
osebe) ne starejši od 3 mesecev,

4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev 

javnega zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo 
ponudbe.

5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb 
komisija preveri, ali so bile ponudbe pravo-
časne in popolne. Ponudba, ki bo prispela 
po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) 
ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti 
ponudnika. Ne glede na navedeno v prej-
šnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal 
ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, 
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na 

javnem razpisu morajo do izteka roka za od-
dajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % 
ponujene cene. Varščino se nakaže na za-
kladniški podračun Občine Pivka, št. raču-
na: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije 
z navedbo: »plačilo varščine, št. stanovanja, 
naslov stanovanja«.

6.2. Vplačana varščina se izbranemu 
ponudniku šteje v kupnino, neuspelim po-
nudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 
8 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer 
v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je 
uspel na razpisu ne sklene prodajne pogod-
be, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, 
organizator javnega razpisa obdrži v plača-
no varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

7.1. Komisija bo javno odpirala prispele 
ponudbe v sredo, 20. 6. 2012 ob 12.15, 
v prostorih Občine Pivka.

7.2. Nepremičnina bo prodana ponu-
dniku, za katerega bo imenovana Komisija 
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
bo. Edino merilo za izbor najugodnejše po-
nudbe je višina ponujene kupnine. Najugo-
dnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi 
najvišjo ceno za posamezno nepremičnino.

7.3. V primeru, da bo prispelo več naj-
ugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija 
takoj po zaključenem postopku javnega 
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi 
ponudniki opravila še pogajanja v smislu 
pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to 
ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi 
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Šteje se, da je najvišja ponujena cena 
v postopku javnega zbiranja ponudb tudi 

izklicna cena v postopku javne dražbe, in 
da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, 
sprejema tudi izklicno ceno v postopku jav-
ne dražbe.

Najnižji znesek višanja izklicne cene 
v javni dražbi bo 250,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je kon-
čana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno 
ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugo-
dnejšega ponudnika je mogoče podati do-
kler ni končan zapisnik o poteku javnega 
odpiranja ponudb.

7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo jav-
nega odpiranja ponudb bodo o izbiri obve-
ščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih 
ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

7.5. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugo-
dnejše pogoje, je izključena. Organizator 
javnega zbiranja ponudb lahko s soglas-
jem predstojnika postopek prodaje ustavi 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se 
ponudnikom povrne vplačana kavcija brez 
obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo 
ponudniki pisno obveščeni.

8. Ogled nepremičnin in informacije: vse 
dodatne informacije o pogojih javnega raz-
pisa in natančnejše podatke o nepremičnini 
lahko interesenti dobijo v času uradnih ur na 
tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana 
Lemut). Ogled je možen po predhodnem do-
govoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb 
je objavljeno tudi na internetnem naslovu: 
http://www.pivka.si.

Občina Pivka

Št. 352-2/2012 Ob-2878/12
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
dni list RS, št. 86/10) in 44. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (Uradni list RS, št. 34/11) ter 216. 
sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice 
z dne 24. 11. 2011 objavlja Občina Jesenice

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja  

v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje je:

1. Stanovanje št. 3, v skupni izme-
ri 39,86 m2, na naslovu Cesta železarjev 
31, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 
18.700,00 EUR.

2. Podatki o nepremičnini: nepremičnina, 
ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je 
last Občine Jesenice.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne in 

fizične osebe, ki bodo prevzele pripravlje-
no Razpisno dokumentacijo. Ponudniki 
naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti, 
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup 
nepremičnine – stanovanja (z navedbo na-
slova in številke stanovanja)«, na vložišče 
Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na 
naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 
6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki 
navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko 
številko ter e-mail pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni 
ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dol-
žni položiti varščino, kot garancijo za re-
snost ponudbe. Varščina znaša 10 % od 
izhodiščne cene za nepremičnino, za ka-
tero kandidira ponudnik. Varščino so dol-
žni ponudniki virmansko vplačati na podra-
čun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki 

Slovenije, št.:01241-0100007593, sklic 18 
75400-2001004-00000012, s pripisom »var-
ščina za nakup stanovanja (z navedbo sta-
novanja)«. Plačana varščina bo izbranemu 
ponudniku vračunana v ceno, neuspelim 
ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, 

specifični podatki o stanovanju in številka 
stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, 
ter posebni pogoji in zahteve, ki jih mora-
jo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila 
za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz 
razpisne dokumentacije. Razpisno doku-
mentacijo interesenti prevzamejo na Občini 
Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor, 
pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne 
objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek 
18. 6. 2012, do 15. ure. O dokončni izbiri 
najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki 
obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za 
oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci 
vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo 
prispele po 18. 6. 2012, po 15. uri, ne bodo 
upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da 
v postopku javne ponudbe ne izbere nobene 
izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti 
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo 
na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Je-
senice, Oddelek za okolje in prostor, Marija 
Lah, tel. 04/58-69-304.

Občina Jesenice

Št. 478-37/2011-23 Ob-2905/12
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Lo-

gatec, objavlja na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in Načrtom razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem Občine Logatec za 
leto 2012, ki je priloga Odloka o proračunu 
Občine Logatec za leto 2012 (Logaške no-
vice, št. 1-2/12)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-
torja: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 
Logatec, matična številka: 5874661000, 
davčna številka: SI55512844.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

Predmet prodaje so:
a) Nezazidano komunalno opremlje-

no stavbno zemljišče, namenjeno poslovni 
gradnji v IOC Logatec, parc. št. 375/375 in 
375/152, obe k.o. Dol. Logatec, v skupni iz-
meri cca 14000 m2. Del zemljišča, v izmeri 
cca 6000 m2 se prodaja pod daljnovodom 
in je primerno za parkirišče, odprto skladi-
šče …

Gradbene parcele se prodaja neporav-
nane in komunalno opremljene do roba par-
cele. Komunalna oprema vključuje: kana-
lizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 
3x35A in asfaltno cesto. Izklicna cena za ko-
munalno opremljeno zemljišče je 65,00 EUR 
za m2 oziroma 78,00 EUR za m2 z vključe-
nim 20 % DDV. Izklica cena za zemljišče pod 
daljnovodom je 33,00 EUR za m2 oziroma 
39,60 EUR za m2 z vključenim 20 % DDV. 
Komunalna oprema bo zagotovljena v roku 
1 leta od podpisa kupoprodajne pogodbe. 



Stran 1210 / Št. 42 / 1. 6. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Parcelo je možno deliti in se prodaja po de-
lih – velikost delov bo določena na podlagi 
želja ponudnikov.

b) Zemljišča v IOC Logatec:
– parc. št. 754/9 v izmeri 95 m2, stavbno 

zemljišče preko katerega poteka kanaliza-
cijski vod,

– parc. št. 375/407 v izmeri 49 m2, stavb-
no zemljišče preko katerega poteka kanali-
zacijski vod,

– parc. št. 752/1 v izmeri 984 m2, gozdno 
zemljišče,

– parc. št. 754/22 v izmeri 1703 m2, kme-
tijsko zemljišče, vse k.o. Dol. Logatec.

Izklicna cena za zemljišči parc. št. 754/9 
in 375/407 je 30,00 EUR za m2 oziroma 
36,00 EUR z vključenim 20 % DDV.

Izklicna cena za zemljišči parc. št. 752/1 
in 754/22 je 27,00 EUR za m2 oziroma 
32,40 EUR z vključenim 20 % DDV.

Postopek za prodajo kmetijskega in goz-
dnega zemljišča.

Po odpiranju ponudb prispelih na to jav-
no ponudbo bodo za zemljišča znane najviš-
je ponujene cene. V skladu z 20. členom Za-
kona o kmetijskih zemljiščih bodo kmetijska 
zemljišča po najvišji ponujeni ceni ponujena 
v prodajo z oklicem na oglasni deski oziro-
ma spletnem portalu Upravne enote Loga-
tec. Vsi ponudniki, ki ste s svojo ponudbo 
sodelovali na tem javnem zbiranju ponudb 
za prodajo nepremičnin, morate sodelovati 
tudi kot ponudnik v postopku prodaje kme-
tijskega zemljišča po Zakonu o kmetijskih 
zemljiščih, ki sledi tej javni ponudbi. Svoj 
interes po nakupu izkažete s pisno izjavo 
o sprejemu ponudbe, ki jo priporočeno po-
šljete s povratnico ali jo neposredno vložite 
v sprejemni pisarni prodajalke Občine Loga-
tec in Upravne enote Logatec.

Med interesenti za nakup zemljišča, ki 
bodo sprejeli ponudbo za prodajo zemljišča 
pri Upravni enoti Logatec, bo izbran predku-
pni upravičenec glede na vrstni red, določen 
v 23. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih.

c) Nezazidana stavbna zemljišča na za-
četku naselja v Grčarevcu:

– parc. št. 151/21 travnik, v izmeri 
741 m2,

– parc. št. 151/23 pašnik, v izmeri 576 m2 
in travnik, v izmeri 283 m2,

– parc. št. 151/24 travnik, v izmeri 270 m2 
in pašnik, v izmeri 520 m2,

– parc. št. 151/25 travnik, v izmeri 378 m2 
in pašnik, v izmeri 601 m2,

– parc. št. 151/26 travnik, v izmeri 
819 m2,

– parc. št. 151/27 travnik, v izmeri 
772 m2,

– parc. št. 151/28 travnik, v izmeri 
798 m2,

– parc. št. 151/29 travnik, v izmeri 
777 m2,

– parc. št. 151/30 travnik, v izmeri 
808 m2,

– parc. št. 151/31 travnik, v izmeri 
968 m2, vse k.o. Grčarevec.

Namenska raba zemljišč je v veljavnih 
prostorskih aktih trenutno opredeljena kot 
površine za objekte za začasno bivanje. 
Občina Logatec je v zadnji fazi sprejema 
novega prostorskega akta, v katerem pa 
so predmetna zemljišča opredeljena kot po-
vršine za stanovanja – površine podeželske-
ga naselja.

Gradbene parcele se prodajajo neporav-
nane, komunalna oprema bo zagotovljena 
v roku enega leta od podpisa pogodbe pri 
notarju.

Izklicna cena za komunalno opremlje-
no zemljišče je 60,00 EUR za m2 oziroma 
72,00 EUR za m2 z vključenim 20 % DDV.

č) Stanovanje št. 13, na naslovu Rovte 
89 A, v velikosti 63,50 m2, številka stav-
be 576, stoječe na parceli št. 3/3 stavbišče 
298 m2 in parc. št. 2/14 stavbišče 36 m2, 
k.o. Rovte.

Izklicna cena za predmetno stanovanje 
je 55.493,00 EUR.

Davek na promet nepremičnin in strošek 
overitve pogodbe pri notarju plača prodajal-
ka, vpis spremembe lastništva nepremični-
ne v zemljiško knjigo plača kupec.

2. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, 

kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo pro-

dane najboljšemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno 

pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po 
končani izbiri najugodnejšega ponudnika. 
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od 
nakupa odstopil in ima prodajalka pravico 
zadržati vplačano varščino;

d) po plačilu celotne kupnine se bo kup-
cu nepremičnine izročila original overjena 
pogodba, da bo lahko vpisal lastninsko pra-
vico nad kupljeno nepremičnino v zemljiško 
knjigo;

e) rok plačila kupnine je 30 dni po pod-
pisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem 
z bančno garancijo na prvi poziv;

f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem 
roku, je bistvena sestavina pogodbe;

g) kupec bo poleg ponujene kupnine dol-
žan plačati še strošek vknjižbe lastninske 
pravice na svoje ime in v svojo korist v ze-
mljiški knjigi pristojnega sodišča.

3. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

a) na razpisu lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe, ki plačajo varščino 
v višini 10 % od izklicne cene na podračun 
št. 01264-0100001228, odprt pri Upravi za 
javna plačila Republike Slovenije. Najbolj-
šemu ponudniku bo varščina brezobrestno 
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo 
varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni 
po končanem izboru najugodnejšega po-
nudnika;

b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, to-

čen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma 
matično številko, davčno številko, številko 
transakcijskega računa, naziv in naslov ban-
ke za vračilo varščine) in navedbo nepre-
mičnine, na katero se ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine;

– fotokopijo veljavnega osebnega doku-
menta (za fizično osebo);

– izpisek iz sodnega oziroma drugega 
registra za pravno osebo, ki ne sme biti 
starejši od treh mesecev (za pravno osebo);

– izjavo o sprejemu pogojev javne po-
nudbe;

– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponud-

bo oddati ali poslati s priporočeno pošiljko 
s povratnico do vključno 20. 6. 2012, do 
10. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška 
cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni raz-
pis nepremičnine – Ne odpiraj!«.

4. Dodatne informacije: dodatne informa-
cije lahko dobite pri Občinskem uradu Obči-
ne Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali 
na tel. 01/759-06-18.

5. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika:

a) javno odpiranje ponudb bo 20. 6. 
2012, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Loga-
tec, Tržaška cesta 50 A, Logatec;

b) 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;

c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbi-
ranje ponudb;

d) obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo 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.

Občina Logatec

 Ob-2908/12
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 

Brežice objavlja na podlagi 22. člena Zako-
na o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in Letnega načrta ravnanja z ne-
premičnim premoženjem Občine Brežice, ki 
je priloga Odloka o proračunu Občine Bre-
žice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb: Občina Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, 
tel. 07/620-55-00, faks: 07/499-00-52, e-na-
slov: obcina.brezice@brezice.si.

Postopek javnih ponudb vodi Komisija 
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Občine Brežice (v 
nadaljevanju pristojna komisija).

2. Predmet javnega zbiranja po-
nudb: predmet javnega zbiranja ponudb je 
prodaja stavbnih zemljišč na območju Obr-
tne cone Dobova prostorsko urejene v Ob-
činskem podrobnem prostorskem načrtu 
Obrtna cona Dobova, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 89/11.

Prodajajo se nepremičnine:
2.1 Gradbena parcela z oznako GP 

11, površine 2512 m2, sestavljena iz ze-
mljiških parcel št. 702/17, površine 242 m2, 
št. 703/10, površine 625 m2, št. 704/12, po-
vršine 386 m2, št. 702/4, površine 263 m2, 
št. 703/3, površine 584 m2 in parcele 
št. 704/5, površine 412 m2, vse k.o. Gabrje.

Izklicna cena: 55.063,04 EUR brez DDV.
2.2 Gradbena parcela z oznako GP 

12, površine 2403 m2, sestavljena iz ze-
mljiških parcel št. 702/20, površine 240 m2, 
št. 702/22, površine 437 m2, št. 700/8, po-
vršine 950 m2 in št. 701/6, površine 776 m2 
vse k.o. Gabrje.

Izklicna cena: 52.673,76 EUR brez DDV.
2.3 Gradbena parcela z oznako GP 

13, površine 2617 m2, sestavljene iz ze-
mljiških parcel št. 702/21, površine 214 m2, 
št. 702/23, površine 210 m2, št. 700/9, po-
vršine 512 m2, št. 701/7, površine 465 m2, 
št. 703/4, površine 584 m2, št. 704/6, povr-
šine 409 m2 in št. 702/5, površine 223 m2, 
vse v k.o. Gabrje.

Izklicna cena: 57.364,64 EUR brez DDV.
2.4 Gradbena parcela z oznako GP 

14, površine 2736 m2, sestavljena iz ze-
mljiških parcel št. 700/6, površine 1083 m2, 
št. 701/5, površine 964 m2, št. 702/10, povr-
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šine 298 m2 in št. 702/24, površine 391 m2, 
vse v k.o. Gabrje.

Izklicna cena: 59.973,12 EUR brez DDV.
2.4 Gradbena parcela z oznako GP 

15, površine 2226 m2, sestavljene iz ze-
mljiških parcel št. 702/19, površine 157 m2, 
št. 702/7, površine 223 m2, št. 702/25, po-
vršine 19 m2, št. 703/12, površine 511 m2, 
št. 703/6, površine 641 m2, št. 704/14, po-
vršine 327 m2 in št. 704/8, površine 348 m2, 
vse v k.o. Gabrje.

Izklicna cena: 48.793,92 EUR brez DDV.
Navedene izklicne cene ne vključujejo 

20 % DDV, ki ga plača kupec. Prav tako 
kupec plača stroške notarske overitve pod-
pisa, vpisa v zemljiško knjigo in morebitne 
ostale stroške.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina se prodaja po načelu 

videno – kupljeno.
3.2 Nepremičnina bo prodana najugo-

dnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala ko-
misija.

3.3 Plačilo celotne kupnine v roku, je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če 
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen 
v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na 
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe 
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, 
ima prodajalec pravico odstopiti od pogod-
be oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo 
brez dodatnega roka za izpolnitev in zadr-
žati plačno varščino.

3.4 Posebni pogoji prodaje:
Kupec je dolžan začeti z gradnjo v roku 

treh let po sklenitvi prodajne pogodbe, kar 
pomeni, da je do izteka roka dolžan pridobiti 
najmanj pravnomočno gradbeno dovoljenje, 
sicer lahko Občina Brežice uveljavlja v ze-
mljiško knjigo vpisano odkupno pravico, na 
podlagi katere je upravičena v roku treh let 
od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati od 
kupca prodajo nepremičnine. Odkup se izvr-
ši za prvotno kupnino, torej po ceni, ki je bila 
dosežena na javnem zbiranju ponudb, brez 
obresti in drugih stroškov. Odkupna pravica 
se vpiše v zemljiško knjigo in po poteku tri-
letnega roka se Občina Brežice v primeru, 
da ne bo pristopila k uveljavljanju odkupne 
pravice, zaveže kupcu na njegovo zahtevo 
izdati izbrisno dovoljenje.

3.5 Ponudniki so vezani na dano ponud-
bo do 1. 10. 2012.

4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na pod-
lagi javnega zbiranja ponudb

4.1 Na javnem razpisu lahko sodeluje-
jo fizične in pravne osebe ter samostojni 
podjetniki, ki resnost svoje ponudbe iz-
kažejo s plačilom varščine v višini 10 % 
ponujene cene za nepremičnino. Varšči-
na se plača na podračun pri UJP Krško, 
št. 01209-0100008385 z navedbo »Varščina 
za javno zbiranje ponudb – GP ____(npr. 11, 
12, …) OC Dobova«.

4.2. Pisna ponudba mora vsebovati na-
slednje elemente:

– ime in priimek oziroma firmo kupca ter 
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež 
ponudnika,

– navedbo gradbene parcele, ki jo želi 
kupiti,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
izhodiščne in

– navedbo številke bančnega računa za 
primer vračila varščine.

4.3 Ponudbi morajo biti priložene nasle-
dnje listine:

– originalno potrdilo o plačilu varščine 
v višini 10 % ponujene cene,

– poslovni načrt razvoja ponudnika za 
naslednjih pet let, v katerem izkaže dosega-
nje postavljenih kriterijev iz točke 5.3,

– dokazilo o državljanstvu za fizične ose-
be ali izpisek iz Poslovnega registra Slove-
nije za pravne osebe star največ 30 dni ali 
priglasitveni list za samostojne podjetnike,

– originalno potrdilo pristojnega davčne-
ga urada o plačanih davkih in prispevkih za 
pravne osebe,

– potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 
6 mesecih ni imel blokade TRR prav tako za 
pravne osebe in

– pri notarju overjeno pooblastilo v pri-
meru, da se ponudba da po pooblaščencu.

4.4 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo 
prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Ob-
čina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice do 19. 6. 2012 do 11. ure, s pripi-
som na sprednji strani »Ponudba za nakup 
nepremičnin št. 478-90/2010, GP – Ne odpi-
raj« Na hrbtni strani mora bit označen polni 
naslov pošiljatelja ponudbe.

4.5 Komisija ne bo upoštevala ponudb 
tistih ponudnikov, ki v trenutku podaje po-
nudbe ne bodo imeli poravnanih vseh ob-
veznosti do prodajalke.

5. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

5.1 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo iz-
polnjevale vse razpisne pogoje iz 4. točke 
tega razpisa.

5.2 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo 
upoštevane.

5.3 Pri izboru najugodnejšega ponudnika 
bo komisija kot kriterij izbire upoštevala viši-
no ponujene kupnine in izpolnjevanje osta-
lih naštetih kriterijev kot bistvenih sestavin 
ponudbe. Opredelitev in vrednost kriterijev:

– ponujena cena: 50 %,
– poslovni načrt za obdobje petih let: 

10 %,
– opravljanje obrtno storitvene dejavno-

sti: 20 % in
– predvideno število novih delovnih 

mest: 20 %.
Posamezni ponudnik lahko doseže naj-

več 100 %.
5.4 V primeru, da pristojna komisija oce-

ni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev 
izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati 
najugodnejšega ponudnika, ali da je mogo-
če doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko 
v roku 10 dni pozove vse ponudnike, da 
ponudbo še dopolnijo v posameznih ele-
mentih.

5.5 Če je med prejetimi ponudbami več 
najugodnejših ponudb, lahko komisija po-
zove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali z njimi opravi dodatna 
pogajanja.

5.6 Komisija lahko s soglasjem župana 
začeti postopek ustavi kadarkoli do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se ponudni-
kom povrne vplačana varščina brez obresti, 
uspeli ponudnik pa nima pravice do odško-
dnine.

5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 10 dneh po 
izboru.

5.8 Ponudniku, ki ni izbran bo varščina 
brez obresti vrnjena v 30. dneh po izbiri 
najugodnejšega ponudnika. Izbranemu po-
nudniku se varščina všteje v kupnino.

6. Sklenitev prodajne pogodbe
Izbrani ponudnik bo moral skleniti pro-

dajno pogodbo v 15 dneh po opravljeni 
izbiri najugodnejšega ponudnika. V naspro-

tnem primeru se bo štelo, da je od naku-
pa odstopil in ima Občina Brežice pravico 
zadržati vplačano varščino. Vse stroške 
povezane s prenosom lastništva nepre-
mičnine (DDV, notarska overitev podpisa, 
zemljiško knjižno izvedbo) nosi kupec. Po 
plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
stroških se bo kupcu izročilo zemljiško-
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice 
na kupljeni nepremičnini.

7. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora kupnino plačati v 8 dneh od 

izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine 
v navedenem roku je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe za predmete prodaje pod 
točko 2.

8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogo-

jih javnega zbiranja ponudb in podatke 
o nepremičnini lahko interesenti dobijo na 
tel. 07/620-55-42 (Valerija Uršič) ali e-pošti: 
obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepre-
mičnin je možen po predhodnem dogo voru.

Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 6. 
2012 ob 12. uri, na naslovu organizator-
ja, Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice, velika sejna soba – pritličje. 
K odpiranju lahko pristopijo ponudniki ozi-
roma njihovi pooblaščenci, ki se pred odpi-
ranjem izkažejo s pooblastilom.

Besedilo javnega zbiranja ponudb s pri-
logami je objavljeno na spletni strani Občine 
Brežice, www.brezice.si.

Občina Brežice

Št. 3520-10/2012 Ob-2920/12
Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-

zov 9, Celje, na podlagi 20. in 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10), 35. do 39. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) in sklepom Komisije za vodenje in 
nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja 
in upravljanja stvarnega premoženja Mestne 
občine Celje z dne 19. 1. 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnega prostora 

»Stari pisker«  
v lasti Mestne občine Celje

1. Ime in sedež organizatorja (upravljav-
ca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina 
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

2. Predmet oddaje poslovnih prostorov 
v najem in izhodiščna cena:

Lokacija v k.o. Celje, Savinova 9 – ulični 
gostinski lokal »Stari pisker«

Predmet oddaje v najem je poslovni 
prostor, v k.o. 1077 Celje, ki leži na parc. 
št. 2290/1, št. stavbe 1427, št. poslovnega 
prostora 4 in 6, v skupni velikosti 112 m2 
– ulični lokal. Upravljavec oddaja poslovni 
prostor za namen gostinske dejavnosti.

Poslovni prostor se oddaja v najem 
kot celota. Poslovni objekt leži v območju 
ZN Staro mestno jedro (Uradni list RS, 
št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene 
mestotvorne dejavnosti, prenova je možna 
pod pogoji spomeniško varstvene službe.

Izhodiščna cena najema navedenega 
poslovnega prostora pod to točko za na-
mene gostinskega lokala znaša 800 EUR/ 
mesec. Najemnina za poslovne prostore je 
po 2. točki 44. člena ZDDV oproščena pla-
čila DDV.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javnega zbiranja ponudb
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Najemna pogodba se sklepa za določen 
čas, za dobo 5 let.

Z najugodnejšim ponudnikom se bo skle-
nila pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri 
najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik 
(najemnik) ne podpiše pogodbe v navede-
nem roku se šteje, da je odstopil od ponud-
be in upravljavec zadrži njegovo varščino.

4. Potrdilo o plačani varščini: ponu-
dnik mora plačati varščino v višini 10 % 
od ponujene izhodiščne cene najema na 
transakcijski račun Mestne občine Celje, 
št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem 
na št. 28 75108-7200005-10000012, z na-
vedbo »plačilo varščine za javno zbiranje 
ponudb za oddajo poslovnih prostorov v na-
jem«.

5. Pogoji najemna
a) Poslovni prostor se bo oddal v najem 

za najmanj izhodiščno ceno.
b) Plačana varščina se bo neuspelim po-

nudnikov vrnila brez obresti v roku 15 dni po 
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.

c) Uspeli ponudnik mora ob podpisu po-
godbe na zgornji TRR nakazati še dvome-
sečno predvideno najemnino. Dve mesečni 
najemnini in varščina se zadržijo kot akon-
tacija najemnine in se najemniku obračunajo 
ob morebitni zamudi plačila tekom najema 
ali ob odpovedi najemne pogodbe skladno 
s trimesečnim odpovednim rokom.

d) Uspeli ponudnik se zaveže, da bo de-
loval v skladu s predloženo celovito ponud-
bo, na podlagi katere je bil izbran. Ta pogoj 
je bistvena sestavina pogodbe o najemu.

6. Način in rok plačila najemnine
Najemnina bo najemniku obračunana 

vsak mesec, za kar bo najemniku posredo-
van račun, ki ga je slednji dolžan plačati v na-
slednjih osmih dneh oziroma skladno z valu-
to na računu na transakcijski račun Mestne 
občine Celje, št. 01211-0100002855. Plačilo 
najemnine v roku, ki je določen, je bistvena 
sestavina pravnega posla.

7. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo 
zainteresirani predložiti ponudbo

Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku, in sicer za sa-

mostojne podjetnike in pravne osebe: naziv 
in sedež, telefonsko številko, davčno števil-
ko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe 
in zakonitega zastopnika;

b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
izhodiščne cene (ponudba, ki bo vsebovala 
nižjo ceno od izhodiščne, bo kot nepravilna 
zavrnjena),

c) priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini,
– pravne osebe predložijo izpis iz so-

dnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz 
katerega je razvidno, da imajo sedež v RS,

– samostojni podjetniki predložijo prigla-
sitveni list (izdaja DURS),

– številko transakcijskega računa ter na-
ziv in naslov banke za morebitno vračilo 
vplačane varščine,

– izjava o sprejemu pogojev ponudbe za 
oddajo nepremičnine v najem – Priloga št. 1,

– za najemnike poslovnih prostorov v la-
sti MOC, potrdilo o plačilu vseh obveznosti 
iz naslova najema do MOC,

– priloge, ki so potrebne za ocenjevanje 
meril za izbor ponudbe: celotna predvidena 
ponudba (obvezno) in ostale priloge (ne-
obvezne).

8. Drugi pogoji
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi 

s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem 
javnem razpisu.

Obvezni pogoji predvidenega poslova-
nja:

– predvidena ureditev gostinskega vrta 
(vloga za odločbo),

– ponudba tudi v angleškem in nemškem 
jeziku,

– ponudba dnevnih malic/kosil,
– a la cart ponudba,
– posebna ponudba ob prireditvah v me-

stnem jedru,
– odpiralni čas najmanj 6 dni v tednu,
– izdelana celostna podoba ponudbe 

(grafična, vizualna – osebje, oprema).
9. Način in rok plačila akontacije naje-

mnine
Najemnino iz točke 5.c) je izbrani ponu-

dnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejetju 
računa, ki ga bo najemodajalec izstavil iz-
branemu ponudniku takoj po sklenitvi po-
godbe. Plačilo akontacije najemnine v roku, 
ki je določen, je bistvena sestavina pravne-
ga posla.

10. Postopek zbiranja ponudb in izbire 
najugodnejšega ponudnika

a) Svojo ponudbo (z dokazili in priloga-
mi) morajo ponudniki predložiti ali pripo-
ročeno poslati v zaprti kuverti z oznako: 
»Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za 
oddajo poslovnega prostora« na naslov: 
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in 
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 
9, Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov pošiljatelja. Rok za 
oddajo ponudbe je 18. 6. 2012, do 9. ure. 
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki 
bodo do navedenega datuma in ure prispe-
le v tajništvo Oddelka za okolje in prostor 
ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje.

b) Prepozno prispele ponudbe (nepravo-
časne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno 
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale 
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev 
(nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane 
in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, 
o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. 
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za od-
dajo ponudb iz 10.a. točke, bodo neodprte 
vrnjene ponudniku.

c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko 
ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje 
vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjklji-
vo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do 
odpiranja ponudb.

d) Upravljavec na podlagi tega zbira-
nja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe 
o oddaji predmetnih nepremičnin v najem 
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lah-
ko začeti postopek do sklenitve pravnega 
posla (pogodbe) kadarkoli ustavi in sicer 
brez kakršnih koli pravnih posledic, s čimer 
so ponudniki seznanjeni in se s tem izrecno 
strinjajo.

e) Ponudba veže ponudnika 3 mesece, 
šteto od roka za oddajo ponudbe, in do tedaj 
od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli 
drug način razveljaviti.

f) Odpiranje ponudb: bo javno in bo opra-
vljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje 
in prostor ter komunalo, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje (II. nadstropje) 18. 6. 2012, ob 
10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo 
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 
izkazati z osebnim dokumentom oziroma 
pooblastilom ponudnika, kadar gre za prav-
ne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo 
obravnavala Komisija za vodenje in nad-
zor postopka pridobivanja, razpolaganja in 
upravljanja stvarnega in finančnega premo-

ženja Mestne občine Celje (v nadaljevanju 
komisija).

g) Merila za izbor ponudbe:
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel naj-

višji % iz meril za izbor ponudbe. Če bo 
med najbolj ugodnimi ponudbami več enako 
ocenjenih ponudb, bo komisija te ponudnike 
v roku 10 delovnih dni pozvala k oddaji nove 
ponudbe ali pa izvedla pogajanja.

– 60 % predstavlja ponujena najemnina, 
pri čemer bo predstavljala najvišja ponuje-
na najemnina 60 % (oz. 100 % znotraj tega 
kriterija), preostale ponujene najemnine pa 
v določenem % glede na najvišjo ponujeno 
najemnino ustrezno preračunan v % merila 
izbora (maksimalno 60 %) po formuli:

 % = 100 · pon. najemn.  · 0,6najv. najemn.

– 40 % po strokovnih merilih in sicer:
– Strokovni kriteriji s področja gostin-

stva, turizma in oživitve mestnega utripa se 
bodo ocenjevali po sledečih merilih:

· obratovalni čas med tednom (od po-
nedeljka-petka): največ 5 točk

– vsak dan najmanj do 16. ure – 
1 točka,

– vsak dan najmanj do 20. ure – 
2 točki,

– vsak dan najmanj do 21. ure – 
3 točke,

– vsak dan najmanj do 22. ure – 
5 točk;

· obratovanje ob sobotah popoldan 
(najmanj do 21. ure): 2 točki

· obratovanje ob nedeljah: 3 točke,
· inovativnost ponudbe: največ 30 točk.
1. ponudba hrane slovenske kuhinje: 

največ 5 točk (5 točk bo dosegel tisti ponu-
dnik, katerega obseg tovrstne ponudbe bo 
obsegal vsaj 40 % celotne ponudbe; nato 
pa za vsakih 5 % manjše ponudbe po eno 
točko manj);

2. prehrana za ljudi s posebnimi pre-
hranskimi potrebami (prehrana za ljudji 
s celiakijo, dietetična prehrana, veganska 
in vegetarijanska prehrana ipd.): največ 5 
točke (5 točk bo dosegel tisti ponudnik, 
katerega obseg tovrstne ponudbe bo obse-
gal vsaj 40 % celotne ponudbe; nato pa za 
vsakih 5 % manjše ponudbe po eno točko 
manj;

3. ekološko pridelana hrana: največ 5 
točke (5 točke bo dosegel tisti ponudnik, 
katerega obseg tovrstne ponudbe bo obse-
gal vsaj 40 % celotne ponudbe; nato pa za 
vsakih 5 % manjše ponudbe po eno točko 
manj);

4. priprava posebnih kulinaričnih do-
godkov: največ 5 točk (3 točke bo dose-
gel tisti ponudnik, kateri bo ponudil najmanj 
6-krat letno posebne kulinarične dogodke, 
za vsaka dva dogodka dodatno (torej 8 ali 
10-krat letno) pridobi dodatno točko, vendar 
skupno največ 5 točk)

5. priprava kulturnih, glasbenih, likov-
nih in podobnih dogodkov: največ 5 točk (3 
točke bo dosegel tisti ponudnik, kateri bo 
v ponudil najmanj 6-krat letno predmetne 
dogodke, za vsaka dva dodatna dogodka 
(torej 8 ali 10-krat letno) pridobi dodatno 
točko, vendar skupno največ 5 točk)

6. ponudba srednjeveških jedi hrana: 
največ 3 točke (3 točke bo dosegel tisti po-
nudnik, katerega obseg tovrstne ponudbe 
bo obsegal vsaj 25 % celotne ponudbe; nato 
pa za vsakih 5 % manjše ponudbe po eno 
točko manj);
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7. ponudnik pridobil pravico do upo-
rabe blagovne znamke in znaka Gostilna 
Slovenija: 2 točki.

Izpolnjevanje in ustreznost posamezne-
ga elementa oceni komisija.

Dobljene točke iz tega sklopa se bodo 
upoštevale v celotnem ocenjevanju tako, da 
se celoten dobljen seštevek točk ustrezno 
preračuna v % merila izbora (maksimalno 
40 %) po formuli:

 % = 100 · st. doblj. točk  · 0,4st. možn. točk

h) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni 
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudni-
ka skleniti najemno pogodbo, ki jo pripravi 
upravljavec, v nasprotnem primeru lahko 
upravljavec k podpisu pogodbe pozove na-
slednjega najugodnejšega ponudnika in za-
drži varščino ponudnika, ki pogodbe noče 
podpisati.

11. Kontaktne osebe: vsa dodatna po-
jasnila v zvezi oddajo poslovnega prosto-
ra lahko zainteresirani ponudniki dobijo 
na Mestni občini Celje, Oddelek za finan-
ce in gospodarstvo, Služba za poslov-
ne prostore, Trg celjskih knezov 9, Celje, 
tel. 03/426-56-68 (Tina Rosina Košir) ali 
tel. 03/426-57-64 (Janko Trobiš).

Mestna občine Celje

 Ob-2951/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in sklepa Občin-
skega sveta Občine Markovci z dne 6. 4. 
2011, Občina Markovci objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec: Občina Markovci, Markov-
ci 43, 2281 Markovci.

2. Predmet prodaje je stvarno premože-
nje, ki ga tvorijo naslednje nepremičnine:

– parc. št. 289/9, gozd, v izmeri 2000 m2, 
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri 
Markovcih;

– parc. št. 289/13, gozd, v izmeri 1967 m2, 
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri 
Markovcih in parc. št. 270/3, gozd, v izmeri 
32 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas 
pri Markovcih, skupna površina 1999 m2;

– parc. št. 289/15, gozd, v izmeri 
2223 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova 
vas pri Markovcih.

Skupaj: 6222 m2.
Nepremičnine, ki so predmet proda-

je, ležijo v poselitvenem območju z ozna-
ko P13-O1/1 obrtna cona – območje, ki je 
namenjeno pro izvodnim dejavnostim in so 
stavbno opremljene. Za isto območje bo iz-
delan občinski podrobni prostorski načrt, ki 
bo vključeval interese bodočih investitorjev.

Nepremičnine se prodajajo v okviru po-
samezne alinee kot celota.

3. Najnižja ponudbena cena za ne-
premičnine, ki so predmet prodaje, znaša 
21,00 €/m2.

V ceno nepremičnin ni vključen 20 % da-
vek na dodano vrednost, ki ga plača kupec, 
prav tako kupec plača vse druge stroške 
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

Parcele so oproščene plačila odškodnine 
zaradi spremembe namembnosti kmetijske-
ga zemljišča.

4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja 
ponujena cena.

5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne 

in fizične osebe, ki bodo podale izjavo, da 
bodo pričele z gradnjo objekta v obdobju 
dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe 
in ki plačajo varščino v višini 10 % ponujene 
cene na transakcijski račun Občine Mar-
kovci, št. 01368-0100017763. Plačana var-
ščina bo izbranemu ponudniku vračunana 
v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena 
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika;

c) ponudba za nakup nepremičnin mora 
vsebovati predvsem naslednje elemente:

– ime in priimek oziroma firmo kupca ter 
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež 
ponudnika;

– navedbo nepremičnin, ki jih želi kupiti;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 

izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo 

celotno številko računa za primer vračila 
varščine;

– potrdilo o državljanstvu, kopijo oseb-
nega dokumenta in kopijo davčne številke 
(fizične osebe);

– priglasitveni list (samostojni podjetniki 
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v po-
slovni register;

– izpis iz sodnega registra, ne starejši od 
3 mesecev (pravne osebe);

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

– izjavo, da bo investitor pričel z gradnjo 
objekta v obdobju dveh let po sklenitvi ku-
poprodajne pogodbe;

– izjavo o sprejemanju pogojev javne 
ponudbe;

– izjavo, da se bo v novozgrajenem 
objektu vršila okolju prijazna dejavnost 
z opisom dejavnosti v skladu z okoljskimi 
standardi in prostorskim planom občine;

– izjavo o vezanosti na ponudbo do 
31. 8. 2012.

d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obve-
ščeni s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;

e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od 
poziva k podpisu pogodbe skleniti kupopro-
dajno pogodbo;

f) celotno kupnino mora kupec poravnati 
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na tran-
sakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine 
v roku je bistvena sestavina pravnega posla;

g) če kupec v določenem roku ne podpi-
še pogodbe, varščina zapade v korist Ob-
čine Markovci in velja, da je kupec odstopil 
od pogodbe.

6. Objava javne ponudbe ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponu-
dnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za 
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. 
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje 
do sklenitve pravnega posla.

7. Ponudba bo štela za pravočasno, če 
bo prispela najkasneje do 8. 6. 2012, do 
12. ure na naslov: Občina Markovci, Mar-
kovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti 
mora biti pod naslovom občine vidno na-
vedeno »Ponudba za nakup nepremičnine 
OC Novi Jork – Ne odpiraj«. Na hrbtni stra-
ni ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

8. Ponudniki so vezani na oddano po-
nudbo.

9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila 
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel 
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb 
ne bo javno.

10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo komisija upoštevala kot kriterij višino po-
nujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik 
z najvišjo ponujeno ceno.

V primeru, da je podanih več po-
nudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, 
ima prednost občan Občine Markovci ozi-
roma pravna oseba s sedežem v Občini 
Markovci. Če je med ponudniki več obča-
nov Občine Markovci oziroma pravnih oseb 
s sedežem v Občini Markovci, oziroma če 
jih ni, se izvede dražba, na katero se pova-
bi vse ponudnike, ki so ponudili enakovre-
dno ponudbo.

11. V primeru, da ponudba ne bo oddana 
v skladu z določili tega razpisa (nepravoča-
sna ponudba, nepopolna ponudba) je komi-
sija ne bo upoštevala.

12. Za morebitne podrobnejše podatke 
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb 
se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Ob-
čina Markovci, Markovci 43, 2281 Markov-
ci, tel. 02/788-88-87, e-pošta marinka.ko-
lenko@markovci.si.

13. Ogled nepremičnin je možen na pod-
lagi predhodne najave pri osebi, navedeni 
v točki 12.

Občina Markovci

 Ob-2968/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 20. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in 46. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

objavljeno na spletni strani, http://www.
ljubljana.si/, od dne 1. 6. 2012 do dne 16. 6. 
2012.

I. Predmet oddaje v najem:
Poslovni prostor:
1. Vošnjakova ulica 4: oddajamo poslov-

ni prostor, površine 311,69 m2, ki ga sesta-
vljata prostor št. P01 v pritličju, površine 
270,70 m2 in kletni prostor št. K01, površine 
40,99 m2, za pisarniško dejavnost. Izhodišč-
na ocenjena najemnina za poslovni prostor 
za mesec junij 2012 znaša 11,00 EUR/m2, 
kar za skupno površino 311,69 m2 znaša 
3.428,59 EUR/mesec.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposoblje-

nosti za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list
2. za gospodarske družbe: izpisek iz 

sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje
3. za društva: odločbo o vpisu v regi-

ster društev
4. za druge pravne osebe: izpisek iz 

drugega registra
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v po-

slovnem prostoru.
3 – pravne osebe (razen neposredni pro-

računski uporabniki – državni in občinski 
organi) in samostojni podjetniki predložijo 
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, 
in sicer:

1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki 
vodijo transakcijske račune,
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2. izjavo banke o številu blokiranih dni 
vseh računov v preteklem letu,

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe 

na obrazcih AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni pro-

računski uporabniki) morajo predložiti origi-
nal bančne garancije za resnost ponudbe 
v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin 
po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljub-
ljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa 
v tajništvu Odseka za razpolaganje z ne-
premičninami, pri ga. Gajič, v času uradnih 
ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. 
do 15. ure, sreda od 8. do 12. in od 14. do 
16. ure ter petek od 8. do 12. ure). Veljav-
nost garancije mora biti vsaj do 16. 6. 2013.

5 – Vsi ponudniki morajo predložiti iz-
polnjeno, podpisano in žigosano najemno 
pogodbo za najem poslovnega prostora za 
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo 
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu 
Odseka za razpolaganje z nepremičninami, 
pri ga. Gajič, v času uradnih ur. V delu naje-
mne pogodbe, ki se navezuje na poroka, iz-
polnijo podatke naslednji ponudniki: društva, 
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske 
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti 
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih 
sub jektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh 
strani veljavne osebne izkaznice oziroma 
potnega lista ter fotokopijo obeh strani ban-
čne kartice z razvidno številko osebnega 
računa).

6 – Neposredni proračunski uporabni-
ki predložijo izjavo predstojnika organa (ki 
oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih 
finančnih sredstvih v proračunu za plačilo 
najemnine ter za plačilo obratovalnih stro-
škov za poslovne prostore, ki jih najemajo.

7 – Izjava o ponujeni višini mesečne na-
jemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
najemnine.

8 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo 
do dne 16. 6. 2013.

III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za dolo-

čen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslov-

nega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obrato-

valne stroške, stroške rednega vzdrževanja, 
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stro-
ške zavarovanj in druge stroške za katere 
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve 
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti 
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem 
prostoru na podlagi vlaganj.

– V primeru oddaje poslovnega prosto-
ra v starem mestnem jedru mora najemnik 
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni 
v tednu.

– Izhodiščna najemnina se mesečno 
usklajuje z indeksom cen življenjskih po-
trebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni 
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za na-
jem poslovnih prostorov.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo 
v mesecu dni od dneva prevzema poslov-
nega prostora, če ni drugače določeno.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemni-
no do 25. v mesecu za tekoči mesec.

IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za 
oddajo ponudbe:

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki 
priporočeno ali prinesejo osebno v zape-

čateni pisemski ovojnici, na naslov; Mestna 
občina Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek 
za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lun-
drovo nabrežje 2, Ljub ljana, z obvezno 
oznako na ovojnici »Ponudba za najem po-
slovnih prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija 
(naslov poslovnega prostora) in št. poslov-
nega prostora ______ ». Na zadnji strani 
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv 
in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 
16. 6. 2012. Ponudbe bodo po preteku raz-
pisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih 
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem 
roku komisija ne bo obravnavala.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s po-
nudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

V. Posebne določbe o postopku javnega 
zbiranja ponudb

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter 
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih 
ne bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pra-
vočasno oddali popolno vlogo, prejme več 
najugodnejših ponudb, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno do-
loči ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

Župan lahko ustavi začeti postopek od-
daje do sklenitve pravnega posla.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal na-
jemne pogodbe in prevzem ključev poslov-
nega prostora v 15 dneh po pisnem obve-
stilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje 
ponudbe.

VI. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
v torek, 19. 6. 2012, ob 13. uri, na naslovu: 
Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub-
ljana, v sejni sobi št. 401.

2. Predstavniki ponudnikov se morajo 
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 
izkazati s pooblastilom ponudnika.

3. Pravočasno prispele ponudbe bo 
obravnavala komisija za odpiranje ponudb, 
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru ozi-
roma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od 
dneva javnega odpiranja ponudb.

4. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika je najvišja ponujena najemnina ozi-
roma če ni drugače določeno.

VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok veza-
nosti na dano ponudbo je do dne 16. 6. 
2013.

VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogle-

dom poslovnih prostorov, ter dvigom raz-
pisne dokumentacije dobite na Odseku 
za razpolaganje z nepremičninami, Ada-
mič-Lundrovo nabrežje 2, pri ga. Anžur, 
v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. 
in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in 
od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) 
ali po tel. 01/306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih pro-
storov:

Datum Ura Lokacija

četrtek, 7. 6. 2012 10. Vošnjakova 4

Mestna občina Ljubljana
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Št. 03-3/2012-62/4-2 Ob-2926/12

Popravek
V skladu s 24. členom Zakona o poli-

tičnih strankah, stranke Socialni demokrati, 
objavljenega skrajšanega letnega poročila 
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. do 
31. 12. 2011, v Uradnem listu RS – Razgla-
sni del, št. 36, dne 18. 5. 2012 – na strani 
1039, pod številko Ob-2658/12, se popravi 
zaporedna številka III in IV. in glasi:

III. Presežek prihodkov 
nad odhodki

440.797,11

IV. Presežek odhodkov 
nad prihodki

Socialni demokrati

 Ob-2922/12
Posavska unija mladih, Cesta krških žr-

tev 30, 8270 Krško, objavlja na podlagi Za-
kona o političnih strankah

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1. 2011–31. 12. 2011

Zap. št. Postavka Znesek v €
I. Prihodki
1 Prihodki iz državnega proračuna 57
2 Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 10.842
3 Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov 400
4 Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo 

v zakonu določeno višino
5 Drugi prihodki 351

Celotni prihodki 11.650
II. Odhodki
1 Stroški volitev
2 Drugi stroški in izredni odhodki 3.384

CELOTNI ODHODKI
III. Presežek prihodkov nad odhodki 8.266
IV. Presežek odhodkov nad prihodki

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju 1. 1. 2011–31. 12. 2011

Zap. št. Postavka Znesek v €
I. SREDSTVA
1. Opredmetena osnovna sredstva
2. Dolgoročne finančne naložbe
3. Kratkoročne finančne naložbe
4. Denarna sredstva na računih 399
5. Druga sredstva 36

SKUPAJ SREDSTVA 435
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
1. Ustanovitveni vložek
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja 19.310
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 5.132
4. Druge obveznosti do virov sredstev

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 435

Posavska unija mladih
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 Ob-2945/12
Slovenska unija, Dunajska cesta 156, 

1000 Ljub ljana, objavlja na podlagi Zakona 
o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1.–31. 12. 2011

Zap. št. Postavka Znesek v EUR

I. PRIHODKI

1. Prihodki iz državnega proračuna

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 1.386

3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov 17.312

4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki 
presegajo v zakonu določeno višino

5. Drugi prihodki 3

CELOTNI PRIHODKI 18.701

II. ODHODKI

1. Stroški volitev

2. Drugi stroški in izredni odhodki 19.302

CELOTNI ODHODKI 19.302

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 601

Skrajašno letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju na dan 31. 12. 2011

Zap. št. Postavka Znesek v EUR

I. SREDSTVA

1. Odpredmetena osnovna sredstva 186

2. Dolgoročne finančne naložbe

3. Kratkoročne finančne naložbe 1.407

4. Denarna sredstva na računih 2.344

5. Druga sredstva

SKUPAJ SREDSTVA 3.937

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek

2. Dolgoročne obveznosti iz fianciranja

3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4. Druge obveznosti do virov sredstev 3.937

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 3.937

Slovenska uniija
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 Ob-2948/12
Koper je naš, Gortanov trg 15, 6000 Ko-

per, objavlja na podlagi Zakona o političnih 
strankah

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 2011

Zap. št. Postavka Znesek v EUR

1. STROŠKI VOLILNE KAMPANJE 11.477

2. Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in 
sporočil v javnih glasilih 3.544

3. Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov

4. Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega 
materiala 6.250

SKUPAJ STROŠKI 21.272

III. PRIHODKI

1. Prihodki iz državnega proračuna

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 86.539

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 282

CELOTNI PRIHODKI 86.821

III. ODHODKI

1. Stroški volitev

2. Drugi stroški in izredni odhodki 165.518

CELOTNI ODHODKI 165.518

IV. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

V. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 78.697

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obodobju 2011

Zap. št. Postavka Znesek v EUR

I. SREDSTVA

1. Opredmetena osnovna sredstva 4.158

2. Dolgoročne finančne naložbe

3. Kratkoročne finančne naložbe

4. Denarna sredstva na računih 5.038

5. Druga sredstva 5.225

SKUPAJ SREDSTVA 14.421

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek

2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 63.720

4. Presežek odhodkov nad prihodki 123.999

4.a Presežek prihodkov nad odhodki 74.700

5. Druge obveznosti do virov sredstev

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 14.421

Koper je naš
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 Ob-2969/12
LIPA, Partizanska cesta 1, 2000 Mari-

bor, objavlja na podlagi 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 EUR

I. PRIHODKI

1. Prihodki iz državnega proračuna 74.506

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 8.538

3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov 472

4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov,
ki presegajo v zakonu določeno višino

5. Drugi prihodki 235

CELOTNI PRIHODKI 83.751

II. ODHODKI

1. Stroški materiala 1.717

2. Stroški storitev 17.747

3. Stroški dela 57.052

4. Amortizacija 113

CELOTNI ODHODKI 76.629

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 7.122

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2011

Zap.
št. Postavka Znesek v EUR

I. SREDSTVA

1. Opredmetena osnovna sredstva 793

2. Dolgoročne finančne naložbe

3. Kratkoročne finančne naložbe

4. Denarna sredstva na računih 22.005 

5. Druga sredstva  

SKUPAJ SREDSTVA 22.798 

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek  

2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 5.793

4. Druge obveznosti do virov sredstev 17.005 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 22.798 

LIPA
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Št. 101-6/2012-2 Ob-2430/12
Statut z nazivom Pravila sindikata pod-

jetja Zveza zadrug Maribor, ki je hranjen 
v Upravni enoti Maribor, na podlagi odloč-
be številka 141-10-214/93-0800-11, z dne 
30. 11. 1993, in vpisan v evidenco statutov 
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod 
zaporedno številko 214/1993, z dne 26. 11. 
1993, se zbriše iz evidence statutov sindika-
tov z dne 19. 4. 2012.

S tem se iz evidence statutov sindikatov 
pri Upravni enoti Maribor izbriše sindikat 
z nazivom ZSSS, SINDIKAT ZVEZE ZA-
DRUGE MARIBOR, s sedežem Partizanska 
cesta 12, Maribor.

Izbris je vpisan v evidenci statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod za-
poredno številko 5/2012, z dne 19. 4. 2012.

Št. 101-35/2012-5 Ob-2516/12
V evidenci statutov sindikatov, ki jo hra-

ni Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Be-
žigrad, se pri osnovnem vpisu statuta sin-
dikata: Sindikata podjetja IMP-KLIMAT 
NEODVISNOST, Ljub ljana, Vojkova 58, ki 
je bil 13. 9. 1994 vpisan v evidenco, pod 
zaporedno številko 193/1994 z odločbo 
št. 028-38/94-3, zaradi spremembe imena 
sindikata, 17. 4. 2012 vpišejo spremenjena 
pravila sindikata, in sicer: naziv pravil/sta-
tuta: Pravilnik sindikata, ime in kratica 
sindikata: Sindikat KNSS-NEODVISNOST 
PE Ljub ljana v družbi Hidria IMP Klima 
d.o.o., skrajšano: Sindikat KNSS-NEODVI-
SNOST v družbi Hidria IMP Klima d.o.o., 
sedež sindikata: Vojkova 58, 1000 Ljub-
ljana.

Št. 101-5/2012 Ob-2655/12
Upravna enota Celje sprejme v hram-

bo statut Sindikata HELEDI'S, in ga vpiše 
v evidenco statutov, pod zaporedno številko 
255/2012.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi statu-
ta sindikata, postane Sindikat HELEDI'S, 
pravna oseba.

Davčna številka sindikata HELEDI'S se 
glasi: 27723666.

Št. 101-8/2012-2 Ob-2733/12
Organizacija sindikata Ministrstva za 

promet in Javne agencije za železniški 
promet Republike Slovenije, vpisana v evi-
denco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, 
dne 31. 12. 2007, pod zaporedno številko 
53/2007 in sprememba naziva z dne 14. 10. 
2011, pod zaporedno številko 13/2011, je 
spremenila naziv sindikata in se odslej ime-
nuje: Organizacija sindikata Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor in Javne 
agencije za železniški promet Republike 
Slovenije.

Skrajšano ime sindikata je: MZIP&AŽP.
Sprememba naziva sindikata je vpisana 

v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Ma-
ribor, pod zaporedno številko 7/2012, z dne 
15. 5. 2012.

Evidence sindikatov
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 Ob-2934/12
Medij: NET TV, NET XXL.
Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljub-

ljana.
Zvrst medija: televizijski program.
Na podlagi drugega odstavka 64. člena 

Zakona o medijih izdajatelj objavlja spre-
membo pri naslednjih podatkih, ki po novem 
glasijo:

Ime, priimek in stalno prebivališče fizične 
osebe oziroma firma in sedež pravne ose-
be, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 
5 % delež kapitala ali najmanj 5 % delež 
upravljalskih oziroma glasovnih pravic: Ja-
kob Stramšak, Osterčeva 13, 2000 Mari-
bor, Sivent, d.d., Ljub ljana, Tehnološki park 
19, 1000 Ljub ljana, Showtec d.o.o., Mlinska 
ulica 22, 2000 Maribor.

Objave po Zakonu o medijih
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Št. 12-020-000172 Ob-2911/12
Na podlagi 16. člena Zakona o digital-

ni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07 
in 85/10) ter subsidiarne uporabe 36. in 
40. člena Zakona o elektronskih komuni-
kacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 
102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) Agencija 
za pošto in elektronske komunikacije Repu-
blike Slovenije, objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa 

 za podelitev radijske frekvence  
za omrežje prizemne digitalne 

radiodifuzije DVB-T 
 na območju Litije

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska fre-

kvenca za omrežje prizemne digitalne radi-
odifuzije DVB-T na območju Litije, in sicer: 
kanal 29 – (radijska frekvenca kanala 538 
MHz).

Parametri omrežja za razpisano območje 
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne 
sme biti manjša od 9 Mbit/s.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

2.1 Na dan izteka roka za predložitev po-
nudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih 
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in 
elektronske komunikacije RS.

2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposo-
ben, zoper njega ne sme biti začet postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.

2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in 
vsebinsko pravilno ponudbo.

2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe, 
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če 
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah, 
bodo vse take ponudbe izločene.

2.5 Ponujena stopnja pokritosti navede-
na v terminskem načrtu, ki je priloga ponud-
bi, mora ustrezati zahtevi 50 % pokritosti 
prebivalstva razpisanega območja na dan 
1. 3. 2013.

2.6 Ponujena cena storitve oddajanja 
enega televizijskega programa standardne 
razločljivosti s pripadajočim zvokom in te-
letekstom mora biti stroškovno naravnana.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenje-

ne s točkami. Pri vsakem merilu je določe-
no najmanjše in največje število točk, ki jih 
pridobi ponudnik pri posameznem merilu.

Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile 
po doseženem številu točk. V primeru, da 
bosta dve ali več ponudb dosegli enako 
število točk, se jih razvrsti po naslednjih 
kriterijih:

1. ponudba, pri kateri ponudnik predlo-
ži zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega 
televizijskega programa, bo uvrščena višje.

2. če sta dve ali več ponudb na pod-
lagi prvega kriterija še vedno enakovredni, 
bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima ve-
čje število točk na podlagi merila »Sedež 
ponudnika«.

3. če sta dve ali več ponudb na pod-
lagi drugega kriterija še vedno enakovredni, 
bo uvrščena višje tista ponudba, kjer ima 
ponudnik večje število točk na podlagi meri-
la »Cena ponujenih storitev«.

Agencija bo ponudniku, katerega ponud-
ba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo 
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje 
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na 
območju Litije.

3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti 

točke glede na v ponudbi ponujeno višino 
cene storitve oddajanja enega televizijskega 
programa standardne razločljivosti (skupaj 
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na 
celotnem razpisanem območju. Število točk 
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med 
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane 
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20 
in zaokroži na eno decimalno mesto. Po-
nudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, 
dobi 20 točk.

3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede 

na oddaljenost ponudnikovega sedeža od 
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima se-
dež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem 
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež odda-
ljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponu-
dnik, ki ima sedež na razpisanem območju, 
pa prejme 20 točk.

3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastne-
ga programa (0 ali 20 točk)

Pri tem merilu je ocena vezana na zave-
zujočo izjavo o oddajanju lastnega televizij-
skega programa prek omrežja, za katerega 
frekvence so predmet tega razpisa, ki jo 
ponudnik priloži kot prilogo ponudbi v obliki 
obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če 
ponudnik priloži pravilno in v celoti izpolnje-
no izjavo, se mu dodeli 20 točk. v naspro-
tnem primeru, prejme pri tem merilu 0 točk.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 2. julij 

2012, do 12. ure. Ne glede na način poši-
ljanja morajo ponudbe prispeti na naslov 
agencije: Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije, Stegne 
7, 1000 Ljub ljana, do navedenega roka. 
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene 
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali 
umika po izteku roka za predložitev. Ponud-
bo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije 
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj 
pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo 
osebno, na vložišču agencije, v času ura-
dnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. 
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko 
ponudnik predloži ponudbo od 8. do 12. ure. 
Uradna oseba agencije, zadolžena za spre-
jemanje ponudb, bo v primeru osebne do-
stave, izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v enem iz-
virniku in v eni kopiji. Natančna navodila 
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni 
dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpira-
nje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: 
Stegne 7, Ljub ljana, v sejni sobi, dne 2. julija 
2012, ob 14. uri.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, 
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti 
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom 
in razpisno dokumentacijo. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletnih straneh 
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo v elek-
tronski ali pisni obliki tudi osebno na vlož-
išču agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob 
sredah tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Igor Funa, elektron-
ski naslov: info.box@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb.

Agencija za pošto 
 in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije

Št. 12-020-000172 Ob-2912/12
Na podlagi 16. člena Zakona o digital-

ni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07 
in 85/10) ter subsidiarne uporabe 36. in 
40. člena Zakona o elektronskih komuni-
kacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 
102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) Agencija 
za pošto in elektronske komunikacije Repu-
blike Slovenije, objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  

za podelitev radijske frekvence  
za omrežje prizemne digitalne 

radiodifuzije DVB-T na območju  
med Jesenicami in Medvodami

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska fre-

kvenca za omrežje prizemne digitalne radio-
difuzije DVB-T na območju med Jesenicami 
in Medvodami, in sicer: kanal 52 – (radijska 
frekvenca kanala 722 MHz).

Parametri omrežja za razpisano območje 
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne 
sme biti manjša od 9 Mbit/s.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik

2.1 Na dan izteka roka za predložitev po-
nudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih 
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in 
elektronske komunikacije RS.

2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposo-
ben, zoper njega ne sme biti začet posto-
pek prisilne poravnave, stečaja ali likvi-
dacije.

2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in 
vsebinsko pravilno ponudbo.

2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe, 
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če 
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah, 
bodo vse take ponudbe izločene.

2.5 Ponujena stopnja pokritosti navede-
na v terminskem načrtu, ki je priloga ponud-
bi, mora ustrezati zahtevi 50 % pokritosti 
prebivalstva razpisanega območja na dan 
1. 3. 2013.

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah
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2.6 Ponujena cena storitve oddajanja 
enega televizijskega programa standardne 
razločljivosti s pripadajočim zvokom in te-
letekstom mora biti stroškovno naravnana.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenje-

ne s točkami. Pri vsakem merilu je določe-
no najmanjše in največje število točk, ki jih 
pridobi ponudnik pri posameznem merilu.

Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile po 
doseženem številu točk. V primeru, da bosta 
dve ali več ponudb dosegli enako število 
točk, se jih razvrsti po naslednjih kriterijih:

1. ponudba, pri kateri ponudnik predlo-
ži zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega 
televizijskega programa, bo uvrščena višje.

2. če sta dve ali več ponudb na pod-
lagi prvega kriterija še vedno enakovredni, 
bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima ve-
čje število točk na podlagi merila »Sedež 
ponudnika«.

3. če sta dve ali več ponudb na pod-
lagi drugega kriterija še vedno enakovredni, 
bo uvrščena višje tista ponudba, kjer ima 
ponudnik večje število točk na podlagi meri-
la »Cena ponujenih storitev«.

Agencija bo ponudniku, katerega ponud-
ba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo 
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje 
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na 
območju med Jesenicami in Medvodami.

3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti 

točke glede na v ponudbi ponujeno višino 
cene storitve oddajanja enega televizijskega 
programa standardne razločljivosti (skupaj 
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na 
celotnem razpisanem območju. Število točk 
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med 
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane 
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20 
in zaokroži na eno decimalno mesto. Po-
nudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, 
dobi 20 točk.

3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede 

na oddaljenost ponudnikovega sedeža od 
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima se-
dež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem 
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež odda-
ljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponu-
dnik, ki ima sedež na razpisanem območju, 
pa prejme 20 točk.

3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastne-
ga programa (0 ali 20 točk)

Pri tem merilu je ocena vezana na zave-
zujočo izjavo o oddajanju lastnega televizij-
skega programa prek omrežja, za katerega 
frekvence so predmet tega razpisa, ki jo 
ponudnik priloži kot prilogo ponudbi v obliki 
obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če 
ponudnik priloži pravilno in v celoti izpolnje-
no izjavo, se mu dodeli 20 točk. V naspro-
tnem primeru, prejme pri tem merilu 0 točk.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 2. julij 2012 

do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja 
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: 
Agencija za pošto in elektronske komuni-
kacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 
Ljub ljana, do navedenega roka. Agencija ne 
bo prevzela ponudbe, njene spremembe, 
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku 
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti 
prispela na naslov agencije po izteku roka, 
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo 
osebno, na vložišču agencije, v času ura-
dnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. 
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko 
ponudnik predloži ponudbo od 8. do 12. ure. 
Uradna oseba agencije, zadolžena za spre-
jemanje ponudb, bo v primeru osebne do-
stave, izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v enem iz-
virniku in v eni kopiji. Natančna navodila 
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni 
dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpira-
nje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: 
Stegne 7, Ljub ljana, v sejni sobi, dne 2. julija 
2012, ob 15. uri.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, 
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti 
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom 
in razpisno dokumentacijo. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletnih straneh 
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo v elek-
tronski ali pisni obliki tudi osebno na vlož-
išču agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob 
sredah tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Igor Funa, elektron-
ski naslov: info.box@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb

Agencija za pošto  
in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije

Št. 12-020-000172 Ob-2913/12
Na podlagi 16. člena Zakona o digital-

ni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07 
in 85/10) ter subsidiarne uporabe 36. in 
40. člena Zakona o elektronskih komuni-
kacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 
102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) Agencija 
za pošto in elektronske komunikacije Repu-
blike Slovenije, objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  

za podelitev radijske frekvence  
za omrežje prizemne digitalne 

radiodifuzije DVB-T  
na območju Ljubljane

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska fre-

kvenca za omrežje prizemne digitalne ra-
diodifuzije DVB-T na območju Ljub ljane, in 
sicer: kanal 39 – (radijska frekvenca kanala 
618 MHz).

Parametri omrežja za razpisano območje 
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne 
sme biti manjša od 9 Mbit/s.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

2.1 Na dan izteka roka za predložitev po-
nudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih 
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in 
elektronske komunikacije RS.

2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposo-
ben, zoper njega ne sme biti začet postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.

2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in 
vsebinsko pravilno ponudbo.

2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe, 
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če 
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah, 
bodo vse take ponudbe izločene.

2.5 Ponujena stopnja pokritosti navede-
na v terminskem načrtu, ki je priloga ponud-
bi, mora ustrezati zahtevi 50 % pokritosti 
prebivalstva razpisanega območja na dan 
1. 3. 2013.

2.6 Ponujena cena storitve oddajanja 
enega televizijskega programa standardne 
razločljivosti s pripadajočim zvokom in te-
letekstom mora biti stroškovno naravnana.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenje-

ne s točkami. Pri vsakem merilu je določe-
no najmanjše in največje število točk, ki jih 
pridobi ponudnik pri posameznem merilu.

Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile po 
doseženem številu točk. V primeru, da bosta 
dve ali več ponudb dosegli enako število 
točk, se jih razvrsti po naslednjih kriterijih:

1. ponudba, pri kateri ponudnik predlo-
ži zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega 
televizijskega programa, bo uvrščena višje.

2. če sta dve ali več ponudb na pod-
lagi prvega kriterija še vedno enakovredni, 
bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima ve-
čje število točk na podlagi merila »Sedež 
ponudnika«.

3. če sta dve ali več ponudb na pod-
lagi drugega kriterija še vedno enakovredni, 
bo uvrščena višje tista ponudba, kjer ima 
ponudnik večje število točk na podlagi meri-
la »Cena ponujenih storitev«.

Agencija bo ponudniku, katerega ponud-
ba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo 
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje 
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na 
območju Ljub ljane.

3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti 

točke glede na v ponudbi ponujeno višino 
cene storitve oddajanja enega televizijskega 
programa standardne razločljivosti (skupaj 
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na 
celotnem razpisanem območju. Število točk 
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med 
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane 
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20 
in zaokroži na eno decimalno mesto. Po-
nudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, 
dobi 20 točk.

3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede 

na oddaljenost ponudnikovega sedeža od 
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima se-
dež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem 
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež odda-
ljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponu-
dnik, ki ima sedež na razpisanem območju, 
pa prejme 20 točk.

3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastne-
ga programa (0 ali 20 točk)

Pri tem merilu je ocena vezana na zave-
zujočo izjavo o oddajanju lastnega televizij-
skega programa prek omrežja, za katerega 
frekvence so predmet tega razpisa, ki jo 
ponudnik priloži kot prilogo ponudbi v obliki 
obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če 
ponudnik priloži pravilno in v celoti izpolnje-
no izjavo, se mu dodeli 20 točk. v naspro-
tnem primeru, prejme pri tem merilu 0 točk.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 2. julij 

2012, do 12. ure. Ne glede na način poši-
ljanja morajo ponudbe prispeti na naslov 
agencije: Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije, Stegne 
7, 1000 Ljub ljana, do navedenega roka. 
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene 
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spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali 
umika po izteku roka za predložitev. Ponud-
bo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije 
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj 
pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo 
osebno, na vložišču agencije, v času ura-
dnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. 
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko 
ponudnik predloži ponudbo od 8. do 12. ure. 
Uradna oseba agencije, zadolžena za spre-
jemanje ponudb, bo v primeru osebne do-
stave, izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v enem iz-
virniku in v eni kopiji. Natančna navodila 
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni 
dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpira-
nje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: 
Stegne 7, Ljub ljana, v sejni sobi, dne 3. julija 
2012, ob 9. uri.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, 
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti 
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom 
in razpisno dokumentacijo. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletnih straneh 
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo v elek-
tronski ali pisni obliki tudi osebno na vlož-
išču agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob 
sredah tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Igor Funa, elektron-
ski naslov: info.box@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb.

Agencija za pošto 
 in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije

Št. 12-020-000172 Ob-2914/12
Na podlagi 16. člena Zakona o digital-

ni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07 
in 85/10) ter subsidiarne uporabe 36. in 
40. člena Zakona o elektronskih komuni-
kacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 
102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) Agencija 
za pošto in elektronske komunikacije Repu-
blike Slovenije, objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  

za podelitev radijske frekvence  
za omrežje prizemne  

digitalne radiodifuzije DVB-T  
na območju Maribora

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska fre-

kvenca za omrežje prizemne digitalne ra-
diodifuzije DVB-T na območju Maribora, in 
sicer: kanal 55 – (radijska frekvenca kanala 
746 MHz).

Parametri omrežja za razpisano območje 
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne 
sme biti manjša od 9 Mbit/s.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

2.1 Na dan izteka roka za predložitev po-
nudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih 
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in 
elektronske komunikacije RS.

2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposo-
ben, zoper njega ne sme biti začet postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.

2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in 
vsebinsko pravilno ponudbo.

2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe, 
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če 
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah, 
bodo vse take ponudbe izločene.

2.5 Ponujena stopnja pokritosti navede-
na v terminskem načrtu, ki je priloga ponud-
bi, mora ustrezati zahtevi 50 % pokritosti 
prebivalstva razpisanega območja na dan 
1. 3. 2013.

2.6 Ponujena cena storitve oddajanja 
enega televizijskega programa standardne 
razločljivosti s pripadajočim zvokom in te-
letekstom mora biti stroškovno naravnana.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenje-

ne s točkami. Pri vsakem merilu je določe-
no najmanjše in največje število točk, ki jih 
pridobi ponudnik pri posameznem merilu.

Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile po 
doseženem številu točk. V primeru, da bosta 
dve ali več ponudb dosegli enako število 
točk, se jih razvrsti po naslednjih kriterijih:

1. ponudba, pri kateri ponudnik predlo-
ži zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega 
televizijskega programa, bo uvrščena višje.

2. če sta dve ali več ponudb na pod-
lagi prvega kriterija še vedno enakovredni, 
bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima ve-
čje število točk na podlagi merila »Sedež 
ponudnika«.

3. če sta dve ali več ponudb na pod-
lagi drugega kriterija še vedno enakovredni, 
bo uvrščena višje tista ponudba, kjer ima 
ponudnik večje število točk na podlagi meri-
la »Cena ponujenih storitev«.

Agencija bo ponudniku, katerega ponud-
ba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo 
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje 
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na 
območju Maribora.

3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti 

točke glede na v ponudbi ponujeno višino 
cene storitve oddajanja enega televizijskega 
programa standardne razločljivosti (skupaj 
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na 
celotnem razpisanem območju. Število točk 
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med 
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane 
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20 
in zaokroži na eno decimalno mesto. Po-
nudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, 
dobi 20 točk.

3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede 

na oddaljenost ponudnikovega sedeža od 
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima se-
dež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem 
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež odda-
ljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponu-
dnik, ki ima sedež na razpisanem območju, 
pa prejme 20 točk.

3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastne-
ga programa (0 ali 20 točk)

Pri tem merilu je ocena vezana na zave-
zujočo izjavo o oddajanju lastnega televizij-
skega programa prek omrežja, za katerega 
frekvence so predmet tega razpisa, ki jo 
ponudnik priloži kot prilogo ponudbi v obliki 
obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če 
ponudnik priloži pravilno in v celoti izpolnje-
no izjavo, se mu dodeli 20 točk. V naspro-
tnem primeru, prejme pri tem merilu 0 točk.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 2. julij 

2012, do 12. ure. Ne glede na način poši-
ljanja morajo ponudbe prispeti na naslov 

agencije: Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije, Stegne 
7, 1000 Ljub ljana, do navedenega roka. 
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene 
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali 
umika po izteku roka za predložitev. Ponud-
bo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije 
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj 
pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predloži-
jo osebno, na vložišču agencije, v času 
uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka 
od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 
14. ure. Zadnji dan roka za oddajo ponud-
be, lahko ponudnik predloži ponudbo od 8. 
do 12. ure. Uradna oseba agencije, zadol-
žena za sprejemanje ponudb, bo v primeru 
osebne dostave, izdala potrdilo o prejemu 
ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v enem iz-
virniku in v eni kopiji. Natančna navodila 
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni 
dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpira-
nje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: 
Stegne 7, Ljub ljana, v sejni sobi, dne 3. julija 
2012, ob 10. uri.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, 
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti 
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom 
in razpisno dokumentacijo. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletnih straneh 
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo v elek-
tronski ali pisni obliki tudi osebno na vlož-
išču agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob 
sredah tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Igor Funa, elektron-
ski naslov: info.box@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb.

Agencija za pošto 
 in elektronske komunikacije 

 Republike Slovenije

Št. 12-020-000172 Ob-2915/12
Na podlagi 16. člena Zakona o digital-

ni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07 
in 85/10) ter subsidiarne uporabe 36. in 
40. člena Zakona o elektronskih komuni-
kacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 
102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) Agencija 
za pošto in elektronske komunikacije Repu-
blike Slovenije, objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  

za podelitev radijske frekvence  
za omrežje prizemne digitalne 

radiodifuzije DVB-T na območju  
med Koprom in Sečovljami

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska fre-

kvenca za omrežje prizemne digitalne radi-
odifuzije DVB-T na območju med Koprom 
in Sečovljami, in sicer: kanal 34 – (radijska 
frekvenca kanala 578 MHz).

Parametri omrežja za razpisano območje 
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne 
sme biti manjša od 9 Mbit/s.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

2.1 Na dan izteka roka za predložitev po-
nudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih 
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in 
elektronske komunikacije RS.
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2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposo-
ben, zoper njega ne sme biti začet posto-
pek prisilne poravnave, stečaja ali likvi-
dacije.

2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in 
vsebinsko pravilno ponudbo.

2.4 Ponudnik, ali z njim povezane ose-
be, lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. 
Če bo en ponudnik sodeloval v več ponud-
bah, bodo vse take ponudbe izločene.

2.5 Ponujena stopnja pokritosti nave-
dena v terminskem načrtu, ki je priloga 
ponudbi, mora ustrezati zahtevi 50 % po-
kritosti prebivalstva razpisanega območja 
na dan 1. 3. 2013.

2.6 Ponujena cena storitve oddajanja 
enega televizijskega programa standardne 
razločljivosti s pripadajočim zvokom in te-
letekstom mora biti stroškovno naravnana.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe oce-

njene s točkami. Pri vsakem merilu je do-
ločeno najmanjše in največje število točk, 
ki jih pridobi ponudnik pri posameznem 
merilu.

Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile 
po doseženem številu točk. V primeru, da 
bosta dve ali več ponudb dosegli enako 
število točk, se jih razvrsti po naslednjih 
kriterijih:

1. ponudba, pri kateri ponu-
dnik predloži zavezujočo izjavo o oddaja-
nju lastnega televizijskega programa, bo 
uvrščena višje.

2. če sta dve ali več ponudb na pod-
lagi prvega kriterija še vedno enakovredni, 
bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima 
večje število točk na podlagi merila »Sedež 
ponudnika«.

3. če sta dve ali več ponudb na pod-
lagi drugega kriterija še vedno enakovre-
dni, bo uvrščena višje tista ponudba, kjer 
ima ponudnik večje število točk na podlagi 
merila »Cena ponujenih storitev«.

Agencija bo ponudniku, katerega po-
nudba bo ocenjena najboljše, izdala odloč-
bo o dodelitvi radijske frekvence za omrež-
je prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T 
na območju med Koprom in Sečovljami.

3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti 

točke glede na v ponudbi ponujeno višino 
cene storitve oddajanja enega televizijske-
ga programa standardne razločljivosti (sku-
paj s pripadajočim zvokom in teletekstom) 
na celotnem razpisanem območju. Število 
točk pri tem merilu se izračuna kot raz-
merje med najnižjo ponujeno ceno in ceno 
ocenjevane ponudbe. Dobljeno število se 
pomnoži z 20 in zaokroži na eno decimal-
no mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja 
najnižjo ceno, dobi 20 točk.

3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke gle-

de na oddaljenost ponudnikovega sedeža 
od razpisanega območja. Ponudnik, ki ima 
sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri 
tem merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež 
oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, 
ponudnik, ki ima sedež na razpisanem ob-
močju, pa prejme 20 točk.

3.3 Izjava ponudnika o oddajanju la-
stnega programa (0 ali 20 točk)

Pri tem merilu je ocena vezana na zave-
zujočo izjavo o oddajanju lastnega televizij-
skega programa prek omrežja, za katerega 
frekvence so predmet tega razpisa, ki jo 

ponudnik priloži kot prilogo ponudbi v obliki 
obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če 
ponudnik priloži pravilno in v celoti izpolnje-
no izjavo, se mu dodeli 20 točk. V naspro-
tnem primeru, prejme pri tem merilu 0 točk.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 2. julij 

2012, do 12. ure. Ne glede na način po-
šiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov 
agencije: Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije, Stegne 
7, 1000 Ljub ljana, do navedenega roka. 
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene 
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali 
umika po izteku roka za predložitev. Po-
nudbo, ki bi po pošti prispela na naslov 
agencije po izteku roka, bo agencija posla-
la nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predloži-
jo osebno, na vložišču agencije, v času 
uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka 
od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 
14. ure. Zadnji dan roka za oddajo ponud-
be, lahko ponudnik predloži ponudbo od 8. 
do 12. ure. Uradna oseba agencije, zadol-
žena za sprejemanje ponudb, bo v primeru 
osebne dostave, izdala potrdilo o prejemu 
ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v enem izvir-
niku in v eni kopiji. Natančna navodila za 
pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni 
dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpi-
ranje ponudb bo potekalo na sedežu agen-
cije: Stegne 7, Ljub ljana, v sejni sobi, dne 
3. julija 2012, ob 11. uri.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, 
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti 
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom 
in razpisno dokumentacijo. Razpisna do-
kumentacija je objavljena na spletnih stra-
neh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik 
lahko dvigne razpisno dokumentacijo v ele-
ktronski ali pisni obliki tudi osebno na vlo-
žišču agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob 
sredah tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Igor Funa, elek-
tronski naslov: info.box@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb.

Agencija za pošto  
in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije

Št. 12-020-000172 Ob-2916/12
Na podlagi 16. člena Zakona o digital-

ni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07 
in 85/10) ter subsidiarne uporabe 36. in 
40. člena Zakona o elektronskih komuni-
kacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 
102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) Agencija 
za pošto in elektronske komunikacije Re-
publike Slovenije, objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  

za podelitev radijske frekvence  
za omrežje prizemne digitalne 

radiodifuzije DVB-T na območju  
med Ajdovščino in Bovcem

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska fre-

kvenca za omrežje prizemne digitalne radi-
odifuzije DVB-T na območju med Ajdovšči-
no in Bovcem, in sicer: kanal 34 – (radijska 
frekvenca kanala 578 MHz).

Parametri omrežja za razpisano obmo-
čje morajo omogočati neto bitno hitrost, ki 
ne sme biti manjša od 9 Mbit/s.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev po-

nudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih 
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in 
elektronske komunikacije RS.

2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, 
zoper njega ne sme biti začet postopek prisil-
ne poravnave, stečaja ali likvidacije.

2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in 
vsebinsko pravilno ponudbo.

2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe, 
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če bo 
en ponudnik sodeloval v več ponudbah, bodo 
vse take ponudbe izločene.

2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena 
v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi, 
mora ustrezati zahtevi 50 % pokritosti pre-
bivalstva razpisanega območja na dan 1. 3. 
2013.

2.6 Ponujena cena storitve oddajanja 
enega televizijskega programa standardne 
razločljivosti s pripadajočim zvokom in te-
letekstom mora biti stroškovno naravnana.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenje-

ne s točkami. Pri vsakem merilu je določeno 
najmanjše in največje število točk, ki jih prido-
bi ponudnik pri posameznem merilu.

Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile po 
doseženem številu točk. V primeru, da bo-
sta dve ali več ponudb dosegli enako število 
točk, se jih razvrsti po naslednjih kriterijih:

1. ponudba, pri kateri ponudnik predlo-
ži zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega 
televizijskega programa, bo uvrščena višje.

2. če sta dve ali več ponudb na pod-
lagi prvega kriterija še vedno enakovredni, 
bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima ve-
čje število točk na podlagi merila »Sedež 
ponudnika«.

3. če sta dve ali več ponudb na podlagi 
drugega kriterija še vedno enakovredni, bo 
uvrščena višje tista ponudba, kjer ima po-
nudnik večje število točk na podlagi merila 
»Cena ponujenih storitev«.

Agencija bo ponudniku, katerega ponud-
ba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo 
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje pri-
zemne digitalne radiodifuzije DVB-T na ob-
močju med Ajdovščino in Bovcem.

3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti točke 

glede na v ponudbi ponujeno višino cene sto-
ritve oddajanja enega televizijskega progra-
ma standardne razločljivosti (skupaj s pripa-
dajočim zvokom in teletekstom) na celotnem 
razpisanem območju. Število točk pri tem 
merilu se izračuna kot razmerje med najnižjo 
ponujeno ceno in ceno ocenjevane ponudbe. 
Dobljeno število se pomnoži z 20 in zaokroži 
na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v po-
nudbi ponuja najnižjo ceno, dobi 20 točk.

3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede na 

oddaljenost ponudnikovega sedeža od raz-
pisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež 
oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem me-
rilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 
20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, 
ki ima sedež na razpisanem območju, pa 
prejme 20 točk.

3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastne-
ga programa (0 ali 20 točk)

Pri tem merilu je ocena vezana na zave-
zujočo izjavo o oddajanju lastnega televizij-
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skega programa prek omrežja, za katere-
ga frekvence so predmet tega razpisa, ki jo 
ponudnik priloži kot prilogo ponudbi v obliki 
obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če po-
nudnik priloži pravilno in v celoti izpolnjeno 
izjavo, se mu dodeli 20 točk. V nasprotnem 
primeru, prejme pri tem merilu 0 točk.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 2. julij 2012, 

do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja mo-
rajo ponudbe prispeti na naslov agencije: 
Agencija za pošto in elektronske komuni-
kacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 
Ljub ljana, do navedenega roka. Agencija ne 
bo prevzela ponudbe, njene spremembe, do-
polnitve, nadomestitve ali umika po izteku 
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti 
prispela na naslov agencije po izteku roka, 
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo 
osebno, na vložišču agencije, v času uradnih 
ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 
11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko 
ponudnik predloži ponudbo od 8. do 12. ure. 
Uradna oseba agencije, zadolžena za spreje-
manje ponudb, bo v primeru osebne dostave, 
izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v enem izvir-
niku in v eni kopiji. Natančna navodila za 
pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni do-
kumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpira-
nje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: 
Stegne 7, Ljub ljana, v sejni sobi, dne 3. julija 
2012, ob 12. uri.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki 
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti 
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom 
in razpisno dokumentacijo. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletnih straneh 
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko 
dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski 
ali pisni obliki tudi osebno na vložišču agen-
cije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka 
do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 
13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Igor Funa, elektron-
ski naslov: info.box@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb.

Agencija za pošto  
in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije

Št. 12-020-000172 Ob-2917/12
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni ra-

diodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07 in 85/10) 
ter subsidiarne uporabe 36. in 40. člena Za-
kona o elektronskih komunikacijah (Uradni 
list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad, 
110/09 in 33/11) Agencija za pošto in ele-
ktronske komunikacije Republike Slovenije, 
objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  

za podelitev radijske frekvence  
za omrežje prizemne digitalne 

radiodifuzije DVB-T na območju  
med Ilirsko Bistrico in Sežano

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska fre-

kvenca za omrežje prizemne digitalne ra-

diodifuzije DVB-T na območju med Ilirsko 
Bistrico in Sežano, in sicer: kanal 35 – (ra-
dijska frekvenca kanala 586 MHz).

Parametri omrežja za razpisano obmo-
čje morajo omogočati neto bitno hitrost, ki 
ne sme biti manjša od 9 Mbit/s.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik

2.1 Na dan izteka roka za predložitev 
ponudb ponudnik ne sme imeti neporav-
nanih zapadlih obveznosti do Agencije za 
pošto in elektronske komunikacije RS.

2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposo-
ben, zoper njega ne sme biti začet posto-
pek prisilne poravnave, stečaja ali likvi-
dacije.

2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in 
vsebinsko pravilno ponudbo.

2.4 Ponudnik, ali z njim povezane ose-
be, lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. 
Če bo en ponudnik sodeloval v več ponud-
bah, bodo vse take ponudbe izločene.

2.5 Ponujena stopnja pokritosti nave-
dena v terminskem načrtu, ki je priloga 
ponudbi, mora ustrezati zahtevi 50 % po-
kritosti prebivalstva razpisanega območja 
na dan 1. 3. 2013.

2.6 Ponujena cena storitve oddajanja 
enega televizijskega programa standardne 
razločljivosti s pripadajočim zvokom in te-
letekstom mora biti stroškovno naravnana.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe oce-

njene s točkami. Pri vsakem merilu je do-
ločeno najmanjše in največje število točk, 
ki jih pridobi ponudnik pri posameznem 
merilu.

Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile po 
doseženem številu točk. V primeru, da bosta 
dve ali več ponudb dosegli enako število 
točk, se jih razvrsti po naslednjih kriterijih:

1. ponudba, pri kateri ponu-
dnik predloži zavezujočo izjavo o oddaja-
nju lastnega televizijskega programa, bo 
uvrščena višje.

2. če sta dve ali več ponudb na pod-
lagi prvega kriterija še vedno enakovredni, 
bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima 
večje število točk na podlagi merila »Sedež 
ponudnika«.

3. če sta dve ali več ponudb na pod-
lagi drugega kriterija še vedno enakovre-
dni, bo uvrščena višje tista ponudba, kjer 
ima ponudnik večje število točk na podlagi 
merila »Cena ponujenih storitev«.

Agencija bo ponudniku, katerega po-
nudba bo ocenjena najboljše, izdala odloč-
bo o dodelitvi radijske frekvence za omrež-
je prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T 
na območju med Ilirsko Bistrico in Sežano.

3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti 

točke glede na v ponudbi ponujeno višino 
cene storitve oddajanja enega televizijske-
ga programa standardne razločljivosti (sku-
paj s pripadajočim zvokom in teletekstom) 
na celotnem razpisanem območju. Število 
točk pri tem merilu se izračuna kot raz-
merje med najnižjo ponujeno ceno in ceno 
ocenjevane ponudbe. Dobljeno število se 
pomnoži z 20 in zaokroži na eno decimal-

no mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja 
najnižjo ceno, dobi 20 točk.

3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke gle-

de na oddaljenost ponudnikovega sedeža 
od razpisanega območja. Ponudnik, ki ima 
sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri 
tem merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež 
oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, 
ponudnik, ki ima sedež na razpisanem ob-
močju, pa prejme 20 točk.

3.3 Izjava ponudnika o oddajanju la-
stnega programa (0 ali 20 točk)

Pri tem merilu je ocena vezana na zave-
zujočo izjavo o oddajanju lastnega televizij-
skega programa prek omrežja, za katerega 
frekvence so predmet tega razpisa, ki jo 
ponudnik priloži kot prilogo ponudbi v obliki 
obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če 
ponudnik priloži pravilno in v celoti izpolnje-
no izjavo, se mu dodeli 20 točk. V naspro-
tnem primeru, prejme pri tem merilu 0 točk.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 2. julij 

2012, do 12. ure. Ne glede na način po-
šiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov 
agencije: Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije, Stegne 
7, 1000 Ljub ljana, do navedenega roka. 
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene 
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali 
umika po izteku roka za predložitev. Po-
nudbo, ki bi po pošti prispela na naslov 
agencije po izteku roka, bo agencija posla-
la nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predloži-
jo osebno, na vložišču agencije, v času 
uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka 
od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 
14. ure. Zadnji dan roka za oddajo ponud-
be, lahko ponudnik predloži ponudbo od 8. 
do 12. ure. Uradna oseba agencije, zadol-
žena za sprejemanje ponudb, bo v primeru 
osebne dostave, izdala potrdilo o prejemu 
ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v enem izvir-
niku in v eni kopiji. Natančna navodila za 
pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni 
dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpi-
ranje ponudb bo potekalo na sedežu agen-
cije: Stegne 7, Ljub ljana, v sejni sobi, dne 
3. julija 2012, ob 13. uri.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, 
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti 
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom 
in razpisno dokumentacijo. Razpisna do-
kumentacija je objavljena na spletnih stra-
neh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik 
lahko dvigne razpisno dokumentacijo v ele-
ktronski ali pisni obliki tudi osebno na vlo-
žišču agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob 
sredah tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Igor Funa, elek-
tronski naslov: info.box@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb.

Agencija za pošto 
 in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije
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 Ob-2873/12
V smislu 638. člena v zvezi s 586. členom 

ZGD-1C: RECAL, podjetje za pro izvodnjo 
in informiranje d.o.o., Ulica dr. Fran-
ca Kovačiča 22, Ljutomer, matična šte-
vilka 5935610000, objavlja:

1. Dne 21. 5. 2012 je bil sodnemu re-
gistru Okrožnega sodišča v Murski Sobo-
ti predložen notarski zapis Pogodbe odde-
litvi in prevzemu SV 502/12 z dne 21. 5. 
2012, sklenjen med družbo RECAL, podjetje 
za pro izvodnjo in informiranje d.o.o., Ulica 
dr. Franca Kovačiča 22, Ljutomer, matična 
številka 5935610000, kot prenosno družbo 
ter družbo RECAL MEDIA družba za tržno 
komuniciranje d.o.o., Ljutomer, Prešernova 
ulica 3, matična številka 3893880000, kot 
prevzemno družbo.

2. Na podlagi notarskega zapisa Po-
godbe o oddelitvi in prevzemu SV 502/12 
z dne 21. 5. 2012 se bo izvedlo statusno 
preoblikovanje družbe, po katerem se bo 
premoženje, kot tudi obveznosti, določeno 
s Pogodbo o oddelitvi in prevzemu, prene-
slo na družbo RECAL MEDIA d.o.o., družba 
RECAL d.o.o. pa bo obstajala še naprej, 
vendar z zmanjšanim obsegom premoženja, 
z zmanjšanim kapitalom in z zmanjšanimi 
obveznostmi.

3. Na sedežu družbe RECAL, podjetje za 
pro izvodnjo in informiranje d.o.o., Ulica dr. 
Franca Kovačiča 22, Ljutomer je od dneva 
objave tega obvestila do dneva, ko bosta 
oba družbenika obeh družb dala soglasje 
k navedenemu notarskemu zapisu, vsak de-
lovni dan, v času od 8. do 12. ure, družbe-
nikom in upnikom na vpogled notarski zapis 
Pogodbe o oddelitvi in prevzemu SV 502/12 
z dne 21. 5. 2012 družbe RECAL d.o.o., 
Ulica dr. Franca Kovačiča 22, Ljutomer, in 
ostale listine, ki jih zahteva ZGD v zvezi 
z oddelitvijo in prevzemom.

RECAL, podjetje za pro izvodnjo 
 in informiranje d.o.o.

 Ob-2954/12
Na podlagi 629. člena v zvezi 

z 586. členom Zakona o gospodarskih druž-
bah (ZGD-1) direktor družbe EHO d.o.o., 
Brezno 7A, 3270 Laško, matična številka: 
5288428000, davčna številka: 71924337, 
objavlja, da je bil dne 25. 5. 2012 sodnemu 
registru Okrožnega sodišča v Celju predlo-
žen Delitveni načrt delitve družbe EHO Ele-
ktrika, hladilništvo, ogrevanje, d.o.o. z usta-
novitvijo nove družbe z dne 10. 4. 2012.

Na sedežu družbe EHO d.o.o. je od ob-
jave tega obvestila do dneva skupščine, ki 
bo odločala o soglasju za delitev, vendar 
najmanj en mesec od dneva te objave, vsak 
delavnik med 9. do 14. ure na vpogled:

– Delitveni načrt z dne 10. 4. 2012,
– letna poročila družbe EHO d.o.o. za 

zadnja tri poslovna leta.
Družba bo vsakemu upniku ali delavcu 

na njegovo zahtevo najkasneje naslednji 
delovni dan brezplačno dala prepis Delitve-
nega načrta.

Družbenikom družbe pa bo družba naj-
manj 14 dni pred zasedanjem skupščine, ki 
bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom na 

skupščino poslala listine iz drugega odstav-
ka tega obvestila.

Na zasedanju skupščine bo pred odloča-
njem o delitvi direktor družbe družbenikom 
ustno razložil vsebino Delitvenega načrta 
ter jih seznanil z vsemi bistvenimi spre-
membami premoženja družbe od sestave 
Delitvenega načrta do zasedanja skupšči-
ne. Za pomembno se šteje predvsem tista 
sprememba, zaradi katere bi bilo primerno 
drugačno menjalno razmerje.

EHO d.o.o.
Direktor družbe

 Ob-2892/12
Skupščina delničarjev družbe Janus 

družba za finančno in poslovno sveto-
vanje d.d., Cankarjeva ulica 6, Maribor, 
mat.št. 1631373000, v skladu s 402. čle-
nom ZGD-1, je 22. maja 2012 sprejela sklep 
o prenehanju družbe in začetku redne li-
kvidacije družbe Janus družba za finanč-
no in poslovno svetovanje d.d., Cankarjeva 
ulica 6, Maribor, mat. št. 1631373000.

Začetek redne likvidacije se sprej-
me iz razloga po drugi alineji prvega od-
stavka 402. člena ZGD-1, to je zaradi po-
slovno finančnih razlogov.

Firma in sedež družbe glasita: JANUS, 
družba za finančno in poslovno svetovanje 
d.d. – v likvidaciji, JANUS, d.d. – v likvida-
ciji, s sedežem Cankarjeva ulica 006, 2000 
Maribor.

Za likvidacijska upravitelja se imenuje-
ta Radovan Stonič, stanujoč Pod izviri 7, 
Maribor, univ. dipl. ekon., kot predsednik in 
Janez Šenica, Tomšičeva ulica 12a, univ. 
dipl. ekon. Maribor, kot član, ki bosta podala 
izjavo v skladu z določili 410. člena ZGD-1.

Odločitve sprejemata soglasno, v na-
sprotnem prevlada glas predsednika.

Družbo zastopata skupno.
Rok za prijavo terjatev upnikov in del-

ničarjev, ki imajo delnice na prinosnika, je 
30 dni od objave sklepa. Prijavo izvedejo na 
sedež družbe. Terjatve je potrebno prijaviti 
s priporočeno pošto s pripisom: prijava terja-
tev. Upniki morajo prijavi predložiti usrezna 
dokazila.

Likvidacijska upravitelja opravljata vsa 
opravila likvidacijskega postopka v skladu 
s 412. do 424. členom ZGD-1, začetna likvi-
dacijska bilanca se sestavi po stanju na dan 
začetka likvidacijskega postopka.

Z dnem vpisa začetka likvidacije v sodni 
register se razreši uprava – direktor Janez 
Šenica, stanujoč Tomšičeva ulica 12a, Ma-
ribor. Istočasno mu prenehajo pooblastila za 
zastopanje družbe.

Likvidacijska upravitelja sta upravičena 
nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih 
poslov ali dokončanje še nedokončanih po-
slov, ter za unovčenje celotne likvidacijske 
mase, za kar daje skupščina s tem sklepom 
že vnaprej soglasje, v skladu z določbami 
413. člena ZGD-1.

Skupščina družbe Janus druž-
ba za finančno in poslovno svetovanje 
d.d., Cankarjeva ulica 6, Maribor, mat. 
št. 1631373000, kot organ, ki je sprejel 
sklep, pooblašča likvidacijska upravitelja, 

da priglasita sklep o prenehanju družbe in 
začetku redne likvidacije pristojnemu regi-
sterskemu sodišču.

JANUS, družba za finančno 
 in poslovno svetovanje d.d. –  

v likvidaciji

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-2872/12
Družba Ultrapolymers Group N.V., Ge-

rard Mercatorstraat 90, 3920 Lommel, 
Belgija, davčna številka 44144105, kot 
edini družbenik v družbi Ultrapolymers tr-
govina in zastopstva d.o.o., Vojkov drevo-
red 14, 6250 Ilirska Bistrica, matična šte-
vilka 1895095000, sprejme sledeči sklep;

1. Osnovni kapital družbe, ki sedaj 
znaša 187.782,00 EUR, se zmanjša za 
157.782,00 EUR, tako da bo osnovni kapital 
po vpisu zmanjšanja znašal 30.000,00 EUR.

Ugotovi se, da ima edini družbenik Ul-
trapolymers Group N.V. dva poslovna de-
leža v družbi Ultrapolymers d.o.o. in sicer 
en poslovni delež v nominalnem znesku 
33.800,76 EUR in en poslovni delež v zne-
sku 153.981,24 EUR, tako da bo po iz-
vedbi zmanjšanja osnovnega kapitala imel 
en poslovni delež v nominalnem znesku 
30.000,00 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de po postopku rednega zmanjšanja osnov-
nega kapitala.

2. Upravi družbe se nalaga, da sklep 
o zmanjšanju kapitala dvakrat objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije skupaj s po-
zivom upnikom, da se le-ti zglasijo pri družbi 
in izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanj-
šanjem osnovnega kapitala.

3. Zmanjšanje kapitala velja z vpisom 
v sodni register.

Edini družbenik
Ultrapolymers Group N.V.

 Ob-2946/12
Samo Rugelj, kot direktor družbe UMCO 

d.d., mat. št. 5618576000, na podlagi 
377. člena ZGD-F objavljam:

»Družbenika družbe sta dne 28. 3. 2012 
sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala: iz dosedanjih 625.938,91 EUR se 
zmanjša za 600.938,91 EUR, tako da po 
zmanjšanju znaša 25.000,00 EUR. Zmanj-
šanje osnovnega kapitala se izvede z zdru-
ževanjem delnic, in sicer v razmerju 0,16666 
nove delnice za vsako 1 dosedanjo delnico, 
tako da ima družba sedaj 25.000 delnic po 
nominalni vrednosti 1,00 EUR.

Pozivam upnike, da se zglasijo na sede-
žu družbe in izjavijo, ali soglašajo z zmanj-
šanjem osnovnega kapitala. Upnikom, ki ne 
bodo soglašali z zmanjšanjem osnovnega 
kapitala, bo družba poravnala zahtevke ali 
zagotovila varščino.«

UMCO d.d.
direktor Samo Rugelj

Objave gospodarskih družb
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Sklici skupščin 

 Ob-2981/12
Popravek

V objavi sklica 17. redne seje skupšči-
ne Terme Olimia d.d., objavljeni v Uradnem 
listu RS, št. 38/12, z dne 25. 5. 2012, pod 
Ob-2751/12, se datum sklica skupščine pra-
vilno glasi: četrtek, dne 28. junija 2012.

Uredništvo

 Ob-2980/12
Popravek

Uprava Zavarovalnice Maribor d.d. po-
pravlja datum sklica skupščine Zavaroval-
nice Maribor d.d., objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 38/12, dne 25. 5. 2012 in sicer 
tako, da sklicuje 38. zasedanje skupščine 
Zavarovalnice Maribor d.d. v petek, dne 
6. 7. 2012 ob 11. uri v Mariboru, v Cankar-
jevi ulici 3, v sejni sobi 607/VI.

Besedilo predloga dnevnega 
reda, predlogov sklepov in časovnice ozi-
roma rokov za izvedbo skupščine ostane 
nespremenjeno.

Zavarovalnica Maribor d.d.
Uprava družbe

Drago Cotar
predsednik uprave

Srečko Čarni
član uprave

 Ob-2868/12
Na podlagi točke 5.5. Statuta družbe 

Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje, 
upravni odbor vabi delničarje na

16. skupščino
družbe Celjski sejem, d.d. Celje,

ki bo 2. 7. 2012, ob 10. uri, v konferenčni 
dvorani Celjskega sejma, Dečkova 1, Celje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se orga-

ni skupščine v sestavi, kot je predlagana 
v gradivu za skupščino. Ugotovi se, da je 
skupščina sklepčna. Skupščina na predlog 
upravnega odbora izvoli predsednika skup-
ščine in dva preštevalca glasov. Na seji je 
navzoč notar.

2. Seznanitev s poročilom upravnega 
odbora o revidiranem letnem poročilu za 
leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
z revidiranim letnim poročilom za poslovno 
leto 2011 in ga potrdi.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litve razrešnice upravnemu odboru družbe 
za leto 2011.

Predlog sklepa:
3.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta 

2011 znaša 211.346,59 EUR. V skladu s sta-
tutom se 21.134,65 EUR razporedi za pove-
čanje statutarnih rezerv, po sklepu uprav-
nega odbora se 95.105,97 EUR nameni za 
nakup lastnih delnic. Bilančni dobiček, ki na 
dan 31. 12. 2011 znaša 1.395.614,88 EUR 
od katerega preostanek čistega dobička za 
poslovno leto 2011 znaša 95.105,97 EUR, 
preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 
1.300.508,91 EUR, se uporabi na naslednji 
način:

a) 95.313,56 EUR se nameni za izplačilo 
dividend (0,17 EUR na delnico bruto). Divi-
dende se izplačajo iz prenesenega dobička 

prejšnjih let. Upravičenci so imetniki delnic 
družbe na dan zasedanja skupščine v me-
secu juliju. Dividende se izplačajo najkasne-
je do 31. 10. 2012.

b) preostanek bilančnega dobička v viši-
ni 1.300.301,32 EUR ostane nerazporejen.

3.2. Potrdi in odobri se delo upravnega 
odbora v poslovnem letu 2011 in se mu po-
deli razrešnica.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa: na predlog upravnega 
odbora se za revizorja družbe za poslovno 
leto 2012 imenuje revizijska družba Plus 
revizija, d.o.o., Ljub ljana.

5. Potrditev pooblastila upravnemu od-
boru za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravni odbor 

družbe, da lahko po svojem predsedniku 
kupi lastne delnice družbe, s tem da:

a) Najvišja nakupna cena 1 delnice ne 
sme presegati zadnjo znano revidirano knji-
govodsko vrednost delnice, najnižja prodaj-
na cena pa je 10,00 EUR.

b) Skupni delež lastnih delnic, skupaj 
z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme 
presegati 10 % osnovnega kapitala.

c) Za nakup lastnih delnic se lahko upo-
rabijo sredstva iz rezerv ali iz drugih po sta-
tutu in zakonu oblikovanih rezerv.

d) Delnice družbe se lahko namenijo iz-
plačilu nagrad zaposlenim in izvršni direk-
torici.

e) Skupščina daje pooblastilo upravne-
mu odboru, da lahko lastne delnice umakne 
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju 
osnovnega kapitala družbe.

– Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Izvršni 
direktor in člani upravnega odbora se skup-
ščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji.

– Pooblastilo mora biti pisno in ves čas 
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno 
na sedežu družbe.

– Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo najkasneje 4 dni pred sejo 
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu 
družbe in so vpisani v delniško knjigo po 
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

– Celotno gradivo za skupščino je del-
ničarjem na vpogled v tajništvu družbe do 
skupščine, vsak delovni dan, od 10. do 
12. ure. Predlogi delničarjev so lahko le pi-
sni, obrazloženi in vloženi v skladu z določili 
ZGD.

– V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane uro kasneje. V tem primeru je 
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Celjski sejem, d.d. Celje
predsednik UO

mag. Franc Pangerl

 Ob-2869/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD-1) ter 53. člena Sta-
tuta družbe DOMEL Holding družba poobla-
ščenka, d.d. uprava družbe sklicuje

14. skupščino
delniške družbe DOMEL Holding družba 

pooblaščenka, d.d.,
ki bo v torek, 3. 7. 2012, ob 18.30, na 

sedežu družbe DOMEL Holding družba po-
oblaščenka, d.d., Železniki, Otoki 21.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega 

sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Iz-
volijo se organi skupščine po predlogu upra-
ve, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.

2. Obravnava in sprejem uporabe bi-
lančnega dobička za leto 2011, odločanje 
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki 
članov organov vodenja in nadzora.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z letnim po-
ročilom za leto 2011, pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila 
za leto 2011 in s prejemki članov organov 
vodenja in nadzora. Skupščina na podlagi 
soglasja nadzornega sveta k predlogu upra-
ve o uporabi bilančnega dobička sprejme 
sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 
4.460.293,42 EUR, od katerega preostanek 
čistega dobička za poslovno leto 2011 zna-
ša 988.960,22 EUR, preneseni dobiček iz 
prejšnjih let pa znaša 3.471.333,20 EUR, 
uporabi kot sledi:

a) del bilančnega dobička v znesku 
228.540,00 EUR se uporabi za izplačilo divi-
dend v bruto vrednosti 0,40 EUR na delnico,

b) preostali bilančni dobiček po revidira-
nem letnem poročilu za leto 2011 v znesku 
4.231.753,42 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo v denarju v roku 
90 dni po sprejemu sklepa tistim delničar-
jem, ki so kot imetniki delnic vpisani v delni-
ško knjigo družbe na dan zasedanja skup-
ščine.

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in 
nadzornega sveta družbe DOMEL Holding 
družba pooblaščenka, d.d., Železniki v po-
slovnem letu 2011 in se upravi in članom 
nadzornega sveta za poslovno leto 2011 
podeli razrešnica.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
za leto 2012.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasle-
dnjega sklepa: za poslovno leto 2012 se 
za revizorja imenuje revizijska družba PKF 
revizija in svetovanje d.o.o., Ljub ljana, Ka-
mniška ulica 25.

4. Sprememba firme, spremembe in do-
polnitve določb statuta.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

4.1. Spremeni se firma družbe tako, da 
se po novem glasi: DOMEL Holding, d.d.

Spremeni se skrajšana firma družbe, in 
sicer tako, da družba po novem nima skraj-
šane firme.

4.2. Skupščina družbe sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe 
v predlaganem besedilu, ki so priloga in 
sestavni del tega sklepa.

Na podlagi sprememb statuta se izdela 
čistopis statuta.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

Osnovni kapital družbe se zmanj-
ša za 238.420,13 EUR, s sedanjih 
2.384.201,30 EUR na 2.145.781,17 EUR. 
Osnovni kapital družbe se zmanjša z umi-
kom 54.315 delnic z oznako A in 2.820 del-
nic z oznako B, katerih imetnik je že družba.

Namen zmanjšanja kapitala je poveča-
nje donosnosti lastniškega kapitala družbe. 
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede 
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v skladu s tretjim odstavkom 381. člena 
ZGD1 v breme bilančnega dobička.

Znesek v višini 238.420,13 EUR se pre-
nese v kapitalske rezerve, pri čemer je upra-
va družbe zadolžena za izvedbo ustreznih 
sprememb posameznih sestavin kapitala.

Skupščina družbe na podlagi 329. člena 
ZGD1 pooblašča nadzorni svet družbe, da 
opravi spremembo statuta, ki se nanaša na 
uskladitev besedila statuta v zvezi z umikom 
lastnih delnic in zmanjšanjem osnovnega 
kapitala.

6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih 
delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

Skupščina družbe na podlagi osme ali-
neje prvega odstavka 247. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1) poobla-
šča upravo za nakup do 51.421 lastnih del-
nic z oznako A ali B, katerih skupni delež 
ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnica-
mi družbe presegati 10-odstotnega deleža 
osnovnega kapitala družbe.

Družba lahko pridobiva lastne delnice 
z oznako A ali B po ceni, ki ne sme biti niž-
ja od 5,50 EUR ali višja od 11,00 EUR za 
delnico.

Pooblastilo skupščine za nakup lastnih 
delnic velja 36 mesecev od sprejema tega 
sklepa na skupščini družbe.

Družba lahko pridobiva lastne delnice za 
katerikoli namen, ne pa izključno za namen 
trgovanja.

Skupščina družbe pooblašča upravo za 
umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepa-
nja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem 
primeru skupščina pooblašča nadzorni svet 
za uskladitev statuta s sklepom uprave 
o umiku lastnih delnic.

Na skupščini se odloča o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda. Vsaka delnica daje delničarju 
pravico do enega glasu na skupščini. Za 
sprejem sklepov dnevnega reda je potreb-
na večina oddanih glasov (navadna veči-
na), razen za sprejem sklepa pri 4. točki 
dnevnega reda, za sprejem katerega je po-
trebna večina treh četrtin pri sklepanju za-
stopanega osnovnega kapitala. Skupščine 
se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan 
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe 
in ki svojo udeležbo na skupščini predho-
dno pisno najavijo upravi družbe najka-
sneje konec četrtega dne pred skupščino. 
Zadnji dan prijave na skupščino je presečni 
dan, na katerega se bo upoštevalo število 
glasov, ki jih ima posamezni delničar. Po-
oblaščenci delničarjev morajo najkasneje 
tri dni pred začetkom skupščine na sedežu 
družbe deponirati pisna pooblastila. Ude-
ležba na skupščini brez predhodne pisne 
prijave ne bo možna.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lah-
ko najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko 
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obli-
ki priložiti predlog sklepa, o katerem naj 
skupščina odloča, ali če skupščina pri po-
samezni točki dnevnega reda ne sprejme 
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 
Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pi-
sni obliki dajejo predloge sklepov. Sklep 
delničarja bo objavljen in sporočen na enak 
način kot ta sklic skupščine le, če delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
družbi pošlje razumno utemeljen predlog 
in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugo-

varjal predlogu sklepa in da bo druge del-
ničarje pripravil do tega, da bodo glasovali 
za njegov predlog.

Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, 
letno poročilo za leto 2011, pisno poročilo 
nadzornega sveta o preveritvi letnega po-
ročila za leto 2011 in predlogi sprememb 
in dopolnitev statuta družbe so na vpogled 
brezplačno vsem delničarjem na poslovnem 
naslovu družbe, vsak delovni dan, od ob-
jave sklica skupščine do dneva zasedanja 
skupščine, od 10. do 12. ure. Vsa popolna 
besedila listin in predlogov iz drugega od-
stavka 297.a člena ZGD-1 so objavljena na 
spletni strani družbe (www.domel.si), lah-
ko pa se pridobijo na poslovnem naslovu 
družbe vsak delovni dan, od objave sklica 
skupščine do dneva zasedanja skupščine, 
od 10. do 12. ure tako, da se delničarji 
ali njihovi pooblaščenci zglasijo na sedežu 
družbe. Delničarji lahko na skupščini ure-
sničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 
prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku, na podlagi glasov-
nice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma 
zastopnik prejme ob vstopu v prostor za 
skupščino, ko tudi podpiše seznam priso-
tnih udeležencev. Delničarje prosimo, da 
pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred 
začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo 
svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice 
za glasovanje na skupščini. Za udeležbo 
na skupščini se delničarji in pooblaščenci 
izkažejo z osebnim dokumentom.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo 
na zasedanju navzočih vsaj 15 % vseh gla-
sov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne, ob 19. uri, v istih prostorih. 
Na ponovnem zasedanju skupščina veljav-
no odloča ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

DOMEL Holding  
družba pooblaščenka, d.d.  
uprava: Štefan Bertoncelj

 Ob-2871/12
Na podlagi 10.2. člena Statuta družbe 

Modra linija Holding, finančna družba, 
d.d., Koper, uprava družbe sklicuje

10. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 28. 8. 2012, ob 11. uri, 

na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih 
organov in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta 
uprava in nadzorni svet družbe): ugotovi se 
sklepčnost in prisotnost notarke Mojce Tav-
čar – Pasar, za predsednika skupščine se 
izvoli Marijan Škoda, za preštevalki glasov 
Barbara Ristić in Katja Gaberšček.

2. Predstavitev letnega poročila in po-
ročila nadzornega sveta za poslovno leto 
2011.

Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta 
uprava in nadzorni svet družbe): skupšči-
na se seznani z letnim poročilom družbe 
Modra linija Holding, d.d. in skupine Modra 
linija Holding, poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi letnega poročila za poslovno 
leto 2011, ter s prejemki članov vodenja 
in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog 
v družbi prejeli v letu 2011.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: (predlagatelja sklepa sta 
uprava in nadzorni svet družbe): bilančni do-
biček v znesku 11.349.150,67 EUR na dan 
31. 12. 2011 se ne uporabi in se v celoti pre-
nese v naslednjo poslovno leto. Skupščina 
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu 
svetu družbe za poslovno leto 2011.

4. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa: (predlagatelj sklepa je 

nadzorni svet družbe): za revidiranje poslo-
vanja družbe za leto 2012 se določi revizor-
ska hiša Realinea, družba za revizijo in sve-
tovanje, d.o.o. iz Grosuplja. Če revizorska 
hiša med letom bistveno spremeni pogoje 
izvedbe revizije, je nadzorni svet poobla-
ščen imenovati drugega revizorja.

5. Pooblastilo upravi družbe za pridobi-
vanje in odsvajanje lastnih delnic.

Predlog sklepa: (predlagatelja sklepa sta 
uprava in nadzorni svet družbe)

Skupščina v skladu z osmo alinejo 
247. člena Zakon o spremembah in do-
polnitvah Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1B), pooblašča upravo družbe Modra 
linija Holding, d.d., da lahko v imenu in za 
račun družbe kupi največ 319.993 lastnih 
delnic. Družba lahko delnice pridobiva iz-
ključno na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev in jih ne sme pridobivati izključno 
z namenom trgovanja.

Najnižja cena pridobljenih delnic znaša 
en euro, najvišja nakupna cena pa ne sme 
presegati knjigovodske vrednosti delnice 
v času nakupa.

Pri pridobivanju lastnih delnic je izklju-
čena prednostna pravica obstoječih delni-
čarjev.

Uprava družbe lahko pridobiva in odsva-
ja lastne delnice zaradi širitve poslovanja 
z vklučitvijo strateškega partnerja in zaradi 
zagotovitve povečanja premoženja družbe. 
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne 
delnice tudi zaradi izplačevanja udeležbe 
na dobičku ali nagrajevanja uprave, nad-
zornega sveta in zaposlenih. V navedenih 
primerih odsvajanja lastnih delnic, se delni-
ce odsvajajo po njihovi povprečni nakupni 
ceni in se prednostna pravica obstoječih 
delničarjev v celoti izključi.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da 
po svoji presoji, tako pridobljene lastne del-
nice tudi umakne in s tem zmanjša osnovni 
kapital družbe brez nadaljnjega sklepanja 
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. 
Nadzorni svet družbe je v tem primeru poo-
blaščen, da uskladi besedilo statuta z veljav-
no sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.

To pooblastilo velja 36 mesecev od dne-
va sprejema na skupščini.

6. Pobude in vprašanja delničarjev.
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 tri 
dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava 
za udeležbo na skupščini je pravočasna, če 
jo družba prejme najpozneje 25. 8. 2012,

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
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vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 
to je konec dne 24. 8. 2011 (v nadaljnjem 
besedilu: 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 
podatke po stanju ob prijavi.

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 toč-
ke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
elektronski pošti in sicer na e-mail: naslov: 
barbara.ristic@ml-holding.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 članov nadzornega 
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog. 
Delničarji lahko predloge sklepov in volil-
ne predloge družbi sporočijo tudi po elek-
tronski pošti, in sicer na e-mail naslov: bar-
bara.ristic@ml-holding.si.

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 Pristani-

ška ulica 12, Koper, v tajništvu vsak delovni 
dan, od dneva objave skupščine, do dneva 
skupščine, od 8. do 15. ure in na uradni 
spletni strani družbe: www.ml-holding.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,

– revidirano letno poročilo družbe Modra 
linija Holding, d.d. in skupine Modra linija 
Holding za poslovno leto 2011 z revizorjevim 
poročilom in poročilom nadzornega sveta 
v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu 
poročilu družbe Modra linija Holding, d.d.,

– obrazec pooblastila za uresničevanje 
glasovalne pravice,

– 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 zna-
ša skupno število izdanih navadnih, prosto 
prenosljivih imenskih kosovnih delnic druž-
be 3.199.932. Vse delnice imajo glasovalno 
pravico in so istega razreda.

Sklic skupščine bo objavljen v Uradnem 
listu RS, dne 1. 6. 2012 in na spletni strani 
družbe: www.ml-holding.si od 24. 5. 2012 
dalje najmanj 5 let.

Modra linija Holding, d.d.
predsednik uprave

Žarko Ždralič

 Ob-2886/12
Uprava družbe Certa Holding d.d. – druž-

ba pooblaščenka, Družba za upravljanje 
holding družb, Ličarjeva 7, Cerkno, sklicuje

15. skupščino
delniške družbe Certa Holding d.d. 

Cerkno,
ki bo potekala v četrtek, dne 3. 7. 2012, 

ob 12. uri, v poslovnih prostorih notarja Bo-
jana Podgorška, Dalmatinova 2, Ljub ljana.

Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika in 

dva člana predsedstva.
2. Predstavitev letnega poročila uprave 

o poslovanju Certa Holding d.d. Cerkno, za 
poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: skupščina potrdi letno 
poročilo za leto 2011.

3. Obravnava in odločanje o uporabi bi-
lančnega dobička za leto 2011.

Predlog sklepa
Na dan 31. 12. 2011 znaša bilančni do-

biček družbe Certa Holding d.d. – družba 
pooblaščenka Cerkno 1.373.876 EUR.

a) Dobiček ostane nerazporejen.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi 

družbe za poslovno leto 2011.
4. Imenovanje nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: za člane nadzornega 

sveta družbe se imenujejo Simonič Marjan, 
Verbič Zdenka in Čuk Jurij. Pričetek manda-
ta je 3. 7. 2012, s trajanjem 4 leta.

5. Imenovanje revizorja družbe za revi-
diranje poslovanja in izkazov za leto 2012.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 2012 
se imenuje Ernst & Young d.o.o. Dunajska 
cesta 111, Ljub ljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v regi-
stru nematerializiranih vrednostnih papirjev 
konec četrtega dne pred sejo skupščine in ki 
konec četrtega dne pred zasedanjem skup-
ščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini. 
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, za-
stopniki ali njihovi pooblaščenci.

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 dnevnega 
reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za do-
datno točko dnevnega reda pošljejo družbi 
najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 

Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
zakonsko določen način le, če bo delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugo-
varjal predlogu organa vodenja ali nadzo-
ra in da bo delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Volilne-
ga predloga za volitve članov nadzornega 
sveta delničarju ni potrebno utemeljiti. Pre-
dlogi delničarjev, ki družbi niso podani v na-
vedenem roku sedem dni in so dani najpo-
zneje na sami skupščini, se obravnavajo na 
sami skupščini. Delničarji lahko na skupščini 
uresničujejo svojo pravico do obveščenosti 
v skladu s 305. členom ZGD-1.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec 
delničarja, je potrebno družbi predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje, ki ostane 
shranjeno pri družbi.

Ponoven sklic skupščine:
V primeru nesklepčnosti bo ponovno za-

sedanje skupščine dne 3. 7. 2012, ob 12.15, 
na istem mestu, ko bo skupščina veljavno 
odločala ne glede na število prisotnih delnic.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine vključ-

no z letnim poročilom je na vpogled vsem 
delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni 
dan do zasedanja, od 11. do 13. ure.

Predlog sklepov k vsem točkam dnevne-
ga reda skupščine je podal direktor družbe.

Certa Holding d.d.
Branko Bogataj

uprava

 Ob-2887/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 33. člena Statuta del-
niške družbe Certa d.d., Cerkno, sklicuje 
direktor družbe

21. redno letno skupščino
družbe Certa d.d., Cerkno,

ki bo potekala v torek, dne 3. 7. 2012, 
ob 10. uri, v poslovnih prostorih odvetniške 
družbe Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljub ljana.

Predlagani dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsedstva skup-

ščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika in 

dva člana predsedstva skupščine po predlo-
gu direktorja.

2. Predstavitev letnega poročila o poslo-
vanju Certa d.d., Cerkno, za poslovno leto 
2011 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preverbi letnega 
poročila

3. Obravnava in odločanje o uporabi bi-
lančnega dobička za leto 2011.

Predlog sklepa:
a) Na dan 31. 12. 2011 znaša bilanč-

ni dobiček družbe Certa d.d., Cerkno, 
4.688.859 EUR in je sestavljen iz:

– čistega dobička družbe iz poslovnega 
leta 2011 v višini 3.046.990 EUR;

– prenesenega čistega dobička družbe iz 
preteklih let v višini 1.641.869 EUR;

b) Bilančni dobiček ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi in 

nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 
2011.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imeno-
vanju revizorja za leto 2012.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 2012 
se imenuje Ernst & Young d.o.o., Ljub ljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
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čarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev konec četrtega dne pred sejo 
skupščine in ki konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine prijavijo svojo ude-
ležbo na skupščini. Skupščine se lahko 
udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi po-
oblaščenci.

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 toč-
ke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji 
zahtevo za dodatno točko dnevnega reda 
pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
zakonsko določen način le, če bo delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugo-
varjal predlogu organa vodenja ali nadzo-
ra in da bo delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Volilne-
ga predloga za volitve članov nadzornega 
sveta delničarju ni potrebno utemeljiti. Pre-
dlogi delničarjev, ki družbi niso podani v na-
vedenem roku sedem dni in so dani najpo-
zneje na sami skupščini, se obravnavajo na 
sami skupščini. Delničarji lahko na skupščini 
uresničujejo svojo pravico do obveščenosti 
v skladu s 305. členom ZGD-1.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec 
delničarja, je potrebno družbi predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje, ki ostane 
shranjeno pri družbi.

Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno 

zasedanje skupščine dne 3. 7. 2012, ob 
11. uri, na istem mestu, ko bo skupščina 
veljavno odločala ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine vključ-

no z letnim poročilom in poročilom nadzor-
nega sveta o preverbi letnega poročila, je 
na vpogled vsem delničarjem na sedežu 
družbe, vsak delovni dan do zasedanja, od 
11. do 13. ure.

Predlog sklepov k prvim trem točkam 
dnevnega reda skupščine je podal nadzor-
ni svet in direktor družbe, k četrti točki pa 
nadzorni svet.

Certa d.d. Cerkno
Metod Sedej

direktor

 Ob-2888/12
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Ele-

ktro Gorenjska, d.d., uprava sklicuje

17. redno sejo
skupščine Elektra Gorenjska,  

podjetja za distribucijo  
električne energije, d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 2. 7. 2012, ob 
13. uri, na sedežu družbe v Kranju, Ulica 
Mirka Vadnova 3a (sejna soba – II. nadstro-
pje) z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa predsednika uprave je:

Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka 

Neffat, univ. dipl. prav.,
– za preštevalca glasov: Romana Bo-

žnar, univ.dipl.ekon., Marjeta Rozman, univ. 
dipl. prav. in Ixtlan Forum, d.o.o.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka 
Marija Murnik.

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 družbe 
Elektro Gorenjska, d.d. in konsolidiranega 
letnega poročila Skupine Elektro Gorenjska 
za leto 2011.

Skupščina se seznani v revidiranim le-
tnim poročilom in konsolidiranim letnim 
poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poroči-
la družbe Elektro Gorenjska, d.d. in konso-
lidiranega letnega poročila Skupine Elektro 
Gorenjska za leto 2011.

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 in članom nadzornega sveta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlaga skup-
ščini, da sprejme naslednje sklepe:

3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 
31. 12. 2011 znaša 1.384.165,68 € in se 
razdeli delničarjem v obliki dividend.

Bruto dividenda na delnico znaša 
0,08 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 so 
bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi 
KDD na dan zasedanja skupščine.

3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo 
uprave in nadzornega sveta v poslovnem 
letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico.

4. Seznanitev s poročili.
4.1. 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).

4.2. 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 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 čla-
nom vodenja in nadzora, ki so jih za upra-
vljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011; 
skupščina se seznani tudi z izvajanjem 
6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih 
oseb v gospodarskih družbah v večinski 
lasti Republike Slovenije in samoupravnih 
lokalnih skupnostih, Uradni list RS, 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 4 je seznanitvene narave in se 
o njej na skupščini ne glasuje.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta 
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlaga skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Črta se 52. člen Statuta družbe, ki se 
glasi

V skladu z Zakonom o javnih financah 
mora družba najpozneje v 180 (stoosem-
desetih) dneh po koncu poslovnega leta, 
vendar najmanj 30 (trideset) dni pred objavo 
sklica skupščine, predložiti Ministrstvu za 
finance in ministrstvu, pristojnem za ener-
getiko gradivo za sejo skupščine vse po-
trebne dokumente, vključno z revizijskim 
poročilom.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega 
sklepa potrdi notar.

6. 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 Deloitte Re-
vizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljub ljana.

7. Pooblastila Upravi za nakup lastnih 
delnic.

Na predlog delničarjev uprava predla-
ga skupščini, da uvrsti na dnevni red točko 
z naslovom Pooblastila upravi za nakup la-
stnih delnic in da sprejme naslednji sklep:

Skupščina v skladu z osmo alinejo 
247. člena Zakona o gospodarskih družbah 
izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko 
v imenu in za račun družbe kupi lastne delni-
ce, katerih skupno število ne sme presegati 
10 % skupnega števila delnic, kar predsta-
vlja 1.730.207,10 delnic.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih del-
nic velja 36 mesecev od dneva sprejema 
tega sklepa.

Uprava družbe lahko na podlagi tega 
sklepa kupuje lasne delnice po ceni, ki ne 
bo nižja od 70 % knjigovodske vrednosti in 
ne bo višja od dvakratnika knjigovodske vre-
dnosti delnice, izračunane na podlagi raču-
novodskih izkazov iz zadnjega revidiranega 
letnega poročila družbe pred sklenitvijo po-
godbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je 
družba pridobila na podlagi prejšnjih in tega 
pooblastila, je prednostna pravica delničar-
jev izključena le, če so lastne delnice na 
podlagi predhodnega soglasja nadzornega 
sveta uporabljene za zamenjavo za delnice 
oziroma lastniške deleže v drugih podje-
tjih, za morebitno odprodajo strateškemu 
vlagatelju.

Uprava je pooblaščena na podlagi tega 
pooblastila pridobljene delnice umakniti brez 
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnov-
nega kapitala. Skupščina pooblašča nadzor-
ni svet za uskladitev besedila statuta družbe 
z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapi-
tala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih 
delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi po-
oblastila skupščine upravi družbe za nakup 
lastnih delnic.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogom skle-

pa in obrazložitvami k vsaki točki dnev-
nega reda, vključno z Letnim poročilom 
za leto 2011, Poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi letnega poročila, je delničarjem 
dostopno v tajništvu uprave družbe na na-
slovu: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka 
Vadnova 3a, Kranj in sicer vsak delavnik, 
od 9. do 12. ure v času, od dneva objave 
sklica skupščine do vključno dneva zase-
danja skupščine. V skladu s 296. členom 
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ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi 
na spletni strani družbe, www.elektro-go-
renjska.si, na isti spletni strani so objavljeni 
obrazci za prijavo na skupščino, obrazec 
za uresničevanje glasovalne pravice po po-
oblaščencu.

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 Gorenj-
ska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

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 Gorenjska, d.d., 
Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

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 Gorenjska, d.d., Ulica Mirka 
Vadnova 3a, Kranj.

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 Gorenjska, d.d.
mag. Bojan Luskovec

predsednik uprave

 Ob-2889/12
Na podlagi določil Statuta družbe Gopek, 

Nova Gorica d.d., uprava družbe sklicuje

22. skupščino
družbe Gopek Pro izvodnja strojev za 
živilsko industrijo Nova Gorica d.d., 

Prvomajska 37, Nova Gorica,
ki bo v torek, 3. 7. 2012, ob 15. uri, 

v prostorih družbe (sejna soba II. nadstropje 
upravne stavbe) v Novi Gorici, Prvomajska 
ulica 37.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava 

in nadzorni svet družbe):
»Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščini družbe prisostvuje izbrana no-

tarka Andreja Cajhen.

Skupščina za predsednika skupščine 
imenuje Damjana Škofiča in za preštevalki 
glasov Urško Jereb in Patricijo Milost.«

2. Predložitev Letnega poročila in konso-
lidiranega letnega poročila za leto 2011 za 
družbo Gopek, Nova Gorica d.d. in skupino 
Gopek, z mnenjem revizorja in poročilom 
nadzornega sveta družbe o preveritvi in po-
trditvi letnega in konsolidiranega letnega po-
ročila za leto 2011.

3. Uporaba bilančnega dobička družbe 
za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu družbe za leto 2011.

Predlog sklepov (predlagatelja sta upra-
va in nadzorni svet družbe):

»Bilančni dobiček družbe Gopek, Nova 
Gorica d.d. po stanju na dan 31. 12. 2011 
znaša 496.913,84 EUR. Bilančni dobiček se 
uporabi kot sledi:

– v znesku 33.490,00 EUR se uporabi 
za izplačilo dividend, in sicer po 5,00 EUR 
bruto na delnico,

– do dividend so upravičeni delničarji, ki 
so kot imetniki delnic vpisani v centralni regi-
ster nematerializiranih vrednostnih papirjev 
konec dne 3. 7. 2012,

– dividende se izplačajo najkasneje do 
30. 11. 2012,

– v znesku 240.000,00 EUR se odvede 
v druge rezerve iz dobička.

Preostali znesek bilančnega dobička se 
ne uporabi in ostane nerazporejen, kot pre-
neseni dobiček.«

»Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu za poslovno leto 
2011.«

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
za leto 2012.

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je 
nadzorni svet družbe):

»Za revizorja družbe za poslovno leto 
2012 se imenuje revizorsko družbo Tekos 
Revizija d.o.o. Kobarid.«

5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni 

svet družbe):
»Za člana nadzornega sveta se imenuje 

Edo Bizjak, stanujoč Stjenkova 1, Šempeter, 
z mandatom od vključno 22. 7. 2012 dalje, 
za obdobje 4 let.«

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo delničarja za zastopanje mora biti pisno 
in mora biti predloženo družbi ter ostane 
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. Prijava za udeležbo na skup-
ščini je pravočasna, če jo družba prejme 
najpozneje konec četrtega dne pred dnem 
zasedanja skupščine 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 (v 
nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če udeležbo na skupščini prijavlja poo-
blaščenec ali če glasovalno pravico uresni-
čuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za 
udeležbo priložiti pooblastilo.

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 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 
in sporočila le tiste 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 članov nadzornega 
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko na skupščini uresničuje-
jo svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Prvomaj-

ska ulica 37, 5000 Nova Gorica, v tajništvu 
družbe, je vsak delovni dan, od dneva ob-
jave sklica skupščine, do dneva zasedanja 
skupščine od 10. do 12. ure dostopno gra-
divo 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 in konsolidirano letno 
poročilo za leto 2011 za družbo Gopek, 
Nova Gorica d.d. in skupino Gopek d.d., 
z mnenjem revizorja;

– Poročilo nadzornega sveta o preveritvi 
in potrditvi letnega in konsolidiranega letne-
ga poročila za leto 2011;

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skup-
ščino

Po stanju na dan sklica skupščine zna-
ša skupno število izdanih navadnih, prosto 
prenosljivih imenskih kosovnih delnic druž-
be 6.764. Vse delnice so navadne delnice 
in imajo glasovalno pravico. Vsaka delnica 
daje en glas. Ob objavi tega sklica skupšči-
ne ima družba od navedenega skupnega 
števila izdanih delnic z glasovalno pravic 
66 lastnih delnic, iz katerih družba ne more 
izvrševati pravic.

Gopek, Nova Gorica d.d.
Uprava družbe

 Ob-2890/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih druž-

bah in 29. člena Statuta družbe sklicujem

19. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d. d.,

ki bo 2. 7. 2012, ob 14.30, na sedežu 
družbe v Ljub ljani, Leskoškova 4, z nasle-
dnjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost 
skupščine in po predlogu uprave in nadzor-
nega sveta izvoli za predsednika skupščine 
Antona Marolta ter za preštevalki glasov 
Alenko Celin in Matejo Mlakar. Za sestavo 
notarskega zapisnika se imenuje notarko 
Nado Kumar.

2. Predstavitev letnega poročila Sanola-
bor, d. d., in skupine Sanolabor z mnenjem 
revizorja in poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi letnega poročila za leto 2011, 
odločitev o uporabi bilančnega dobička ter 
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

a) Skupščina se seznani s sprejetim le-
tnim poročilom Sanolabor, d. d., in skupine 
Sanolabor z mnenjem revizorja in pisnim 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in 
potrditvi letnega poročila za leto 2011.

b) Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let, 
v znesku 11,526.346,48 €, in nerazporeje-
ni čisti dobiček tekočega poslovnega leta, 
v znesku 2,255.476,31 €, predstavljata bi-
lančni dobiček v višini 13,781.822,79 €.

c) Bilančni dobiček se uporabi za izpla-
čilo dividend v znesku 418.968,00 € (divi-
denda ne pripada lastnim delnicam). Bruto 
dividenda na delnico znaša 16,50 €. Do di-
vidende so upravičeni vsi delničarji, ki bodo 
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo. 
Dividende se izplačajo najkasneje v 60 dneh 
po sklepu skupščine.

d) Preostanek bilančnega dobička v zne-
sku 13,362.854,79 € se prenese v naslednje 
leto.

e) Potrdi in odobri se delo uprave in se 
upravi za poslovno leto 2011 podeli razre-
šnica.

f) Potrdi in odobri se delo nadzornega 
sveta in se predsednici in vsem ostalim čla-
nom nadzornega sveta za poslovno leto 
2011 podeli razrešnica.

3. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Nadzorni svet predlaga sprejem nasle-

dnjega sklepa: za revizorja računovodskih 
izkazov za leto 2012, se imenuje družba Pit 
revizija, d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.

Pravico udeležbe na skupščini imajo 
delničarji družbe, ki so vpisani v delniško 
knjigo v centralnem registru nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev dne 28. 6. 2012, 
to je konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine (presečni dan), in bodo do iste-
ga dne pisno prijavili svojo udeležbo upravi 
družbe na naslovu Leskoškova 4, Ljub ljana, 
kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku 
prispeti na sedež družbe. Delničar z gla-
sovalno pravico v skladu s statutom, lahko 
glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma 
zastopniku. Pooblaščenci morajo ob prijavi 
priložiti pisno pooblastilo, ki bo ves čas tra-
janja 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 poslali zahteve 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in 
volilne predloge. Predlog delničarja se obja-
vi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine poslal družbi razumno ute-
meljen predlog sklepa 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. Predloga za izvolitev članov 
nadzornega sveta delničarju ni potrebno ob-
razložiti.

Delničarji lahko na skupščini uresniču-
jejo svojo pravico do obveščenosti in jim je 
uprava dolžna podati zanesljive podatke in 
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami 
družbe, če so takšni odgovori in podatki 
potrebni za presojo točk dnevnega reda 
skupščine.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 
25.478 navadnih, imenskih kosovnih delnic. 
Na dan sklica skupščine ima družba 25.392 
delnic z glasovalno pravico. Skladno z zako-
nom daje vsaka navadna delnica njenemu 
imetniku en glas na skupščini.

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, letnim poroči-
lom, revizijskim poročilom, poročilom nad-
zornega sveta in drugimi gradivi, je na vpo-
gled vsem delničarjem družbe v tajništvu 
uprave na sedežu družbe, vsak delovni dan 
med 11. in 12. uro, od objave sklica skupšči-
ne do dneva zasedanja skupščine.

Sanolabor, d. d.,
direktor družbe

 Ob-2891/12
Uprava Banke Volksbank d.d. na podlagi 

16. in 17. člena Statuta banke sklicuje

34. redno skupščino
Banke Volksbank d.d.,

ki bo v torek, 3. 7. 2012, ob 14. uri, 
v poslovni stavbi, na naslovu Dunajska 
cesta 128 a, Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega 

sveta: izvolijo se delovna telesa v skladu 
s poslovnikom skupščine.

2. Imenovanje finančnega revizorja za 
leto 2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina banke imenuje finančnega revizorja 
za leto 2012, revizijsko hišo Ernst & Young 
d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljub ljana.

3. Povečanje osnovnega kapitala banke 
z novimi denarnimi vložki.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala Banke Volksbank d.d. z novimi vložki.

1. Banka Volksbank d.d. z izda-
jo 6.402.878 navadnih imenskih kosov-
nih delnic devete izdaje s pripadajočim 
zneskom v osnovnem kapitalu 4,17 EUR 
vsaka, povečuje osnovni kapital banke za 
26.700.001,26 EUR z novimi denarnimi 
vložki. Banka bo delnice izdala v nemate-
rializirani obliki.

Osnovni kapital se na osnovi tega po-
veča na 69.840.385,98 EUR.

2. Delnice devete izdaje so navadne, 
imenske, kosovne in nedeljive.

Delnice dajejo imetnikom enake pravi-
ce kot delnice prejšnjih izdaj. Vsaka delnica 
daje njenemu imetniku na skupščini en glas.

3. Prednostna pravica obstoječih 
delničarjev za nakup novih delnic se iz-

ključi oziroma omeji na osebo Volksbank 
International Aktiengesellschaft, Renngas-
se 10, 1010 Dunaj, Avstrija, ki ima pravi-
co do vpisa 6.402.878 novih delnic s pri-
padajočim zneskom v osnovnem kapitalu 
26.700.001,26 EUR in v emisijskem znesku 
26.700.001,26 EUR.

4. Javna ponudba delnic se ne izvede.
5. Upravičenec iz 3. točke tega skle-

pa lahko delnice vpiše in vplača na sedežu 
banke v 60 dneh od dneva poziva upra-
ve. Uprava takoj po skupščini pisno pozove 
upravičenca k vpisu in vplačilu delnic.

Delnice se vplačujejo v celoti po vre-
dnosti 4,17 EUR za eno delnico.

Emisijska vrednost delnic znaša 
26.700.001,26 EUR.

Vplačani presežek kapitala tako zna-
ša 0,00 EUR.

Oseba navedena v 3. točki tega skle-
pa, kateri je naslovljena ponudba za vpis in 
vplačilo delnic je že posredovala vnaprej-
šnjo zavezo, da bo odkupila 100 % celotne 
izdaje delnic. Kolikor celotna izdaja delnic 
do roka iz prvega stavka te točke ne bi bila 
vpisana in vplačana, se izdaja šteje kot neu-
spešna, vplačana sredstva na račun vplačila 
delnic pa se vrnejo vplačniku najkasneje 
v 30 dneh od dneva zaključka roka za vpis 
in vplačilo delnic.

6. Z delnicami te emisije se ne sme 
trgovati na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, niti jih kako drugače javno ponujati.

7. Uprava bo na skupščini predložila 
pisno poročilo o razlogu za izključitev pred-
nostne pravice.

8. Zaradi povečanja osnovnega ka-
pitala se sprejmejo spremembe statuta 
v predloženem besedilu.

4. Povečanje osnovnega kapitala banke 
z novimi denarnimi vložki.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala Banke Volksbank d.d. z novimi vložki.

1. Banka Volksbank d.d. z izda-
jo 4.388.490 navadnih imenskih kosov-
nih delnic desete izdaje s pripadajočim 
zneskom v osnovnem kapitalu 4,17 EUR 
vsaka, povečuje osnovni kapital banke za 
18.300.003,30 EUR z novimi denarnimi 
vložki. Banka bo delnice izdala v nemate-
rializirani obliki.

Osnovni kapital se na osnovi tega po-
veča na 88.140.389,28 EUR.

2. Delnice desete izdaje so navadne, 
imenske, kosovne in nedeljive.

Delnice dajejo imetnikom enake pravi-
ce kot delnice prejšnjih izdaj. Vsaka delnica 
daje njenemu imetniku na skupščini en glas.

3. Prednostna pravica obstoječih 
delničarjev za nakup novih delnic se iz-
ključi oziroma omeji na osebo Volksbank 
International Aktiengesellschaft, Renngas-
se 10, 1010 Dunaj, Avstrija, ki ima pravi-
co do vpisa 4.388.490 novih delnic s pri-
padajočim zneskom v osnovnem kapitalu 
18.300.003,30 EUR in v emisijskem znesku 
18.300.003,30 EUR.

4. Javna ponudba delnic se ne izvede.
5. Upravičenec iz 3. točke tega skle-

pa lahko delnice vpiše in vplača na sede-
žu banke od dneva poziva uprave do dne 
31. 12. 2012. Uprava takoj po skupščini 
pisno pozove upravičenca k vpisu in vpla-
čilu delnic.

Delnice se vplačujejo v celoti po vre-
dnosti 4,17 EUR za eno delnico.

Emisijska vrednost delnic znaša 
18.300.003,30 EUR.
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Vplačani presežek kapitala tako zna-
ša 0,00 EUR.

Oseba navedena v 3. točki tega skle-
pa, kateri je naslovljena ponudba za vpis in 
vplačilo delnic je že posredovala vnaprej-
šnjo zavezo, da bo odkupila 100 % celotne 
izdaje delnic. Kolikor celotna izdaja delnic 
do roka iz prvega stavka te točke ne bi bila 
vpisana in vplačana, se izdaja šteje kot neu-
spešna, vplačana sredstva na račun vplačila 
delnic pa se vrnejo vplačniku najkasneje 
v 30 dneh od dneva zaključka roka za vpis 
in vplačilo delnic.

6. Z delnicami te emisije se ne sme 
trgovati na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, niti jih kako drugače javno ponujati.

7. Uprava bo na skupščini predložila 
pisno poročilo o razlogu za izključitev pred-
nostne pravice.

8. Povečanje osnovnega kapitala ban-
ke z izdajo novih vložkov se izvede pod 
pogojem, da so v celoti vpisane in vplačane 
vse delnice devete izdaje iz točke 3. dnev-
nega reda 34. skupščine.

9. Skupščina pooblašča nadzorni svet 
za spremembo statuta družbe iz razloga 
povečanja osnovnega kapitala banke z no-
vimi vložki iz točke 4. dnevnega reda 34. 
skupščine.

Delničarji bodo na 34. redni skupščini 
Banke Volksbank d.d. odločali o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Skupščine Banke Volksbank d.d. se lah-
ko udeležijo in na njej uresničujejo glaso-
valno pravico vsi delničarji banke, ki so kot 
imetniki delnic vpisani v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev ko-
nec 4. dne pred zasedanjem skupščine ozi-
roma na dan 29. junij 2012 (presečni dan).

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, ali če skupščina 
pri posamezni točki dnevnega reda ne sprej-
me sklepa, obrazložitev točke dnevnega 
reda. Zahtevo se lahko pošlje družbi 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 le, 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 organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. V istem 
roku lahko delničarji tudi podajo predloge 
o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni 
treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti in sicer, po-
slovodstvo mora na skupščini dati delničar-
jem zanesljive podatke o zadevah družbe, 
če so potrebni za presojo točk dnevnega 
reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebi-
no lahko da podatke v skupnem odgovoru. 
Pravica do obveščenosti velja tudi za prav-
na in poslovna razmerja družbe s poveza-
nimi družbami.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi po-
oblaščenci ali zakoniti zastopniki, predloži-
jo pred začetkom skupščine veljavno po-
oblastilo.

Predlog sprememb statuta in drugo 
gradivo za skupščino banke z utemeljeni-
mi predlogi sklepov, je delničarjem na vpo-

gled v prostorih Banke Volksbank d.d., na 
naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljub ljana, 
vsak delavnik, od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine je objavljen tudi na sple-
tni strani banke: www.volksbank.si.

Banka Volksbank d.d.
Uprava

 Ob-2893/12
Na podlagi 30. člena Statuta družbe 

Mlinostroj d.d. Domžale, uprava družbe 
sklicuje

15. redno skupščino,
ki bo v četrtek, dne 5. 7. 2012 ob 14. uri, 

v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. 
Domžale, Študljanska c. 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti 

skupščine ter izvolitev delovnih teles.
1.1. Sklep po predlogu uprave in nadzor-

nega sveta: izvoli se predsednik skupščine 
in verifikacijska komisija. Notarski zapisnik 
sestavi notar Bojan Podgoršek.

2. Imenovanje nadzornega sveta.
2.1 Sklep po predlogu nadzornega sve-

ta: odobri se delo članov nadzornega sve-
ta Franca Kocjančiča in Jožeta Zupanca 
v času od 6. 11. 2010 do 5. 7. 2012. Za 
člana nadzornega sveta predstavnika del-
ničarjev se z dnem 5. 7. 2012 za naslednji 
štiriletni mandat imenujeta dosedanji član 
Jože Zupanc in novi član Sonja Gregorič.

3. Seznanitev skupščine s sprejetim re-
vidiranim letnim poročilom, revizijskim poro-
čilom, pisnim poročilom nadzornega sveta 
ter s prejemki članov uprave in nadzornega 
sveta za poslovno leto 2011.

4. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

4.1. Sklep po predlogu uprave in nad-
zornega sveta: bilančni dobiček v višini 
168.080 EUR ostane nerazporejen.

4.2. Sklep po predlogu uprave in nad-
zornega sveta: skupščina podeli razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu za poslovanje 
v letu 2011.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

5.1. Sklep po predlogu nadzornega sve-
ta: za revidiranje računovodskih izkazov za 
leto 2012 imenuje družba RIPRO d.o.o. iz 
Velenja.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico 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 na dan 1. 7. 2012 
in ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe 
tako, da uprava družbe prejme prijave in po-
oblastila najkasneje tri dni pred skupščino, 
to je do vključno 1. 7. 2012.

Vsak delničar, ki je upravičen do ude-
ležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti 
poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, 
da se v njegovem imenu udeleži skupščine 
in uresničuje njegovo glasovalno pravico. 
Pisno pooblastilo je treba predložiti družbi 
in ostane shranjeno pri njej. Vljudno prosi-
mo udeležence, da se prijavijo v sprejemni 
pisarni skupščine uro pred začetkom zase-
danja. Udeleženci skupščine se morajo pod-
pisati na seznam udeležencev in prevzeti 
glasovalne lističe.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina 
(letno poročilo, poročilo nadzornega sve-
ta, revizijsko poročilo, besedilo predlaganih 
sprememb statuta in utemeljeni predlogi za 

sprejemanje sklepov) je na vpogled vsem 
delničarjem na sedežu družbe od objave 
sklica do zasedanja skupščine, vsak delovni 
dan, od 14. do 15. ure.

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 zahtevo pošljejo 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Volilne-
ga predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo 
mora na skupščini dati delničarjem zanesljive 
podatke o zadevah družbe, če so potrebni za 
presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja 
delničarjev z isto vsebino lahko da podatke 
v skupnem odgovoru. Pravica do obveščeno-
sti velja tudi za pravna in poslovna razmerja 
družbe s povezanimi družbami.

Mlinostroj d.d. Domžale  
uprava  

Miroslav Jerin

Št. 38/2012 Ob-2894/12
Na podlagi drugega odstavka 295. člena 

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 
na podlagi točke 6.2. Statuta KSP Hrastnik, 
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., skli-
cuje uprava družbe

17. skupščino
delniške družbe KSP Hrastnik, 

Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
ki bo 5. 7. 2012, ob 9. uri, v sejni sobi 

družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik, z na-
slednjim dnevnim redom in predlogi sklepov 
k posameznim točkam dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave
Za predsedujočo skupščini se izvoli Me-

lita Hafner, za preštevalko glasov Mihaela 
Aškerc.

Ugotovi se prisotnost vabljene notarke 
Marjane Kolenc – Rus za sestavo notarske-
ga zapisnika.

Skupščina ugotovi sklepčnost.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poro-

čilom družbe za poslovno leto 2011, z mne-
njem revizorja in Poročilom nadzornega 
sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzorne-
ga sveta: skupščina se seznani z Letnim 
poročilom družbe za poslovno leto 2011, 
z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom 
nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na 
preveritev in potrditev revidiranega Letnega 
poročila družbe za poslovno leto 2011.

Skupščina se seznani, da je družba v po-
slovnem letu 2011 poslovala z izgubo v vi-
šini 64.983 EUR. Poslovodstvo družbe jo 
je na podlagi desetega odstavka 64. člena 
Zakona o gospodarskih družbah pokrilo iz 
kapitalskih rezerv v višini 64.983 EUR.
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3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: v skladu z 294. členom ZGD-1 skup-
ščina potrjuje in odobri delo uprave in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2011 in jima 
podeljuje razrešnico.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za 
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 
skupščina imenuje družbo Abeceda, d.o.o. 
iz Celja.

5. Sprejem sklepa o imenovanju novih 
članov nadzornega sveta kot predstavnikov 
delničarjev.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina izvoli naslednje člane nadzornega 
sveta družbe kot predstavnike delničarjev 
za naslednje 4-letno mandatno obdobje, ki 
začne teči z dnem izvolitve:

1. Ivan Činžar,
2. Matej Haberl,
3. Bojan Klenovšek ter
4. Drago Kopušar.
Svet delavcev seznani skupščino s pred-

stavniki delavcev družbe v nadzornem svetu.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnevni 

red, vključno s predlogi sklepov, je na vpo-
gled na sedežu družbe, pri Meliti Hafner, 
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva 
objave sklice skupščine do dneva skupšči-
ne in na uradni spletni strani družbe www.
ksphrastnik.si. Na skupščini se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah 
dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo 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 poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve 
za dodatne točke dnevnega reda družbi po-
šljejo po elektronski pošti, in sicer na e-mail 
naslov: melita.hafner@ksp-hrastnik.si ali 
priporočeno po pošti.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. čle-
na ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način 
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge 
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje 
pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine;

– ki bodo razumno utemeljeni;
– 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 ZGD-1 le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, 
poslal družbi razumno utemeljen predlog. 
Delničar lahko predloge sklepov družbi spo-
roči tudi po elektronski pošti na e-mail na-
slov: melita.hafner@ksp-hrastnik.si.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji bodo lahko na skupščini ure-

sničevali svojo pravico do obveščenosti iz 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in 
glasovalno pravico lahko uresničujejo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. 
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-
janja pooblastilnega 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 najkasneje do konca četrtega dne pred 
skupščino in

– ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih delnic 
vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (presečni 
dan), to je do konca dne 1. 7. 2012.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi 
z izpisom iz sodnega registra.

Zaradi sestavitve seznama udeležen-
cev, prosimo delničarje oziroma njihove 
pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 mi-
nut pred začetkom zasedanja v sejni sobi 
družbe, kjer so dolžni podpisati seznam 
prisotnih delničarjev ter prevzeti glasoval-
ne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 
104.340 kosovnih delnic. Skladno z zako-
nom daje vsaka delnica njenemu imetniku 
en glas na skupščini. Na dan sklica skup-
ščine družba KSP Hrastnik, d.d. nima lastnih 
delnic.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo 

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega 
dne ob 9.30. Skupščina bo tedaj veljavno 
odločala, ne glede na višino zastopanega 
kapitala.

KSP Hrastnik, d.d.  
uprava družbe – direktorica  

Nives Venko, univ. dipl. prav.

 Ob-2895/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 17. člena Statuta delni-
ške družbe VARIS Pro izvodnja sanitarnih 
celic Lendava d.d., Industrijska ulica 4b, 
9220 Lendava, uprava družbe sklicuje

17. sejo skupščine
delničarjev družbe VARIS Pro izvodnja 

sanitarnih celic Lendava d.d.,
ki bo v sredo, 4. 7. 2012, ob 13. uri, 

na sedežu družbe, na naslovu Industrijska 
ulica 4b, 9220 Lendava.

I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost 

na skupščini. Po predlogu uprave se izvo-
li predsednik skupščine Igor Vinčec, univ. 
dipl. prav., in dva preštevalca glasov Melita 
Tompa in Matej Furlan.

Za sestavo notarskega zapisnika seji pri-
sostvuje vabljena notarka Romana Gajšek.

2. Seznanitev z letnim poročilom o po-
slovanju družbe za leto 2011, konsolidiranim 
letnim poročilom, z mnenjem revizorja in 

pisnim poročilom nadzornega sveta zvezi 
s pregledom letnega poročila in konsolidira-
nega letnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina družbe se se-
znani z letnim poročilom o poslovanju druž-
be in konsolidiranim letnim poročilom ter 
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, 
ki se nanaša na preveritev letnega poročila 
družbe VARIS za poslovno leto 2011 in pre-
veritev konsolidiranega letnega poročila za 
poslovno leto 2011.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobič-
ka družbe za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe 
na dan 31. 12. 2011 znaša 568.152 EUR in 
ostane nerazporejen.

4. Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu, ki se poveže z razpravo 
o uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa: podeli se razrešnica 
upravi – direktorju družbe in celotnemu nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2011.

5. Seznanitev z odstopom člana/pred-
sednika nadzornega sveta in imenovanjem 
novega člana nadzornega sveta družbe VA-
RIS Lendava d.d.

Predlog sklepa:
Po predlogu nadzornega sveta skupšči-

na sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani z odstopno izja-

vo mag. Dušana Črnigoja in ugotavlja, da 
mu je prenehal mandat v nadzornem sve-
tu družbe z dnem 24. 5. 2012. Skupščina 
imenuje nadomestnega člana nadzornega 
sveta, predstavnika kapitala družbe VARIS 
Lendava d.d., Franca Feherja. Mandat na-
domestnega člana traja do konca mandata 
tega nadzornega sveta, to je do 14. 7. 2013.

6. Sprejem poročila o poslovanju sklada 
lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo uprave o poslovanju sklada lastnih 
delnic v letu 2011.

7. Pooblastilo družbi za pridobivanje la-
stnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev 
družbi podeljuje pooblastilo za pridobivanje 
in odsvajanje lastnih delnic kot sledi:

1. pooblastilo za pridobivanje lastnih 
delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje 
pooblastila;

2. pooblastilo velja za pridobivanje 
lastnih delnic do 10 % osnovnega kapitala 
družbe;

3. cena, po kateri družba pridobi del-
nice, ne sme biti nižja od 10 EUR in ne višja 
od 12 EUR, cena, po kateri družba odsvaja 
lastne delnice, ne sme biti nižja od 10 EUR;

4. družba lahko odsvoji lastne delnice 
tudi izven organiziranega trga vrednostnih 
papirjev, pri odsvojitvi lastnih delnic se pred-
nostna pravica izključi. Poročilo uprave za 
izključitev prednostne pravice delničarjev pri 
odsvajanju lastnih delnic je sestavni del gra-
diva za skupščino.

8. Imenovanje revizorja za revidiranje 
poslovanja za leto 2012.

Predlog sklepa: po predlogu nadzornega 
sveta se za revidiranje poslovanja družbe 
VARIS Lendava d.d., za poslovno leto 2012, 
imenuje Revizijska hiša BORERA d.o.o., 
Pod gradiščem 7, iz Maribora.

II. Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na 

njej uresničujejo glasovalno pravico le ti-
sti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpi-
sani v centralnem registru nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (preseč-
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ni dan). Delničarji so dolžni pisno prijaviti 
svojo udeležbo najpozneje konec četrtega 
dne pred skupščino.

Zastopniki in pooblaščenci delničarjev 
morajo ob priglasitvi predložiti pisno poo-
blastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

III. 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. 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 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

IV. Delničarski predlogi sklepov za ob-
javo

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar 
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal 
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali Nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

V. Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo 

svojo pravico do obveščenosti in uprava jim 
je dolžna podati zanesljive podatke in odgo-
vore na vprašanja v zvezi z zadevami druž-
be, če so takšni odgovori in podatki potrebni 
za presojo točk dnevnega reda skupščine.

VI. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe 
v Lendavi, Industrijska ulica 4b, od objave 
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. 
do 12. ure, na dan zasedanja skupščine pa 
od 9. do 10.30.

VARIS Lendava d.d.  
Uprava družbe

 Ob-2910/12
Na podlagi 24. člena Statuta Komuna-

le komunalnega podjetja Nova Gorica d.d., 
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, uprava skli-
cuje

21. redno skupščino
družbe Komunala komunalno podjetje 

Nova Gorica d.d.,
ki bo dne 3. 7. 2012, s pričetkom ob 

14. uri, na sedežu družbe, Cesta 25. juni-
ja 1, v Novi Gorici, z naslednjim dnevnim 
redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 
sklepčnosti skupščine ter izvolitev delovnih 
teles.

Skupščina se seznani, da bo skupščini 
družbe prisostvovala vabljena notarka An-
dreja Cajhen.

Predlog sklepa št. 1.:
Za predsednico skupščine se izvoli Vera 

Hlede.
Za člane verifikacijske komisije in izved-

bo glasovanja se imenujejo: Damijana Mu-
rovec, predsednica komisije, Nataša Bada-
lič, članica, Silvan Rijavec, član.

Predlagatelj sklepa je uprava.
2. Seznanitev z Letnim poročilom druž-

be za leto 2011, revizorjevim poročilom in 
pisnim poročilom nadzornega sveta o preve-
ritvi letnega poročila za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa št. 2:
Skupščina družbe Komunala Nova Gori-

ca d.d. se seznani:
– z Letnim poročilom družbe za leto 

2011,
– z revizorjevim poročilom in
– s pisnim poročilom nadzornega sveta 

o preveritvi letnega poročila za poslovno 
leto 2011.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nad-
zorni svet.

3. Uporaba bilančnega dobička za po-
slovno leto 2011 in odločanje o razrešnici 
direktorju in nadzornemu svetu za poslovno 
leto 2011.

Predlog sklepa št. 3.1: o porabi bi-
lančnega dobička za leto 2011, ki znaša 
2.378.115,78 EUR in je sestavljen iz či-
stega poslovnega izida leta 2011 v zne-
sku 109.486,71 EUR ter prenesenega či-
stega dobička iz prejšnjih let v znesku 
2.268.629,07 EUR, bo odločano na skup-
ščini v naslednjih poslovnih letih (preneseni 
dobiček).

Predlog sklepa št. 3.2:
Skupščina družbe Komunala Nova Go-

rica d.d. podeljuje razrešnico direktorju in 
nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet.

4. Predlog za imenovanje revizorja za re-
vidiranje poslovanja družbe Komunala Nova 
Gorica d.d. za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa št. 4:
Skupščina družbe Komunala Nova 

Gorica d.d. imenuje za revidiranje poslo-
vanja družbe za poslovno leto 2012 revi-
zijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., 
Cesta 25. junija 1j, Nova Gorica.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5.1: skupščina ugota-

vlja, da članoma nadzornega sveta – Zvo-
nimirju Kristančiču in Tomažu Vuku z dnem 
20. 10. 2012 preteče štiriletni mandat.

Predlog sklepa št. 5.2:
Skupščina izvoli dva člana nadzornega 

sveta – predstavnika delničarjev, in sicer: 
Zvonimirja Kristančiča in Tomaža Vuka, za 
mandatno obdobje štirih let, od 21. 10. 2012 
do 20. 10. 2016.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.
Zahteve in predlogi delničarjev
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, morajo predlaga-
telji priložiti obrazložitev dnevnega reda. 
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev 
zahteve za dodatno točko dnevnega reda, 
morajo zahtevo poslati družbi najpozneje 
sedem dni po objavi sklica skupščine, to je 
do 8. 6. 2012.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevne-
ga reda v pisni obliki dajejo pisne predloge 
sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih 
dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se ob-
javijo in sporočijo v skladu z 296. členom 
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po 
objavi sklica skupščine družbi poslal predlog 
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. čle-
nom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo 
poslani v postavljenem roku in so dani naj-
pozneje na sami seji skupščine, se obravna-
vajo na skupščini.

Pravica do obveščenosti in dostop do 
gradiva za skupščino

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih 
točkah dnevnega reda. O vseh točkah dnev-
nega reda se glasuje z glasovnicami.

Delničarji lahko na skupščini uresniču-
jejo svojo pravico do obveščenosti iz prve-
ga odstavka 305. člena ZGD-1. Informa-
cije o pravicah delničarjev iz prvega od-
stavka 298. člena, prvega odstavka 300., 
301. in 305. člena ZGD-1 ter popolno gradi-
vo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno 
poročilo, poročilo nadzornega sveta ter dru-
go gradivo je delničarjem na vpogled v sobi 
št. 6 – tajništvo direktorja družbe Komunala 
Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova 
Gorica, vsak delovnik od 10. do 12. ure 
v času od dneva objave sklica skupščine do 
dneva zasedanja skupščine.

Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu 
RS vsaj 30 dni pred skupščino.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki, ki so najmanj do konca četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine prijavili 
svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki 
delnic vpisani v centralnem registru nema-
terializiranih vrednostnih papirjev pri KDD 
Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljub-
ljana na presečni dan, to je dne 29. 6. 2012. 
Prijava se pošlje na naslov: Komunala Nova 
Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, 
soba št. 6 – tajništvo direktorja družbe.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi 
udeležbe priložiti tudi pooblastilo oziroma 
drug ustrezen dokaz o upravičenosti za za-
stopanje (izpisek iz sodnega registra), ki 
mora biti pisen in je ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjen na sedežu 
družbe. Pooblastilo mora vsebovati ime in 
priimek, naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj in datum izdaje pooblastila ter pod-
pis pooblastitelja.

Družba ima na dan 1. 6. 2012 izdanih 
skupno 169229 navadnih kosovnih del-
nic ter je tudi imetnica 11374 lastnih del-
nic. V skladu s statutom družbe ima vsaka 
delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na 
podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. 
Število vseh glasovalnih pravic na dan 1. 6. 
2012 je 157855.

Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo 

sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala 
istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim 
redom, ob 15. uri. V tem primeru je skup-
ščina sklepčna ne glede na število prisotnih 
delnic.

Udeleženci se ob prihodu na skupščino 
prijavijo, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se morajo ob prijavi na skupščino izkazati 
z osebnim dokumentom in pisnim poobla-
stilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom 
iz registra.

Komunala Nova Gorica d.d.,
Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad.,

 direktor

Št. 5/12 Ob-2925/12
V skladu s 6.3.2. in 6.3.4. členom Statuta 

delniške družbe Pivka perutninarstvo d.d., 
Kal 1, Pivka, sklicuje uprava družbe
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18. skupščino
delniške družbe Pivka perutninarstvo 

d.d.,
ki bo dne 2. 7. 2012, ob 14. uri, na sede-

žu družbe, v sejni sobi, Kal 1, Pivka.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-

sotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa št. 1:
1. Za predsednika skupščine se izvoli 

Stane Kranjec, za preštevalca glasov se 
imenujeta Cvetka Rebec in Boštjan Žitko. 
Skupščini prisostvuje notar Darko Jerše.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 
2011, mnenjem pooblaščenega revizorja in 
poročilom nadzornega sveta ter podelitev 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za 
poslovno leto 2011:

Predlog sklepa št. 2
2.1. Skupščina se seznani z letnim poro-

čilom za leto 2011, mnenjem pooblaščene-
ga revizorja in poročilom nadzornega sveta.

2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi 
in članom nadzornega sveta družbe za leto 
2011.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička 
za leto 2011.

Predlog sklepa št. 3:
3. Bilančni dobiček družbe Piv-

ka d.d., ki na dan 31. 12. 2011 znaša 
1.097.211,24 EUR, ostane nerazporejen in 
se odločanje o njegovi uporabi prenese na 
naslednje leto.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
družbe za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa št. 4:
4. Za pooblaščenega revizorja družbe 

za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko 
družbo PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje 10, 
Postojna.

5. Na predlog nadzornega sveta se 
sprejmeta sklepa.

5.1. Skupščina ugotovi, da je dne 25. 5. 
2012 z mesta člana nadzornega sveta ne-
preklicno odstopil predsednik nadzornega 
sveta Marko Močan.

5.2. Skupščina imenuje novega člana 
nadzornega sveta predstavnika delničarjev 
za obdobje preostanka mandata nadzorne-
ga sveta, to je od 2. 7. 2012 do 26. 4. 2015.

Gradivo za skupščino je na vpogled na 
v tajništvu družbe, na sedežu družbe Kal 
1, Pivka, vsak dan, od 8. do 10. ure, od 
objave sklica, do vključno dneva zasedanja 
skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti 
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem 
dni od objave sklica skupščine.

Pogoj za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice na skupščine je, da delni-
čarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi 
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem 
in da so vpisani v delniški knjigi, ki se vodi 
na Klirinško depotni družbi.

Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi 
preko zastopnikov ali pooblaščencev. Poo-
blaščenci se morajo izkazati s pisnim poobla-
stilom delničarja in ga deponirati na sedežu 
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim 
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoni-
ti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega 
registra.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Del-
ničarje, njihove zastopnike in pooblaščence 
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol 

ure pred zasedanjem, da podpišejo listo pri-
sotnih in prevzamejo glasovnice.

Pivka perutninarstvo, d.d.
predsednik uprave
mag. Janez Rebec

Št. 01/2012 Ob-2940/12
Na podlagi 31. točke Statuta družbe Po-

morska družba, upravljanje holding družb 
d.d., Portorož, sklicuje uprava družbe

skupščino Pomorske družbe d.d., 
Portorož, Obala 55,

ki bo dne 4. 7. 2012, ob 11. uri, na sede-
žu družbe, Obala 55, Portorož.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Za predsednika skupščine se izvoli Ja-

nez Starman, za namestnika predsednika 
Mirko Grča, za preštevalke glasov pa Lili 
Perica, Irena Kmet in Elena Rojc.

Skupščina se seznani, da je prisotna no-
tarka Mojca Pasar Tavčar, ki bo skladno 
z zakonom sestavila zapisnik skupščine«.

Gradivo
Obrazložitev
2. Seznanitev z letnim poročilom in poro-

čilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa 
o uporabi bilančnega dobička za poslovno 
leto 2011, ter podelitev razrešnice članom 
uprave in nadzornega sveta Pomorske druž-
be d.d.

Predlog sklepa uprave:
1. Skupščina se seznani z letnim poro-

čilom za 2011 in poročilom NS o njegovi 
potrditvi in ga sprejme.

2. Družba v letu 2011 ne izkazuje bilanč-
nega dobička zaradi nastale izgube v teko-
čem letu.

3. Podeli se razrešnica članom uprave in 
članom nadzornega sveta Pomorske druž-
be d.d.

Gradivo
Obrazložitev, letno poročilo, poročilo NS.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlog sklepa: pod to točko dnevnega 

reda ni predloga sklepa.
Gradivo
Obrazložitev
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvaj-

setino osnovnega kapitala, lahko predlagajo 
dopolnitev dnevnega reda v roku 7 dni od 
objave sklica skupščine.

Rok za vlaganje predlogov nasprotnih 
sklepov, ki naj bi bili objavljeni, je 7 dni po 
dnevu objave sklica skupščine (300/1 člena 
ZGD).

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled 
vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak 
dan od dneva objave sklica skupščine do 
dneva skupščine, med 12. in 14. uro. Vpo-
gled je potrebno napovedati dan prej po 
tel. 05/676-63-33, telefaksu 05/671-09-87 
ali elektronski pošti (boris@goljevscek.com) 
pomočniku direktorja družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki 
delničarjev, ki so konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine tedaj do dne 30. 6. 
2012 vpisani kot delničarji v centralnem regi-
stru nematerializiranih vrednostnih papirjev 
pri KDD – Klirinško depotna družba d.d. 
Ljub ljana, oziroma v delniški knjigi družbe, 
kar velja le za tiste delničarje, katerih vpis še 
ni prenesen na KDD.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo le 
tisti delničarji, ki so svojo udeležbo pisno 

prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem 
skupščine.

Prijavi po pooblaščencu mora biti prilo-
žen izvirnik pisnega pooblastila za zasto-
panje na skupščini. Zakoniti zastopniki del-
ničarjev – pravnih oseb, ki se bodo udeležili 
skupščine, morajo prijavi priložiti izpisek 
AJPES-a, ki izkazuje njihov vpis v sodni 
register, ki ni starejši od sedem dni.

Pomorska družba,
upravljanje holding družb d.d., Portorož

Uprava

 Ob-2943/12
Na podlagi drugega odstavka 295. člena 

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
in 7. člena Statuta družbe Sava Turizem 
d.d. (v nadaljevanju: družba) uprava druž-
be sklicuje

9. skupščino delničarjev,
ki bo dne 2. 7. 2012, ob 10. uri, v dvo-

rani Libertas v Golf hotelu na Cankarjevi 6, 
na Bledu.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme 

naslednji sklep: ugotovi se sklepčnost skup-
ščine. Skupščina se seznani, da skupščini 
prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje 
organe skupščine: predsednik skupščine 
Primož Kozina in preštevalki glasov Branka 
Kelbl in Duška Janša.

2. Sprememba Statuta delniške družbe 
Sava Turizem d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Črta se določilo četrtega odstavka 2. čle-
na Statuta delniške družbe Sava Turizem 
d.d., ki se glasi »Poslovni naslov družbe 
je: Cankarjeva cesta 6, 4260 Bled«. Ostala 
določila 2. člena statuta ostanejo nespre-
menjena.

Gradivo za skupščino in dostopnost gra-
diva

Na sedežu družbe na Cankarjevi 6 na 
Bledu so v tajništvu družbe vsak delovni dan 
od dneva objave skupščine do dneva skup-
ščine od 10. do 13. ure, in na spletni strani 
družbe: http://www.sava.si/ dostopni sklic 
skupščine s predlogi sklepov, obrazložitev 
točk dnevnega reda in predlaganih sklepov 
ter Statut delniške družbe Sava Turizem d.d.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga 
obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skla-
dno z 298. členom ZGD-1 v roku sedmih 
dni po objavi tega sklica zahtevajo dopolni-
tev dnevnega reda. Popolni in pravočasno 
poslani zahtevi morajo v pisni obliki prilo-
žiti predlog sklepa, o katerem naj skupšči-
na odloča, ali če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, 
obrazložitev točke dnevnega reda. Naspro-
tni predlogi delničarjev k posameznim toč-
kam dnevnega reda, ki bodo pisno obra-
zloženi, skladni s predpisi in poslani v roku 
sedem dni po objavi tega sklica, bodo pod 
pogoji iz 300. člena ZGD-1 objavljeni na tak 
način kot ta sklic. Družba bo obravnavala 
tiste zahteve za dopolnitev dnevnega reda 
in nasprotne predloge, ki bodo pravočasno 
poslani po pošti na naslov Sava Turizem 
d.d., Cankarjeva 6, 4260 Bled, po telefa-
ksu št. 04/579-1602 ali po elektronski po-
šti nada.zaberl@hotelibled.com, pri čemer 
mora biti oblikovani predlog poslan v obliki 
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pripetega dokumenta k elektronski pošti, iz 
katerega bo razviden podpis delničarja ozi-
roma v primeru delničarja kot pravne osebe 
podpis zakonitega zastopnika ter žig.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki 

so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine (presečni dan).

Pravico udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico na skupščini lahko uresni-
čujejo le delničarji, ki najkasneje konec 4. 
(četrtega) dne pred skupščino svojo ude-
ležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov, 
Sava Turizem d.d., Cankarjeva 6, 4260 Bled 
ali po elektronski pošti: nada.zaberl@hote-
libled.com.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec 
delničarja, je potrebno družbi predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje, ki ostane 
deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo 
za zastopanje na skupščini mora biti pisno. 
Pooblastilo mora vsebovati splošne identi-
fikacijske podatke pooblastitelja in poobla-
ščenca.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega registra.

Delničarji bodo sklep pod točko 1 dnev-
nega reda sprejeli z navadno večino od-
danih opredeljenih glasov, sklep pod točko 
2 dnevnega reda pa bodo sprejeli s kvalifi-
cirano večino oddanih opredeljenih glasov.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričet-
kom zasedanja.

Na skupščini delničar lahko uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje po-
datke o zadevah družbe, ki so v okviru točk 
dnevnega reda, vključno glede pravnih in 
poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

Izčrpne informacije o pravicah delničar-
jev iz prvega odstavka 298. člena, prvega 
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 
so dostopne na spletni strani družbe, www.
sava.si.

Sava Turizem d.d.
uprava družbe

Andrej Prebil, predsednik uprave
mag. Borut Simonič, član uprave

Renata Balažic, članica uprave

Št. 010 Ob-2947/12
Na podlagi 295. člena Zakona o go-

spodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 
16. člena Statuta družbe KAM-BUS, d.d. 
Kamnik, uprava družbe sklicuje

18. skupščino
delničarjev družbe KAM-BUS, d.d. 

Kamnik,
ki bo v četrtek, 5. 7. 2012, ob 13. uri, na 

sedežu družbe v Kamniku, Perovo 30.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in 

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine izvoli Boštjan Jordan. Za preštevalca 
glasov se izvolita Polde Rožman in Ta-
tjana Petrovič. Za notarja se potrdi Jože 
Rožman.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom za leto 2011 in poročilom nadzorne-
ga sveta o preveritvi letnega poročila za 
poslovno leto 2011, seznanitev skupščine 

s prejemki članov organov vodenja in nad-
zora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi 
prejeli v poslovnem letu 2011.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
z letnim poročilom za leto 2011 in poročilom 
nadzornega sveta o preveritvi letnega po-
ročila za poslovno leto 2011 ter s prejemki 
članov organa vodenja in nadzora, ki so jih 
za opravljanje nalog v družbi prejeli v po-
slovnem letu 2011.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitve razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu v letu 2011.

Predlog sklepa: na predlog uprave in 
nadzornega sveta se bilančni dobiček v vi-
šini 704.420,17 EUR razporeja za:

1. Izplačilo dividend delničarjem v vi-
šini 185.052,50 €, kar znaša 1,25 € bruto na 
delnico. Do dividend so upravičeni delničarji, 
vpisani v delniško knjigo dva delovna dneva 
po skupščini družbe. Dividenda se izplača 
najkasneje v roku 90 dni od sprejema tega 
sklepa.

2. Bilančni dobiček v višini 
150.000,00 € se razporedi na povečanje 
rezerv iz dobička.

3. Preostanek bilančnega dobička 
v višini 369.367,67 € se prenese za upora-
bo v naslednjih letih.

4. Članom nadzornega sveta se 
v breme materialnih stroškov izplača na-
grada v skupni višini 2.200,00 € bruto in si-
cer predsedniku 1.000,00 €, vsakemu članu 
pa 600,00 €.

5. Podeli se razrešnica upravi in nad-
zornemu svetu, s katero se potrdi in odobri 
njuno delo v letu 2011.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega 
sveta se za revizorja družbe za poslovno 
leto 2012 imenuje revizijska družba ABC re-
vizija, družba za revizijo in sorodne storitve 
d.o.o. iz Ljub ljane.

5. Seznanitev skupščine, da je dne 4. 6. 
2012 potekel mandat članu nadzornega 
sveta Francu Golob – predstavniku delav-
cev.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi in 
vzame na znanje, da je svet delavcev v nad-
zorni svet ponovno izvolil Franca Goloba.

Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlo-

gov sklepov z obrazložitvijo in informacij 
v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, letnim poroči-
lom, poročilom nadzornega sveta in drugi-
mi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena 
ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem 
družbe v tajništvu družbe, na Perovem 30, 
v Kamniku, vsak delovni dan od dneva ob-
jave sklica do dneva zasedanja skupščine, 
med 10. in 12. uro.

Zahteve in 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 priložiti predlog sklepa, 
o katerem naj skupščina odloča, ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda 
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega 
reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpo-
zneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov: 
KAM-BUS, d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik.

Nasprotni predlogi delničarjev k posame-
znim točkam dnevnega reda, ki bodo ute-
meljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega 

sklica na naslov: KAM-BUS, d.d., Perovo 
30, 1241 Kamnik, bodo objavljeni skladno 
s 300. členom Zakona o gospodarskih druž-
bah.

Delničarjeva pravica do obveščenosti.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega 
reda in izvršujejo svojo pravico do obvešče-
nosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki 
so vpisani v delniški knjigi konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine in, ki svojo 
udeležbo pisno prijavijo osebno ali s pripo-
ročeno pošiljko najkasneje konec četrtega 
dne pred skupščino, na naslov KAM-BUS, 
d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik.

Če skupščina ob času sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 
14. uri, na istem mestu. Ob drugem sklicu 
skupščina veljavno odloča, ne glede na vi-
šino zastopanega kapitala.

KAM-BUS, d.d.
Sonja Zore

predsednica uprave

 Ob-2979/12
Na podlagi 23. člena Statuta družbe Ma-

riborski vodovod, javno podjetje, d.d., Ma-
ribor, Jadranska cesta 24, uprava družbe 
sklicuje

17. skupščino
delniške družbe Mariborski vodovod, 

javno podjetje, d.d., Maribor
Skupščina bo v torek, 3. 7. 2012, ob 

9. uri, na sedežu družbe na Jadranski cesti 
24 v Mariboru, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa št. 1:
Na predlog uprave in v skladu s Poslov-

nikom skupščini predseduje predsednica 
nadzornega sveta Milica Simonič Steiner.

V verifikacijsko komisijo skupščina iz voli: 
Borisa Faturja za predsednika ter Marijo Vo-
grinc in Majo Lukič za preštevalki glasov.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Ines Bukovič.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe 
za poslovno leto 2011 s poročilom poobla-
ščenega revizorja ter pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi poslovanja in po-
trditvi letnega poročila družbe za leto 2011.

Predlog sklepa št. 2:
Skupščina se je seznanila z letnim po-

ročilom družbe za poslovno leto 2011 s po-
ročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi po-
slovanja in potrditvi letnega poročila družbe 
za leto 2011.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička 
za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa 3/1:
Ugotovi se, da bilančni dobiček druž-

be Mariborski vodovod, javno podjetje, 
d.d. Maribor na dan 31. 12. 2011 znaša 
6.183,71 EUR.

Na predlog uprave in nadzornega sveta 
ter na osnovi določb Statuta družbe, se bi-
lančni dobiček poslovnega leta 2011 v zne-
sku 6.183,71 EUR uporabi za zakonske re-
zerve.
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Predlog sklepa št. 3/2:
Upravi – direktorju družbe in članom nad-

zornega sveta skupščina podeljuje razrešni-
co za njihovo delo v poslovnem letu 2011.

4. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa št. 4:
Nadzorni svet predlaga skupščini druž-

be, da v skladu z 293. členom Zakona o go-
spodarskih družbah, imenuje za poobla-
ščenega revizorja za poslovno leto 2012, 
revizijsko družbo REVIDICOM, Revizijska 
družba, d.o.o., Grizoldova ul. 5, Maribor.

5. Odpoklic člana nadzornega sveta 
družbe.

Predlog sklepa št. 5:
Skupščina odpokliče članico nadzornega 

sveta Mileno Sisinger, z dne 3. 7. 2012.
6. Izvolitev člana nadzornega sveta pred-

stavnika delničarjev.
Predlog sklepa 6:
Skupščina na predlog nadzornega sveta, 

zaradi odpoklica članice nadzornega sveta 
Milene Sisinger, izvoli do preteka mandatne-
ga obdobja nadzornega sveta do leta 2013, 
novo članico nadzornega sveta, predstav-
nico delničarjev: Jelko Kolmanič, univ. dipl. 
ekon. Z mandatom prične 4. 7. 2012.

7. Vprašanja in pobude delničarjev
Celotno gradivo za skupščino s predlo-

gi sklepov, letno poročilo za poslovno leto 
2011 in poročilo nadzornega sveta o potr-
ditvi letnega poročila, so od dnevna obja-
ve skupščine vsak delovni dan na vpogled 
delničarjem v tajništvu družbe na Jadranski 
cesti 24, v Mariboru.

Sklic skupščine je objavljen tudi na sple-
tni strani družbe, www.mb-vodovod.si.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in 
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pi-
sno in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe), ki bodo 
svojo udeležbo pisno prijavili upravi družbe 
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vabljene prosimo, da morebitne naspro-
tne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda, glede katerih želijo, da so o njih 
pravočasno obveščeni vsi delničarji, pisno 
sporočijo upravi družbe v roku 7 dni po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi naspro-
tni predlogi morajo biti obrazloženi.

Zaradi nemotenega poteka skupščine 
prosimo udeležence, da pridejo na skup-
ščino vsaj četrt ure pred začetkom zaseda-
nja zaradi prevzema gradiva in vzpostavitve 
evidence.

Mariborski vodovod, 
 javno podjetje, d.d.

uprava – direktor družbe
Danilo Burnač, mag. ekon. in posl. ved.

Razširitve dnevnih redov

 Ob-2921/12
Na zahtevo delničarjev Vipa Holding d.d. 

kot imetnik 402.818 delnic z oznako ECEG 
oziroma 1,665 %, KD Group, d.d., kot ime-
tnik 345.385 delnic z oznako ECEG oziroma 
1,428 %, Istrabenz, d.d., kot imetnik 268.536 
delnic z oznako ECEG oziroma 1,110 %, 
Probanka d.d. kot imetnik 172.693 delnic 
z oznako ECEG oziroma 0,714 %, NFD 1, 
delniški podsklad kot imetnik 94.280 del-
nic z oznako ECEG oziroma 0,390 % ki so 
skupaj lastniki 1.283.712 delnic z oznako 
ECEG oziroma 5,306 % delež osnovnega 
kapitala družbe, v nadaljevanju: delničarji 

-predlagatelji na podlagi Statuta družbe ter 
na podlagi 298. členom Zakona o gospodar-
skih družbah (v nadaljevanju ZGD-1C, Ura-
dni list RS, št. 42/06, popr. 60/06 in 65/09 
– UPB3) v zvezi z 17. redno sejo skupščine 
družbe Elektro Celje, ki bo 19. 6. 2012 ob 
9. uri, na sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva 
ulica 2.a, velika sejna soba/IV, uprava za 17. 
sejo skupščine, ki bo v torek, dne 19. junija 
2011 ob 9. uri, na sedežu družbe v Ce-
lju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba/IV. 
nadstropje in katere sklic je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 36/2012, dne 18. 5. 
2012, objavlja dodatno, 6. točko, dnevnega 
reda, ki glasi:

6. Pooblastila Upravi za nakup lastnih 
delnic.

Predlog sklepa delničarjev – predlaga-
teljev se glasi:

Skupščina v skladu z osmo alinejo 
247. člena Zakona o gospodarskih družbah 
izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko 
v imenu in za račun družbe kupi lastne delni-
ce, katerih skupno število ne sme presegati 
10 % skupnega števila delnic, kar predsta-
vlja 2.419.242 delnic.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih del-
nic velja 36 mesecev od dneva sprejema 
tega sklepa.

Uprava družbe lahko na podlagi tega 
sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne 
bo nižja od 70 % knjigovodske vrednosti in 
ne bo višja od dvakratnika knjigovodske vre-
dnosti delnice, izračunane na podlagi raču-
novodskih izkazov iz zadnjega revidiranega 
letnega poročila družbe pred sklenitvijo po-
godbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je 
družba pridobila na podlagi prejšnjih in tega 
pooblastila, je prednostna pravica delničar-
jev izključena le, če so lastne delnice na 
podlagi predhodnega soglasja nadzornega 
sveta uporabljene za zamenjavo za delnice 
oziroma lastniške deleže v drugih podje-
tjih, za morebitno odprodajo strateškemu 
vlagatelju.

Uprava je pooblaščena na podlagi tega 
pooblastila pridobljene delnice umakniti brez 
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnov-
nega kapitala. Skupščina pooblašča nadzor-
ni svet za uskladitev besedila statuta družbe 
z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapi-
tala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih 
delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi po-
oblastila skupščine upravi družbe za nakup 
lastnih delnic.”

Obrazložitev predloga predlagateljev:
Delničarji družbe Elektro Celje, d.d., so 

na lanskoletni skupščini podprli razdelitev 
Elektro Celje, d.d. na dva strateška dela in 
sicer na omrežni in tržni del. Tokratni sklic 
skupščine ni predvideval aktivnosti ali raz-
prave povezane z nameravanim vstopom 
strateškega partnerja v tržni del družbe, 
kljub dejstvu, da gre za pomembno vpra-
šanje v zvezi s prihodnostjo družbe in njene 
odvisne družbe ter interesi vseh njenih del-
ničarjev. Prav tako se že dalj časa ve, da se 
za vstop v tržne dele z dokapitalizacijami 
ali morda celo s kupninami zanimajo drugi 
gospodarski sub jekti, kot so HSE, GEN in 
Petrol.

Ker manjšinski delničarji, razen lani in 
letos nismo bili deležni dividende, ki bi upra-
vičila morebitno naše vztrajanje na investi-
ciji, smo mnenja, da je ustanovitev sklada 
lastnih delnic najprimernejša ureditev za vse 
vpletene strani, hkrati pa relativno enostav-
na in hitra ter cenovno tudi najugodnejša za 

državo, saj bi problematiko malih delničarjev 
reševala z denarjem, ki bi ga pridobila druž-
ba ob morebitnem prejemu kupnine oziro-
ma dokapitalizacije tržnega podjetja, ki se 
ukvarja s prodajo in je v 100 % lastni obsto-
ječih delničarjev. Tako bi z denarjem, ki ga 
bi dobili za kupnino oziroma dokapitalizacijo 
v tržnem delu, lahko izplačali male delničar-
je in preko sklada lastnih delnic in kasneje 
morda preko izstopa ali iztisnitve skladno 
z določili 384. do 390. člena ZGD-1 pripeljali 
tudi omrežni del do 100 % lastništva države, 
ki bi lahko upravljanje le tega nato prepustila 
oziroma prenesla na SODO. Ta način pre-
oblikovanja je zelo enostaven in hiter, ter 
ne nazadnje s tem sledimo tudi odločbi in 
napotilu računskega sodišča in smernicam 
Evropske unije.

Manjšinski oziroma mali delničarji, ki so 
preko organiziranega zbiranja pooblastil 
pooblastili Društvo Mali delničarji Slovenije 
(Društvo MDS) za zastopanje na skupščini, 
so pokazali velik interes do reševanja pro-
blematike, ter s svojo številčno prisotnostjo 
preko posredovanja pooblastil Društvu MDS 
pokazali, da si želijo čimprejšnjo rešitev na-
vedene problematike. Vse od skupščine leta 
2009 si je Društvo MDS, kot tudi predlagate-
lji razširitve dnevnega reda, prizadevalo za 
sporazumno rešitev o možnosti izstopa po 
pošteni ceni in morda je prav ustanovitev 
sklada lastnih delnic, pravi korak v to smer.

Elektro Celje, d.d.  
predsednik uprave  

Rade Knežević, univ. dipl. inž. el.

 Ob-2938/12
V skladu z 298. členom Zakona o gospo-

darskih družbah-1, uprava družbe Telekom 
Slovenije, d.d. objavlja, da je od Agencije 
za upravljanje kapitalskih naložb Republike 
Slovenije, ki v skladu s sedmo alineo prvega 
odstavka 28. člena ZUKN izvaja pravice iz 
delnic in deležev delničarja Republike Slo-
venije, dne 25. 5. 2012 prejela naslednjo 
zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 22. 
skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d., 
sklicane za dne 21. 6. 2012, ki se glasi:

»Agencija za upravljanje kapitalskih na-
ložb Republike Slovenije, ki v skladu s sed-
mo alineo prvega odstavka 28. člena ZUKN 
izvaja pravice iz delnic in deležev delničarja 
Republike Slovenije ter na podlagi sklica 22. 
redne skupščine delničarjev družbe Telekom 
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljub ljana, ki 
bo dne 21. 6. 2012, ob 14. uri, v Multime-
dijski dvorani na sedežu družbe, posreduje 
zahtevo za dopolnitev dnevnega reda.

Republika Slovenija, je imetnik 4.087.569 
delnic družbe Telekom Slovenije, d.d. (v na-
daljevanju: družba), kar predstavlja 62,54 % 
osnovnega kapitala družbe, s čimer je izka-
zan pravni interes za vložitev zahteve za 
dopolnitev dnevnega reda.

Agencija za upravljanje kapitalskih na-
ložb Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
Agencija) v skladu s sedmo alineo prvega 
odstavka 28. člena ZUKN izvaja pravice iz 
delnic in deležev delničarja Republike Slo-
venije kot imetnik delnic Telekom Slovenije, 
d.d., zahteva, da se dnevni red skupščine 
delničarjev, ki je bil objavljen 18. 5. 2012 
na elektronskem sistemu Ljub ljanske bor-
ze, d.d., SEO NET, dopolni z novo dodatno 
točko dnevnega reda.

Dodatna točka dnevnega reda in predlog 
sklepa glasi:

Odpoklic in imenovanje članov nadzor-
nega sveta družbe.
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Predlog sklepa:
Z dnem 21. 6. 2012 se odpokličejo člani 

nadzornega sveta – predstavniki delničar-
jev, in sicer: mag. Tomaž Berginc, dr. Tomaž 
Kalin, dr. Jaroslav Berce, dr. Marko Hočevar, 
mag. Nataša Štelcer, Franci Mugerle.

Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta družbe 

– predstavnike delničarjev se za manda-
tno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 
22. 6. 2012, izvolijo: Janez Benčina, 25. 11. 
1948, Prešernova 19, Kranj, mag. Matjaž 
Janša, 10. 2. 1966, Primožičeva 34, Ljub-
ljana, Peter Kavčič, 31. 5. 1969, Iztokova 
ulica 19, Maribor, Miha Klun, 27. 9. 1973, 
Gornje Lepovče 118, Ribnica, Matej Kovač, 
22. 9. 1964, Rojčeva ulica, Ljub ljana, Matjaž 
Savodnik, 3. 4. 1970, Gabrškova 73, LJ.

Dagmar Komar
predsednica uprave AUKN.«

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda je 
na vpogled delničarjem na sedežu družbe 
pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo 
za skupščino, na spletnih straneh družbe 
http://skupscina.telekom.si/ in na borznem 
sistemu elektronskega obveščanja http://se-
onet.ljse.si.

Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave

Ivica Kranjčević

V skladu s 298. členom Zakona o gospo-
darskih družbah-1, uprava družbe Telekom 
Slovenije d.d., Ljub ljana, Cigaletova 15, ob-
javlja čistopis dnevnega reda 22. skupščine 
delničarjev.

razširjeni dnevni red
22. skupščine delničarjev,

 ki bo 21. 6. 2012, ob 14. uri, v Multime-
dijski dvorani na sedežu družbe.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Sto-

jan Zdolšek, za preštevalca glasov se dolo-
či predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

Skupščina se seznani, da je na seji skup-
ščine prisoten notar Bojan Podgoršek.

3. Pisno poročilo nadzornega sveta 
o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 
2011.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička 
za poslovno leto 2011 s predlogom razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu za poslovno 
leto 2011.

Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2011 

znaša 119.698.445,94 EUR, se uporabi za:
– izplačilo dividend v višini 

33.763.430,82 EUR oziroma 5,19 EUR bru-
to na delnico,

– prenos v druge rezerve iz dobička v vi-
šini 42.000.000,00 EUR,

– preostali del v višini 
43.935.015,12 EUR, se prenese v nasle-
dnje leto.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki so 
dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa 
na skupščini družbe vpisani v delniško knji-
go kot imetniki delnic s pravico do dividend, 
in sicer v roku 60 dni po sprejemu tega skle-
pa na skupščini družbe.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi za poslovno leto 2011.

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2011.

5. Predlog za imenovanje revizorja za 
revidiranje računovodskih izkazov Telekoma 
Slovenije, d.d., za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za 
revidiranje, d.o.o. Ljub ljana, za revidiranje 
računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, 
d.d., za poslovno leto 2012.

6. Razveljavitev dela sklepa skupšči-
ne, sprejetega na 20. skupščini 31. 8. 2011 
v zvezi s plačilom članom nadzornega sveta 
Telekom Slovenije, d.d.

Predlog sklepa: skupščina razveljavi 
sklep pod tč. 7.7., ki je bil sprejet na 20. 
skupščini 31. 8. 2011 v zvezi s plačilom čla-
nom nadzornega sveta Telekom Slovenije, 
d.d. in ki se nanaša na kritje stroškov izo-
braževanja in izpopolnjevanja članov nad-
zornega sveta na področjih, ki so pomemb-
na za kakovostno in učinkovito izvrševanje 
njihovih nalog.

7. Realizacija sklepa skupščine v zvezi 
s poročilom posebne revizije.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
s poročilom uprave in posebnega zastopni-
ka Odvetniške družbe Ilić iz Ljub ljane o re-
alizaciji sklepa skupščine z dne 7. 3. 2012 
v zvezi s poročilom posebne revizije.

8. Odpoklic in imenovanje članov nad-
zornega sveta družbe.

Predlog sklepa:
Z dnem 21. 6. 2012 se odpokličejo člani 

nadzornega sveta – predstavniki delničar-
jev, in sicer: mag. Tomaž Berginc, dr. Tomaž 
Kalin, dr. Jaroslav Berce, dr. Marko Hočevar, 
mag. Nataša Štelcer, Franci Mugerle.

Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta družbe 

– predstavnike delničarjev se za mandatno 
obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 22. 6. 
2012, izvolijo: Janez Benčina, 25. 11. 1948, 
Prešernova 19, Kranj, mag. Matjaž Janša, 
10. 2. 1966, Primožičeva 34, Ljub ljana, Pe-
ter Kavčič, 31. 5. 1969, Iztokova ulica 19, 
Maribor, Miha Klun, 27. 9. 1973, Gornje 
Lepovče 118, Ribnica, Matej Kovač, 22. 9. 
1964, Rojčeva ulica, Ljub ljana, Matjaž Sa-
vodnik, 3. 4. 1970, Gabrškova 73, Ljub ljana.

Zahteva za razširitev dnevnega reda 22. 
skupščine in čistopis dnevnega reda 22. 
skupščine, je na vpogled delničarjem na se-
dežu družbe pod enakimi pogoji kot ostalo 
gradivo za skupščino, na spletnih straneh 
družbe http://skupscina.telekom.si/ in na 
borznem sistemu elektronskega obvešča-
nja http://seonet.ljse.si.

Telekom Slovenije d.d.
predsednik uprave

Ivica Kranjčević

 Ob-2939/12
Na podlagi pisne zahteve delničarja 

družbe, katerega delež v osnovnem kapitalu 
družbe znaša 5,97 %, da se dnevni red 17. 
skupščine družbe, sklicane za dne 27. junija 
2012, razširi z dodatno točko, uprava druž-
be Elektra Primorske, podjetje za distribucijo 
električne energije, d.d. v zvezi s 17. redno 
sejo skupščine, sklicano za dne 27. junija 
2012 ob 12. uri, na sedežu družbe, v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 obja-
vlja dodatno točko dnevnega reda, ki glasi:

»5. Pooblastila upravi za nakup lastnih 
delnic«.

Predlog sklepa: »predlog pooblastila 
upravi za nakup lastnih delnic«.

Skupščina v skladu z osmo alinejo 
247. člena Zakona o gospodarskih družbah 
izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko 

v imenu in za račun družbe kupi lastne delni-
ce, katerih skupno število ne sme presegati 
10 % skupnega števila delnic, kar predsta-
vlja 1.882.678 delnic.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih del-
nic velja 36 mesecev od dneva sprejema 
tega sklepa.

Uprava družbe lahko na podlagi tega 
sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne 
bo nižja od 70 % knjigovodske vrednosti in 
ne bo višja od dvakratnika knjigovodske vre-
dnosti delnice, izračunane na podlagi raču-
novodskih izkazov iz zadnjega revidiranega 
letnega poročila družbe pred sklenitvijo po-
godbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je 
družba pridobila na podlagi prejšnjih in tega 
pooblastila, je prednostna pravica delničar-
jev izključena le, če so lastne delnice na 
podlagi predhodnega soglasja nadzornega 
sveta uporabljene za zamenjavo za delnice 
oziroma lastniške deleže v drugih podje-
tjih, za morebitno odprodajo strateškemu 
vlagatelju.

Uprava je pooblaščena na podlagi tega 
pooblastila pridobljene delnice umakniti brez 
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnov-
nega kapitala. Skupščina pooblašča nadzor-
ni svet za uskladitev besedila statuta družbe 
z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapi-
tala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih 
delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi po-
oblastila skupščine upravi družbe za nakup 
lastnih delnic.”

Obrazložitev
Delničarji družbe Elektro Primorske, so 

na lanskoletni skupščini podprli razdelitev 
Elektro Primorske, d.d., na dva strateška 
dela, in sicer na omrežni in tržni del. Tokra-
tni sklic skupščine ne predvideva aktivno-
sti ali razprave povezane z nameravanim 
vstopom strateškega partnerja v tržni del 
družbe, kljub dejstvu, da gre za pomembno 
vprašanje v zvezi s prihodnostjo družbe in 
njene odvisne družbe ter interesi vseh nje-
nih delničarjev. Prav tako se že dalj časa ve, 
da se za vstop v tržne dele z dokapitaliza-
cijami ali morda celo s kupninami zanima-
jo drugi gospodarski sub jekti, kot so HSE, 
GEN in PETROL.

Ker manjšinski delničarji razen lani in 
letos nismo bili deležni dividende, ki bi upra-
vičila morebitno naše vztrajanje na investiciji 
smo mnenja, da je ustanovitev sklada la-
stnih delnic najprimernejša ureditev za vse 
vpletene strani, hkrati pa relativno enostav-
na in hitra ter cenovno tudi najugodnejša za 
državo, saj bi problematiko malih delničarjev 
reševala z denarjem, ki ga bi pridobila druž-
ba ob morebitnem prejemu kupnine oziro-
ma dokapitalizacije tržnega podjetja, ki se 
ukvarja s prodajo in je v 100 % lastni obsto-
ječih delničarjev. Tako bi z denarjem, ki ga 
bi dobili za kupnino oziroma dokapitalizacijo 
v tržnem delu, lahko izplačali male delničar-
je in preko sklada lastnih delnic in kasneje 
morda preko izstopa ali iztisnitve skladno 
z določili 384 do 390 člena ZGD-1 pripeljali 
tudi omrežni del do 100 % lastništva države, 
ki bi lahko upravljanje le tega nato prepustila 
oziroma prenesla na SODO. Ta način pre-
oblikovanja je zelo enostaven in hiter, ter 
ne nazadnje s tem sledimo tudi odločbi in 
napotilu računskega sodišča in smernicam 
Evropske unije.

Manjšinski oziroma mali delničarji, ki so 
preko organiziranega zbiranja pooblastil 
pooblastili Društva Mali delničarji Slovenije 
(Društva MDS) za zastopanje na skupšči-



Stran 1240 / Št. 42 / 1. 6. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ni, pokazali velik interes do reševanja pro-
blematike, ter s svojo številčno prisotnostjo 
preko posredovanja pooblastil Društvu MDS 
pokazali, da si želijo čimprejšnjo rešitev na-
vedene problematike. Vse od skupščine leta 
2009 si je Društvo MDS kot tudi predlagate-
lji razširitve dnevnega reda prizadevalo za 
sporazumno rešitev o možnosti izstopa po 
pošteni ceni in morda je prav ustanovitev 
sklada lastnih delnic, pravi korak v to smer.

Delničar- predlagatelj
Triglav Naložbe, d.d.

Stojan Nikolić
predsednik uprave 

Elektro Primorska d.d.
mag. Darijo Vrabec

zastopnik

 Ob-2961/12
Na podlagi pisne zahteve delničarja 

družbe, katerega delež v osnovnem kapitalu 
družbe znaša 5,739 %, da se dnevni red 16. 
skupščine družbe, sklicane za dne 29. junija 
2012, razširi z dodatno točko, uprava druž-
be Elektro Maribor, podjetje za distribucijo 
električne energije, d.d. v zvezi s 16. redno 
sejo skupščine, sklicano za dne 29. junija 
2012, ob 11. uri, na sedežu družbe, v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, obja-
vlja dodatno točko dnevnega reda, ki glasi:

»7. Pooblastila Upravi za nakup lastnih 
delnic«.

Predlog sklepa: predlog pooblastila 
Upravi za nakup lastnih delnic.

Skupščina v skladu z osmo alinejo 
247. člena Zakona o gospodarskih družbah 
izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko 
v imenu in za račun družbe kupi lastne delni-
ce, katerih skupno število ne sme presegati 
10 % skupnega števila delnic, kar predsta-
vlja 192.320 delnic.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih del-
nic velja 36 mesecev od dneva sprejema 
tega sklepa.

Uprava družbe lahko na podlagi tega 
sklepa kupuje lasne delnice po ceni, ki ne 
bo nižja od 70 % knjigovodske vrednosti in 
ne bo višja od dvakratnika knjigovodske vre-
dnosti delnice, izračunane na podlagi raču-
novodskih izkazov iz zadnjega revidiranega 
letnega poročila družbe pred sklenitvijo po-
godbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je druž-
ba pridobila na podlagi prejšnjih in tega po-
oblastila, je prednostna pravica delničarjev 
izključena le, če so lastne delnice na podla-
gi predhodnega soglasja nadzornega sveta 
uporabljene za zamenjavo za delnice ozi-
roma lastniške deleže v drugih podjetjih, za 
morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju.

Uprava je pooblaščena na podlagi tega 
pooblastila pridobljene delnice umakniti brez 
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnov-
nega kapitala. Skupščina pooblašča nadzor-
ni svet za uskladitev besedila statuta družbe 

z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapi-
tala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih 
delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi po-
oblastila skupščine upravi družbe za nakup 
lastnih delnic.”

Obrazložitev
Delničarji družbe Elektro Maribor, so na 

lanskoletni skupščini podprli razdelitev Ele-
ktro Maribor, d.d., na dva strateška dela in 
sicer na omrežni in tržni del. Tokratni sklic 
skupščine ne predvideva aktivnosti ali raz-
prave, povezane z nameravanim vstopom 
strateškega partnerja v tržni del družbe, 
kljub dejstvu, da gre za pomembno vpra-
šanje v zvezi s prihodnostjo družbe in njene 
odvisne družbe ter interesi vseh njenih del-
ničarjev. Prav tako se že dalj časa ve, da se 
za vstop v tržne dele z dokapitalizacijami 
ali morda celo s kupninami zanimajo drugi 
gospodarski sub jekti, kot so HSE, GEN in 
PETROL.

Ker manjšinski delničarji razen lani in 
letos nismo bili deležni dividende, ki bi upra-
vičila morebitno naše vztrajanje na investiciji 
smo mnenja, da je ustanovitev sklada la-
stnih delnic najprimernejša ureditev za vse 
vpletene strani, hkrati pa relativno enostav-
na in hitra ter cenovno tudi najugodnejša za 
državo, saj bi problematiko malih delničarjev 
reševala z denarjem, ki ga bi pridobila druž-
ba ob morebitnem prejemu kupnine oziro-
ma dokapitalizacije tržnega podjetja, ki se 
ukvarja s prodajo in je v 100 % lasti obsto-
ječih delničarjev. Tako bi z denarjem, ki ga 
bi dobili za kupnino oziroma dokapitalizacijo 
v tržnem delu, lahko izplačali male delničar-
je in preko sklada lastnih delnic in kasneje 
morda preko izstopa ali iztisnitve skladno 
z določili 384. do 390. člena ZGD-1 pripeljali 
tudi omrežni del do 100 % lastništva države, 
ki bi lahko upravljanje le tega nato prepustila 
oziroma prenesla na SODO. Ta način pre-
oblikovanja je zelo enostaven in hiter, ter 
ne nazadnje s tem sledimo tudi odločbi in 
napotilu računskega sodišča in smernicam 
Evropske unije.

Manjšinski oziroma mali delničarji, ki so 
preko organiziranega zbiranja pooblastil 
pooblastili Društva Mali delničarji Slovenije 
(Društva MDS) za zastopanje na skupšči-
ni, pokazali velik interes do reševanja pro-
blematike, ter s svojo številčno prisotnostjo 
preko posredovanja pooblastil Društvu MDS 
pokazali, da si želijo čimprejšnjo rešitev na-
vedene problematike. Vse od skupščine leta 
2009 si je Društvo MDS kot tudi predlagate-
lji razširitve dnevnega reda prizadevalo za 
sporazumno rešitev o možnosti izstopa po 
pošteni ceni in morda je prav ustanovitev 
sklada lastnih delnic, pravi korak v to smer.

Delničar – predlagatelj
Pivovarna Union d.d.
Elektro Maribor d.d.
predsednik uprave

mag. Boris Sovič
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SV 192/2012 Ob-2955/12
Na podlagi neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa notarke Marije Ter-
nar iz Murske Sobote, opravilna številka 
SV 192/2012 z dne 29. 5. 2012, je bilo dvo-
sobno stanovanje, številka 9, v neto tlorisni 
površini 63,24 m2, ki se nahaja v 4 etaži 
večstanovanjske stavbe, na naslovu Lenda-
vska 25, 9000 Murska Sobota, posamezni 
del številka 77, identifikacijska številka stav-
be 3733, ki stoji na parceli številka 246/6, 
katastrska občina 105 – Murska Sobota, 
ID znak nepremičnine 105-3733-77, ki je 
v lasti kreditojemalke – zastaviteljice Žerdin 
Brigite, Mala Polana 9, 9225 Velika Polana, 
na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 5. 
2012, sklenjene s prodajalcem Rituper Bo-
štjanom, Prešernova ulica 36, 9000 Murska 
Sobota, prodajne pogodbe z dne 11. 5. 2012 
in dodatka k prodajni pogodbi z dne 18. 5. 
2012, sklenjene med NLB Leasing d.o.o. 
Ljub ljana in Rituper Boštjanom, kupopro-
dajne pogodbe z dne 6. 10. 2004, sklenje-
ne med prodajalcem Klemenčič Damirjem, 
Prežihova ulica 14, 9000 Murska Sobota, 
kupcem Feniks, podjetje za finančne sto-
ritve, trženje in svetovanje, Murska Sobo-
ta d.o.o., Murska Sobota in sopodpisnikom 
Rituper Boštjanom, Jakobovo naselje 23, 
9000 Murska Sobota, prodajne pogodbe 
z dne 27. 9. 2001, sklenjene med proda-
jalko Ilić Elizabeto, Rankovci 4, Tišina, in 
kupcem Klemenčič Damirjem, Prežihova 
ulica 14, Murska Sobota, kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja z dne 29. 3. 
1999, sklenjene med prodajalcem Kološa 
Francem, Lendavska ulica 25, 9000 Murska 
Sobota, in kupovalko Ilić Elizabeto, Rankov-
ci 4, 9251 Tišina, kupoprodajne pogodbe 
z dne 15. 10. 1993, sklenjene med proda-
jalko Ljub ljansko banko Pomursko banko 
d.d. in kupcem Kološa Francem z overjenim 
vknjižbenim dovoljenjem z dne 2. 2. 2012 
in pogodbe št. 389/82 z dne 1. 12. 1982 
z overjenim vknjižbenim dovoljenjem z dne 
22. 11. 2011, sklenjene med prodajalcem 
Splošnim gradbenim podjetjem Konstruk-
tor Maribor in kupovalko Ljub ljansko banko, 
TP banka Murska Sobota, d.d., zastavljeno 
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve 
v znesku 67.000,00 EUR z obrestmi in vse-
mi stroški, ki so razvidni iz kreditne pogodbe 
številka 141882, z dne 29. 5. 2012, v korist 
zastavne upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d., 
Dunajska cesta 117, 1000 Ljub ljana, matič-
na številka 1319175000.

Zavarovanja terjatev



Stran 1242 / Št. 42 / 1. 6. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Izvršbe

In 17/2012 Os-2797/12
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvr-

šilni zadevi upnika BKS bank AG, Bančna 
podružnica, Dunajska cesta 161, Ljub ljana 
- dostava, ki ga zastopa odv. Borut Rangus, 
Resljeva 25, Ljub ljana, zoper dolžnika Fri-
derika Smrekar, Krška vas 33, Krška vas; 
Barbare Smrekar, Krška vas 33, Krška vas, 
zaradi izterjave 5.886,61 EUR, po izvršitelju 
izv. Goranu Ivkovič dne 24. 4. 2012 zarubilo 
nepremičnino, to je dvosobno stanovanje 
št. 3, na naslovu Kettejeva 1, Brežice, v iz-
meri 51,76 m2, k.o. Brežice, parc. št. 371, ki 
je v lasti dolžnice Barbare Smrekar, Krška 
vas 33, 8262 Krška vas.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na 
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznam-
be sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremič-
nino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno 
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti 
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravi-
co na tej nepremičnini.

Okrajno sodišče v Brežicah  
dne 18. 5. 2012

VL 201170/2010 Os-2798/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, Centralnega oddelka za 
verodostojno listino, opr. št. VL 201170/2010 
z dne 1. 1. 2011, ki je 21. 1. 2011 po-
stal pravnomočen, je na podlagi rubežne-
ga zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. 
IZV 44/2011, bila nepremičnina, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo, to je poslovni pro-
stor, lokal št. 12, v 1. nadstropju poslovnega 
objekta v Kranjski Gori, Naselje Slavka Čer-
neta 34, v skupni izmeri 115 m2, last dolžni-
ka, zarubljena v korist upnika Akada d.o.o., 
Beze 100, Kranjska Gora, zaradi izterjave 
801,50 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 5. 2012

VL 53831/2011 Os-2629/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani VL 53831/2011 z dne 
19. 4. 2011, je bil dne 11. 7. 2011 opravljen 
rubež dolžnikove nepremičnine, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo – stanovanje št. 18, 
ki se nahaja v 7. nadstropju stavbe št. 169, 
na naslovu Kardeljeva cesta 68, Maribor, 
v skupni izmeri 73,24 m2, s pripadajočo kle-
tno shrambo, v izmeri 1,78 m2, (na podlagi 
kupoprodajne pogodbe št. 2/12-93 z dne 
26. 8. 1993).

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 26. 4. 2012

In 2289/2011 Os-2630/12
Izvršitelj Jože Žel je na podlagi sklepa 

o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, 
In 2289/2011 z dne 4. 11. 2011, opravil dne 
16. 2. 2012 rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo, in sicer dvosobno 
stanovanje št. 10, s kabinetom v III. nad-
stropju večstanovanjske hiše, na naslovu 

Prušnikova ul. 8, Maribor, v skupni izmeri 
58,00 m2, vpisano v parcelo št. 929/14, k.o. 
Spodnje Radvanje, last dolžnice do celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2012

In 1343/2011 Os-2692/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Mariboru, opr. št. In 1343/2011 
z dne 29. 8. 2011, je izvršitelj Boris Letnar 
dne 4. 4. 2011 opravil rubež nepremičnin, 
last dolžnika Nadškofije Maribor, Slomškov 
trg 19, Maribor, in sicer:

– dveh stanovanj v dvoriščnem delu 
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Bar-
varska ulica 7, ki stoji na nepremičnini parc. 
št. 1376, k.o. Maribor-Grad, in sicer eno-
sobnega stanovanja, v pritličju, v izmeri 
36,31 m2, ter enosobnega stanovanja, v 1. 
nadstropju, v izmeri 30,06 m2, skupaj s pri-
padajočim solastniškim deležem skupnih 
prostorov in naprav, ki služijo stavbi kot 
celoti, ter pripadajočim solastniškim dele-
žem funkcionalnega zemljišča predmetne 
stavbe,

– šestih stanovanj v stanovanjski stav-
bi v Mariboru, Barvarska ulica 7, ki stoji 
na nepremičnini parc. št. 1376, k.o. Mari-
bor-Grad, in sicer enosobnega stanovanja, 
v nadstropju, v izmeri 41,05 m2, dvosobnega 
stanovanja, v nadstropju, v izmeri 47,30 m2, 
dvosobnega stanovanja, v nadstropju, 
v izmeri 41,20 m2, enosobnega stanovanja, 
v nadstropju, v izmeri 35,29 m2, enosobne-
ga stanovanja, v pritličju, v izmeri 26,89 m2, 
ter enosobnega stanovanja – garsonjera, 
v pritličju, v izmeri 24,20 m2, vse skupaj 
s pripadajočimi solastninskimi deleži funkci-
onalnega zemljišča predmetne stavbe,

– dvosobnega stanovanja, v pritli-
čju stanovanjske stavbe v Mariboru, Bar-
varska ulica 7, ki stoji na nepremičnini, 
parc. št. 1376, k.o. Maribor-Grad, v izme-
ri 47,67 m2, skupaj s pripadajočim sola-
stninskim deležem funkcionalnega zemlji-
šča predmetne stavbe,

– stanovanje št. 5, v pritličju večsta-
novanjske stavbe v Mariboru, Barvar-
ska ulica 7, ki stoji na nepremičnini parc. 
št. 1376/1 in 1376/2, k.o. Maribor-Grad, 
v skupni izmeri 52,97 m2,

– stanovanje št. 6, v stanovanjski stav-
bi v Mariboru, Barvarska ulica 7, ki stoji 
na nepremičnini, parc. št. 1376, k.o. Mari-
bor-Grad, v skupni izmeri 16,45 m2, s pripa-
dajočim solastniškim deležem na skupnih 
prostorih in delih in napravah ter funkcio-
nalnem zemljišču omenjene stanovanjske 
stavbe v Mariboru,

– stanovanje št. 14, v prvem nadstro-
pju večstanovanjske stavbe v Mariboru, 
Barvarska ulica 7, ki stoji na nepremičnini, 
parc. št. 1376, k.o. Maribor-Grad, v izmeri 
51,66 m2,

– stanovanje št. 2, v pritličju večsta-
novanjske stavbe v Mariboru, Barvar-
ska ulica 7, ki stoji na nepremičnini, parc. 
št. 1376, k.o. Maribor-Grad, v skupni izmeri 
44,37 m2, ter

– stanovanje št. 12, v prvem nadstropju 
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvar-
ska ulica 7, ki stoji na nepremičnini, parc. 

št. 1376, k.o. Maribor-Grad, v skupni izmeri 
50,71 m2,

vse v korist upnika Raiffeisen banka d.d., 
Zagrebška cesta 76, Maribor, zaradi izterja-
ve 7,954.786,18 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 14. 5. 2012

VL 42679/2012 Os-2762/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Mariboru, VL 42679/2012 z dne 
30. 3. 2012, zaradi izterjave denarne terja-
tve v višini 546,24 EUR s pp, je bil v korist 
upnika Kommunio podjetje za trgovino, in-
ženiring in storitve d.o.o., Cesta v Kleče 12, 
Ljub ljana, dne 15. 5. 2012 opravljen rubež 
nepremičnine – stanovanja št. 22, v 3. nad-
stropju stanovanjskega bloka, na naslovu 
Goriška ulica 7, Maribor, v izmeri 25,35 m2, 
ki stoji na parc. št. 678, k.o. Spodnje Rad-
vanje, št. stavbe 32, last dolžnika Otona 
Šranca.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

P 54/2012 Os-2583/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni 
zadevi tožeče stranke Kompare Janeza, Str-
ma pot 3, Metlika, ki ga zastopa Anton Zajc, 
odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke: 
neznani dediči neznanega prebivališča po 
neznano kje in kdaj umrlem Radenčič Matu, 
Sela pri Žakanju 30, 47276 Žakanje, Hrva-
ška, zaradi priznanja lastninske pravice na 
podlagi priposestvovanja pcto 2.500,00 €, 
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 18. aprila 
2012 sklenilo.

neznanim dedičem neznanega prebiva-
lišča po neznano kje in kdaj umrlem Raden-
čič Matu, Sela pri Žakanju 30, 47276 Žaka-
nje, Hrvaška, se postavi začasni zastopnik 
Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke neznane dediče nezna-
nega prebivališča po neznano kje in kdaj 
umrlem Radenčič Matu, Sela pri Žakanju 
30, 47276 Žakanje, Hrvaška, in nato na ne-
znanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali 
njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred 
sodiščem oziroma organ pristojen za soci-
alne zadeve ne sporoči, da jima je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 4. 2012

P 55/2012 Os-2584/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni 

sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni 
zadevi tožeče stranke Jožef Mihelič, So-
devci 11, Stari trg ob Kolpi, zoper toženo 
stranko neznani in neznano kje živeči dedi-
či po pokojnem Janezu Miheliču, nazadnje 
stanujočem na naslovu Sodevci 11 (stara 
številka 12), Stari trg ob Kolpi, zaradi ugo-

Objave sodišč
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tovitve lastninske pravice in vknjižbe v ze-
mljiški knjigi, pcto 1.000,00 EUR, v smislu 
82. člena Zakona o pravdnem postopku, 
dne 20. aprila 2012 postavlja začasnega za-
stopnika toženi stranki: neznani in neznano 
kje živeči dediči po pokojnem Janezu Miheli-
ču, nazadnje stanujočem na naslovu Sodev-
ci 11 (stara številka 12), Stari trg ob Kolpi.

Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – 
odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Roz-
mana 4, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko: neznani in neznano kje 
živeči dediči po pokojnem Janezu Miheliču, 
nazadnje stanujočem na naslovu Sodevci 
11 (stara številka 12), Stari trg ob Kolpi, vse 
do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec 
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma or-
gan, pristojen za socialne zadeve ne sporo-
či, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 20. 4. 2012

P 67/2012 Os-2585/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni 

sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v prav-
dni zadevi tožeče stranke Jože Vidnjevič, 
Paunoviči 6, Adlešiči, ki ga zastopa Luka 
Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo 
stranko: neznano kje živeči dediči članov 
Vidnjevič zadruge, Paunoviči 2, Adlešiči, 
zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 
1.100,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku, dne 20. 4. 2012 po-
stavlja začasnega zastopnika toženi stranki: 
neznano kje živeči dediči članov Vidnjevič 
zadruge, Paunoviči 2, Adlešiči.

Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – 
odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Roz-
mana 8, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko: neznano kje živeči de-
diči članov Vidnjevič zadruge, Paunoviči 2, 
Adlešiči, vse do takrat, dokler le-ta ali njen 
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem 
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve 
ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 20. 4. 2012

P 68/2012 Os-2586/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni 
zadevi tožeče stranke Mihaela Vidnjevič, 
Glavarjeva ulica 49, Ljub ljana, ki ga zastopa 
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper tože-
ne stranke: 1. neznani in neznano kje živeči 
dediči članov Vidnjevič zadruge in 2. nezna-
ni in neznano kje živeči dediči članov Pau-
novič zadruge, zaradi priznanja lastninske 
pravice pcto 1.100,00 €, v smislu 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljeva-
nju: ZPP), dne 18. aprila 2012 sklenilo:

neznanim in neznano kje živečim dedi-
čem članov Vidnjevič zadruge in neznanim 
in neznano kje živečim dedičem članov Pau-
novič zadruge, se postavi začasni zastopnik 
Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke neznane in neznano kje 
živeče dediče članov Vidnjevič zadruge in 
neznane in neznano kje živeče dediče čla-
nov Paunovič zadruge, živeče na neznanem 
naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov poo-
blaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem 
oziroma organ pristojen za socialne zadeve 
ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 4. 2012

D 23/2012 Os-2336/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po 

okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapu-
ščinski zadevi po pok. Angeli Tomasich 
(I. vdova Bembič, II. vdova Lukač) na podla-
gi prvega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (ZPP) v zvezi z 163. členom 
Zakona o dedovanju (ZD) s sklepom z dne 
11. 4. 2012, dediču zap. vnuku Husu Fran-
cu, neznanega bivališča v Italiji, postavilo 
začasnega zastopnika, odvetnika Roka Jen-
ka iz Ilirske Bistrice, Gubčeva 7, ki bo dedi-
ča zastopal od dneva postavitve in vse do 
takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
Center za socialno delo ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 11. 4. 2012

In 476/2010-18 Os-4910/11
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni 

zadevi upnika Republika Slovenija, Ministr-
stvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljub-
ljana – dostava, ki ga zastopa Državno pra-
vobranilstvo, interno, Ljub ljana – dostava, 
proti dolžniku: Demi Brahim, Črtomirova 9, 
Ljub ljana – dostava, ki ga zastopa odv. Gre-
gor Simončič, Trdinova 8, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 4.172,92 EUR, sklenilo:

dolžniku Demi Brahim se na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku po-
stavi začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Gregor Simončič, Trdinova ulica 8, 
Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 28. 9. 2011

III P 2011/2009 Os-1713/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okraj-

ni sodnici Maji Jurić v pravdni zadevi to-
žeče stranke Katarine Kostrevc, Cesta na 
Kurešček 54, Ig, ki jo zastopa zakonita 
zastopnica Irena Ferme, naslov isti, pro-
ti toženi stranki: Francois Legavalier, Eu-
ropeum Business Centre, Suche Myto 1, 
81103 Bratislava, Slovaška, zaradi plačila 
3.204,93 EUR s pripadki, dne 21. 2. 2012 
sklenilo:

toženi stranki: Francoisu Legavalierju, ki 
je v tujini (oziroma neznanega prebivališča), 
se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Pe-
ter Mele, Resljeva 25, Ljub ljana, ki bo zasto-
pal toženo stranko v tem postopku.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 21. 2. 2012

P 905/2012 Os-2669/12
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, proti dolžniku Sašu Miklavčič, 
Logje 51, Breginj, ki ga zastopa odv. Ivan 
Kokošin Fon, Trg Maršala Tita 7, Tolmin, 
zaradi izterjave 20.431,50 EUR, sklenilo:

dolžniku Sašu Miklavčič, Logje 51, 
Breginj, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-

kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Ivan Kokošin Fon, Trg Maršala Tita 7, Tol-
min.

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 4. 4. 2012

P 905/2012 Os-2670/12
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji 

pravosodni svetovalki mag. Barbari Mazo-
vec Kšela, v pravdni zadevi tožeče stranke: 
Verena Justin, Preloge 14, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Aleksandra Jurak, odvetnica v Ljub-
ljani, zoper toženo stranko Andrej Justin, 
Preloge 14, Ljub ljana, dejansko bivališče 
neznano, ki jo zastopa začasna zastopnica 
Nataša Kozelj, odvetnica v Ljub ljani, zara-
di razveze zakonske zveze, zaupanja mld., 
otrok v varstvo in vzgojo, določitve stikov in 
preživnine, 9. 5. 2012, sklenilo:

Za začasno zastopnico tožene stranke 
se imenuje odvetnica Nataša Kozelj, Hrvat-
ski trg 3, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2012

VL 146808/2011 Os-2672/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika NLB d.d., Trg republike 2, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Edita Vrtovec, Trg 
republike 2, Ljub ljana, proti dolžniku Dag 
Kleva, Cesta na Markovec 14, Koper - Ca-
podistria, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
odv. Danilo Gombač, Kolodvorska ul. 2/I, 
p.p. 129, Koper - Capodistria, zaradi izterja-
ve 1.655,62 EUR, sklenilo:

dolžniku Dag Kleva, Cesta na Marko-
vec 14, Koper - Capodistria, se na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-
nju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Danilo Gombač, Kolodvorska 2, Koper.

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 11. 5. 2012

VL 44368/2012 Os-2682/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika NLB d.d., Trg republike 2, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Francka Biščak Mla-
kar, Trg republike 2, Ljub ljana, proti dolžniku 
Gregorju Cerkvenik, Blaževa ulica 8, Ško-
fja Loka, zaradi izterjave 20.758,26 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Gregorju Cerkvenik, Blaževa 
ulica 8, Škofja Loka, 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 začasno zastopnico se postavi odv. 
Marija Mihovilovič, Spodnji trg 9a, Škofja 
Loka.
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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 25. 4. 2012

VL 185016/2011 Os-2683/12
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, proti dolžniku Oliverju Jaunik, 
Majeričeva ulica 10, Maribor, ki ga zasto-
pa odv. Janko Jerman, Partizanska c. 30, 
Maribor, zaradi izterjave 13.934,61 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Oliverju Jaunik, Majeričeva 
ulica 10, Maribor, 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. 
Janko Jerman.

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 6. 3. 2012

VL 177735/2011 Os-2684/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika SKB banka d.d. Ljub ljana, Aj-
dovščina 4, Ljub ljana, ki ga zastopa Željko 
Janjoš, Ajdovščina 4, Ljub ljana, proti dol-
žniku Ivanu Grizila, Sadinja vas 35, Semič, 
zaradi izterjave 15.123,21 EUR, sklenilo:

dolžniku Ivanu Grizila, Sadinja vas 35, 
Semič, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 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. 
Luka Jukič, Zadružna cesta 16, Črnomelj.

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 16. 4. 2012

VL 151563/2011 Os-2686/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika NLB d.d., Trg republike 2, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Edita Vrtovec, Trg 
republike 2, Ljub ljana, proti dolžniku Leonu 
Brumen, Premzlova ulica 8, Miklavž na Dra-
vskem polju, zaradi izterjave 1.376,82 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Leonu Brumen, Premzlova 
ulica 8, Miklavž na Dravskem polju, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-
nju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Andrej Kac, Partizanska 11/I, Maribor.

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 17. 4. 2012

III P 936/2011 Os-2687/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici 

Kristini Štern Pogačar v pravdni zadevi tože-
če stranke Miloš Prešeren, Seča 138 b, Por-
torož, ki ga zastopa Igor Križanec, odvetnik 
v Ljub ljani, zoper toženo stranko: 1. Mestna 
občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin iz 
Grosupljega, 2. Alenka Frangež Štrukelj, 
Stari trg 9, Ljub ljana, 3. Roza Miklavčič, 
v zemljiški knjigi Dolenska cesta 1, Ljub-
ljana, neznanega prebivališča, 4. Klemen 
Grošelj, Ježa 1c, Litija, 5. Ignacij Križaj, Bi-
zoviška 33a, Ljub ljana, 6. Marija Magdalena 
Koprivšek, Videm 97, Dobrepolje - Videm, 
ki jo zastopa Odvetniška družba Koprivšek 
iz Ljub ljane, 7. Alma Glumac, Ulica bra-
tov Babnik 15, Ljub ljana, 8. Igor Tič, Ulica 
II. prekomorske brigade 34a, Koper, 9. Ilija 
Markovič, Lepi pot 16, Ljub ljana, neznanega 
prebivališča, 10. Mica Ornik Puc, Stari trg 9, 
Ljub ljana, 11. Ingrid Veber (Plankar), Ce-
lovška 126, Ljub ljana, ki jih zastopa (osmo, 
deseto in enajsto toženo stranko) Mojca 
Furlan, odvetnica v Ljub ljani 12. Ana Rihter 
(v zemljiški knjigi Richter Anica), Levstikova 
8, Grosuplje, sedaj Dom starejših občanov 
Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28, Grosuplje, 
13. Tatjana Došlo, Cesta Cankarjeve briga-
de 3, Grosuplje, 14. Albina Skušek, Rožna 
dolina, cesta II/12, Ljub ljana, 15. Silvo Je-
rebic, Stari trg 9, Ljub ljana, zaradi ugotovi-
tve lastninske pravice s priposestvovanjem, 
26. aprila 2012 sklenilo:

tretje toženi stranki Rozi Miklavčič, ne-
znanega prebivališča, se postavlja začasni 
zastopnik, odvetnik Živan Mirčič, Medvedo-
va cesta 1, Ljub ljana, ki bo zastopal tretje to-
ženo stranko v tem postopku zaradi ugotovi-
tve lastninske pravice s priposestvovanjem.

Začasni zastopnik ima v postopku, za ka-
terega je postavljen, vse pravice in dolžnosti 
zakonitega zastopnika, tretje toženo stranko 
pa bo zastopal od dneva postavitve dalje, 
dokler tretje tožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve 
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2012

III P 936/2011 Os-2688/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodni-

ci Kristini Štern Pogačar v pravdni zade-
vi tožeče stranke Miloša Prešeren, Seča 
138 b, Portorož, ki jo zastopa Igor Kri-
žanec, odvetnik v Ljub ljani, zoper toženo 
stranko: 1. Mestna občina Ljub ljana, Me-
stni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Odve-
tniška družba Čeferin iz Grosupljega, 2. 
Alenka Frangež Štrukelj, Stari trg 9, Ljub-
ljana, 3. Roza Miklavčič, v zemljiški knjigi 
Dolenska cesta 1, Ljub ljana, neznanega 
prebivališča, 4. Klemen Grošelj, Ježa 1 c, 
Litija, 5. Ignacij Križaj, Bizoviška 33a, Ljub-
ljana, 6. Marija Magdalena Koprivšek, Vi-
dem 97, Dobrepolje - Videm, ki jo zastopa 
Odvetniška družba Koprivšek iz Ljub ljane, 
7. Alma Glumac, Ulica bratov Babnik 15, 
Ljub ljana, 8. Igor Tič, Ulica II. prekomorske 

brigade 34a, Koper, 9. Ilija Markovič, Lepi 
pot 16, Ljub ljana, neznanega prebivališča, 
10. Mica Ornik Puc, Stari trg 9, Ljub ljana, 
11. Ingrid Veber (Plankar), Celovška 126, 
Ljub ljana, ki jih zastopa (osmo, deseto in 
enajsto toženo stranko) Mojca Furlan, od-
vetnica v Ljub ljani 12. Ana Rihter (v ze-
mljiški knjigi Richter Anica), Levstikova 8, 
Grosuplje, sedaj Dom starejših občanov 
Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28, Grosuplje, 
13. Tatjana Došlo, Cesta Cankarjeve briga-
de 3, Grosuplje, 14. Albina Skušek, Rožna 
dolina, cesta II/12, Ljub ljana, 15. Silvo Je-
rebic, Stari trg 9, Ljub ljana, zaradi ugotovi-
tve lastninske pravice s priposestvovanjem, 
26. aprila 2012 sklenilo:

deveto toženi stranki Iliji Markoviču, ne-
znanega prebivališča, se postavlja začasni 
zastopnik, odvetnik Uroš Miklič, Dunaj-
ska 151, Ljub ljana, ki bo zastopal deveto to-
ženo stranko v tem postopku zaradi ugotovi-
tve lastninske pravice s priposestvovanjem.

Začasni zastopnik ima v postopku, za 
katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika, deveto toženo 
stranko pa bo zastopal od dneva postavitve 
dalje, dokler deveto tožena stranka ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2012

VL 14635/2012 Os-2791/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvr-
šilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno 
združenje gospodarsko interesno združe-
nje, Železna cesta 14, Ljub ljana, ki ga za-
stopa Terezika Mrak, Verovškova ulica 60/B, 
Ljub ljana, proti dolžniku Sebastijanu Salobir, 
Kolomban 41B, Ankaran - Ancarano, ki ga 
zastopa zakoniti zastopnik odv. Renato Du-
kič, Kosovelov trg 1, p.p. 733, Koper, zaradi 
izterjave 8.658,96 EUR, sklenilo:

dolžniku Sebastijanu Salobir, Kolomban 
41B, Ankaran – Ancarano, se na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-
nju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Renato Dukič, Kosovelov trg 1, p.p. 733, 
Koper.

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 16. 4. 2012

VL 4761/2010 Os-2793/12
Okrajno sodišče. v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika Hypo Leasing d.o.o., Du-
najska cesta 117, Ljub ljana, ki ga zastopa 
odvetnik Vinkošimc, Poljanska cesta 22C, 
Ljub ljana, proti dolžniku Miloradu Slijepče-
vić, Preglov trg 1, Ljub ljana, ki ga zastopa 
zakonita zastopnica odvetnica Eva Kuko-
vec, Dalmatinova 10, Ljub ljana, zaradi izter-
jave 149.533,65 EUR, sklenilo:

dolžniku Miloradu Slijepčević, Preglov 
trg 1, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
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Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odve-
tnica Eva Kukovec, Dalmatinova 10, 1000 
Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen po-
oblaščenec 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 17. 4. 2012

IV P 736/2011 Os-1574/12
Okrožno sodišče v Mariboru je po okro-

žni sodnici –svétnici Lidiji Križman, v pravdni 
zadevi tožeče stranke Elida Pepaj, Gori-
ška ul. 7, Maribor, ki jo zastopa Otmar Za-
pletal, odvetnik iz Maribora, zoper toženo 
stranko Besir Nuhija, Delavska ul. 6, Mari-
bor, zaradi dodelitve mld. otroka v varstvo, 
vzgojo in oskrbo, zaradi plačila preživnine, 
določitev stikov ter verzijskega zahtevka, 
o postavitvi začasnega zastopnika toženi 
stranki, na podlagi določil 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP sklenilo:

toženi stranki Besir Nuhiji se v pravdni 
zadevi opr. št. IV P 736/2011 kot začasni 
zastopnik postavi odvetnica Rija Krivograd, 
Meljska c. 1, 2000 Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala stran-
ko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo 
nastopila pred sodiščem, oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2012

VL 97264/2009 Os-2143/12
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršil-

ni zadevi upnika Summit Leasing Sloveni-
ja d.o.o., Flajšmanova ulica 3, Ljub ljana, ki 
ga zastopa odv. Samo Urbanija, Trdinova 
ulica 5, Ljub ljana, proti dolžniku Andrej Kle-
menčič, Liminjanska cesta 104, Portorož - 
Portorose, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
odv. Mihael Svanjak, Trg brolo 6, Koper - 
Capodistria, zaradi izterjave 1.109,86 EUR 
s pp, ob smiselni uporabi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju, razrešilo 
postavljenega začasnega zastopnika dol-
žnika odvetnika Mihaela Svanjaka iz Kopra.

Odvetnika Mihaela Svanjaka se razreši 
naloge začasnega zastopnika dolžniku, ki 
mu je bila naložena s sklepom opr. št. Od-
vetnico Marjano Manfreda se razreši nalo-
ge začasne zastopnice dolžnika ki ji je bila 
naložena s sklepom opr. št. I 70/2010 z dne 
20. 10. 2010 z dne 23. 9. 2009.

Okrajno sodišče v Piranu  
dne 28. 3. 2012

P 142/2010 Os-2701/12
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni 

zadevi tožeče stranke: Valter Fabjančič, Po-
vžane 3 C, 6243 Obrov, ki ga zastopa Od-
vetniška pisarna Kanduti – Kocjan d.o.o. iz 
Ljub ljane zoper toženo stranko: 1. Olga Ban, 
Škedenj, Vignetti 147, Trst, Italija, sedaj ne-
znanega bivališča, 2. Rozalija Ban, 10306 
Reno Ave, Cleveland 5, ZDA, sedaj nezna-
nega bivališča, 3. Slavko Ban, Šlajmarjeva 
ul. 8, 1000 Ljub ljana, sedaj neznanega biva-
lišča, 4. Zorko Ban, Kajuhova ulica 12, 6310 
Izola, 5. Marija Bolčič, neznano bivališča, 
Trst, Italija, 6. Danilo Kljun, Povžane 3, 6242 

Materija, sedaj neznanega bivališča, 7. Šte-
fanija Mahnič, 10306 Reno Ave, Cleveland 
5, Ohio, ZDA, sedaj neznanega bivališča, 
8. Andrej Memon, neznano bivališče, Trst, 
Italija, 9. Franc Memon, neznanega bivali-
šča, Trst, Italija, 10. Štefanija Rus, Obrtni-
ška 11, 6240 Kozina, sedaj neznanega bi-
vališča, 11. Renata Ban, Brezovica 38, 6242 
Materija, 12. Stanko Valenčič, Slivje 4, 6240 
Kozina, 13. Marija Mascalchini, Via Milizia 
3, Trst, Italija, 14. Ivanka Mascalchini, Via 
Buie 8, Trst, Italija, 15. Zvonko Kekez, Su-
sedgradska 3, Zagreb, Hrvaška, 16. Branko 
Kekez, Susedgradska 3, Zagreb, Hrvaška, 
17. Ema Ferfolja, Via Carravagio 8, Trst, 
Italija, 18. Anica Antončič, Verzerjev trg 4, 
6000 Koper, 19. Danica Pobega, Veluščk-
ova 1, 6000 Koper, 20. Jožef Poles, Hrvatini 
122, 6280 Ankaran, 21. Jožica Kocjančič, 
BA Svt 207 16 16-8 ANW, Calgari, Cana-
da, 22. Ada Povh, Ocizla 4, 6240 Kozina, 
23. Marija Rojc, Klanec pri Kozini 27, 6240 
Kozina, 24. Neva Rebec, Prečna pot 12, 
6320 Portorož, 25. Stojan Petrinja, Petrinje 
1/a, 6240 Kozina, 26. Danilo Memon, Boša-
marin 59A, 6000 Koper, 27. Albin Hervatin, 
Povžane 3a, 6242 Materija, 28. Danilo Her-
vatin, Povžane 8, 6242 Materija, 29. Marija 
Bensi, Via Batteria 28, Trst, Italija, 30. Dany 
Hrvatin, Nova pot 16, Hrpelje, 6240 Kozi-
na, 31. Edi Hrvatin, Rodik 24, 6240 Kozina, 
32. Albin Hrvatin, 59 Sunshine Ave, Keal-
ba 3021, Melbourne, Avstralija, od katerih 
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. 14., 15., 
16., 18., in 21. toženca oziroma toženko za-
stopa začasna zastopnica odvetnica Anita 
Hiti iz Sežane po predlogu tožeče stranke 
za postavitev začasne zastopnice devetin-
dvajseti toženki Mariji Bensi, Via Batteria 
28, 34100 Trst, Italija na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, devetindvaj-
seti toženki Mariji Bensi, Via Batteria 28, 
34100 Trst, Italija sedaj neznanega bivališča 
sklepom z dne 16. 4. 2012 postavilo zača-
sno zastopnico, in sicer odvetnico Anito Hiti, 
Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo 
devetindvajseto toženko Marijo Bensi, Via 
Batteria 28, 34100 Trst, Italija v tem postop-
ku zastopala vse do takrat, dokler toženka 
ali njen pooblaščenec ne nastopita pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 16. 5. 2012

I 250/2007 Os-2060/12
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršil-

ni zadevi upnika Javni jamstveni in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 
28, Ljub ljana, proti dolžniku Djevadu Husić, 
Partizanska cesta 26A, Trbovlje, zaradi iz-
terjave 1.351,98 EUR, sklenilo:

dolžniku Djevadu Husić, Partizanska 
cesta 26A, Trbovlje, 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, po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah  
dne 12. 3. 2010

Oklici dedičem

D 260/2010 Os-2389/12
Pri tukajšnjem sodišču je v teku postopek 

dedovanja po dne 16. 2. 1984 umrli Jolandi 
Špolad, rojeni dne 31. 11. 1934, nazadnje 
stanujoči Partizanska pot 8a, Slovenj Gra-
dec.

Ker sodišču niso znani naslovi prebiva-
lišča vseh zapustničinih dedičev, sodišče 
poziva vse tiste, ki menijo, da imajo pravico 
do zapuščine, da se v enem letu od objave 
tega oklica in oklica na sodni deski naslov-
nega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku 
navedenega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na 
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 4. 2012

Oklici pogrešanih

N 36/2011 Os-2702/12
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi 

na predlog Damijana Gašpariča, Gustin-
čičeva 4, Ljub ljana Šmartno, postopek za 
razglasitev pogrešane Kristine Rener (ali 
Renar), Goče 93, sedaj neznanega prebi-
vališča, ki jo zastopa skrbnica za poseben 
primer Anuška Vidrih, Goče 28, za mrtvo.

Pogrešanka Kristine Rener je bila roje-
na dne 5. 8. 1921 v Gočah, očetu Jožefu 
Renerju in materi Julijani Rener, roj. Mislej. 
V zvezi s pogrešankinima življenju in smrti 
se pojavljata dva različna podatka: prvi, da 
naj bi že pred 2. sv. vojno živela in umrla 
v Italiji, in drugi, da naj bi se poročila s Piaii 
Kliziom, se preselila v Mestre pri Benetkah 
(Italija) in tam julija 1971 tudi umrla – v Me-
strah naj bi bila tudi pokopana. Poleg tega 
je v njeno korist pri parc. št. 67/2.S in 4/2, 
obeh k.o. Goče, še vedno vknjižena lastnin-
ska pravica do 1/12 pri vsaki od navedenih 
nepremičnin, vpisana sicer že leta 1934, na 
podlagi dedovanja. Tedaj naj bi pogrešanka 
imela še dva brata – Ivana in Alojza ter se-
stro Stanislavo. Navedeni podatki izhajajo iz 
vpisa v zemljiški knjigi in zbirke listin. Razen 
do sedaj navedenega o pogrešanki ne ob-
staja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o življenju in smrti pogrešane Kristine Re-
ner, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku 
treh mesecev po objavi tega oklica sicer bo 
sodišče po poteku tega roka pogrešanko 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini  
dne 16. maja 2012

N 36/2011 Os-2757/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni 

sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zade-
vi predlagatelja postopka: Marija Tomažin, 
Krkavče št. 7, Šmarje, ki jo zastopa Rok 
Munih, odvetnik v Kopru, zoper nasprotnega 
udeleženca: Ivan Grižon, Krkavče, Šmarje, ki 
ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena 
Fister iz Kopra, zaradi razglasitve nasprotne-
ga udeleženca za mrtvega, po opravljenem 
naroku dne 8. 5. 2012, istega dne sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev za mr-
tvega Ivana Grižona, pok. Marka iz Krkavč.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, ka-
kor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju 
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in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču 
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo 
sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 8. 5. 2012

N 35/2011 Os-2758/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni 

sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zade-
vi predlagateljice postopka Marije Tomažin, 
Krkavče št. 7, Šmarje, ki jo zastopa Rok 
Munih, odvetnik v Kopru, zoper nasprotnega 
udeleženca: Blaž Grižon, Krkavče, Šmarje, 
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer 
Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve na-
sprotnega udeleženca za mrtvega, po opra-
vljenem naroku dne 8. 5. 2012, istega dne 
sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev za mr-
tvega Blaža Grižona, pok. Marka iz Krkavč.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, ka-
kor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju 
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču 
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo 
sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 8. 5. 2012

N 7/2012 Os-2689/12
Pri Okrajnem sodišču v Velenju je bil 

na predlog predlagatelja Petra Resnika ml. 
stan. Podvolovljek 18, Luče, uveden neprav-
dni postopek zaradi razglasitve pogrešane 
nasprotne udeleženke Margarite Jeraj, ro-
jene Sedelšak, rojene 12. 5. 1845 v kraju 
Podveža, nazadnje stanujoča Chisholm, 
ZDA, za mrtvo.

Na podlagi 85. člena Zakona o neprav-
dnem postopku, poziva sodišče pogrešano 
oziroma vse, ki kaj vedo o njenem življenju, 
da to v roku treh mesecev po objavi tega 

oglasa sporočijo sodišču, sicer bo sodišče 
po preteku tega roka, pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Velenju  
dne 14. 5. 2012

N 8/2012 Os-2690/12
Pri Okrajnem sodišču v Velenju je bil 

na predlog predlagatelja Petra Resnika ml. 
stan. Podvolovljek 18, Luče, uveden neprav-
dni postopek zaradi razglasitve pogrešane-
ga nasprotnega udeleženca: Franciscus 
(tudi: Franc) Jeraj, rojen 28. 1. 1868 v kraju 
Podvolovljek, nazadnje stanujoč Podvolo-
vljek, Luče, za mrtvega.

Na podlagi 85. člena Zakona o neprav-
dnem postopku, poziva sodišče pogreša-
nega oziroma vse, ki kaj vedo o njegovem 
življenju, da to v roku treh mesecev po ob-
javi tega oglasa sporočijo sodišču, sicer bo 
sodišče po preteku tega roka, pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Velenju  
dne 14. 5. 2012

N 9/2012 Os-2691/12
Pri Okrajnem sodišču v Velenju je bil 

na predlog predlagatelja Petra Resnika ml. 
stan. Podvolovljek 18, Luče, uveden ne-
pravdni postopek zaradi razglasitve pogre-
šanega nasprotnega udeleženca: Joanes 
(tudi: Janez) Jeraj, rojen 24. 8. 1880 v kraju 
Podvolovljek, nazadnje stanujoč Milwaukee, 
ZDA, za mrtvega.

Na podlagi 85. člena Zakona o neprav-
dnem postopku, poziva sodišče pogreša-
nega oziroma vse, ki kaj vedo o njegovem 
življenju, da to v roku treh mesecev po ob-
javi tega oglasa sporočijo sodišču, sicer bo 
sodišče po preteku tega roka, pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Velenju  
dne 14. 5. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Arnautović Sead, Hrvatini 170, Anka-
ran - Ankarano, zavarovalno polico, št. 
40302000516, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gng‑327265

Bačovnik Jure, Prihova 27, Nazarje, za-
varovalno polico, št. 50500038362, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnf‑327191

Ciglar Boris, Rabelčja vas 26, Ptuj, za-
varovalno polico, št. 50500015192, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnn‑327258

Čuk Srečko, Predgriže 34, Črni vrh nad 
Idrijo, zavarovalno polico, št. 50500084433, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gng‑327190

Kočar Majda, Anžurjeva ulica 9, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 41801000038, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. gns‑327228

Kopitar Tomaž, Zg. Tuštanj 14A, Morav-
če, zavarovalno polico, št. 505000650493, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnn‑327208

Miletić Nenad, Lokavec 57, Ajdovščina, 
zavarovalno polico, št. 50500081134, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gno‑327257

Milošič Iztok, Spuhlja 137, Ptuj, zavaro-
valno polico, št. 50500025088, izdala zava-
rovalnica KD Življenje d.d. gnh‑327239

Močnik Anton, Pod gozdom 1, Šentjur, 
zavarovalno polico, št. 50500076837, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnf‑327266

Naglič Mitja, Loška cesta 10B, Log 
pri Brezovici, zavarovalno polico, št. 
50500086318, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gno‑327207

Pušnik Ksenija, Povčeno 13, Rimske To-
plice, zavarovalno polico, št. 50500012130, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnv‑327200

Revinšek Jožica, Podboršt 23, Šentjanž, 
zavarovalno polico, št. 50500012081, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnf‑327291

Rošer Uroš, Tomšičeva 23, Velenje, za-
varovalno polico, št. 50500085154, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnk‑327286

Vrenjak Ester, Šentpavel 32D, Lju-
bljana - Dobrunje, zavarovalno polico, št. 
50500025902, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnk‑327186

Zajec Matjaž, Hrastje pri Grosu-
pljem 19, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 
50500102114, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gne‑327217

Zavarovalnica Generali d.d., Kržičeva 
ulica 3, 1000 Ljubljana, zavarovalne ponud-
be: od 833900114776 do 833900114679; 
od 833900114334 do 833900114318; 
od 833900069959 do 833900069924; 
od 833900069851 do 833900069835; 
od 833900069800 do 833900069762; 
od 833900070221 do 833900070183; 

Preklici

od 833900070990 do 833900070957; 
od 833900070930 do 833900070876; 
od 833900070744 do 833900070671; 
od 833900070620 do 833900070582; 
od 833900070400 do 833900070337; od 
833900070280 do 833900070248; in ponud-
be po št.: 833900070779, 833900070655, 
833900070647, 833900070566, 
833900070540, 833900070515, 
833900070507, 833900070442, 
833900070434, 833900070426, 
833900070310, 833900070094, 
833900070051, 833900070159, 
833900070132, 833900169007, 
833900168922, 833900168191, 
833900168183, 833900168159, 
833900168140, 833900114652, 
833900114644, 833900114628 
833900114598, 833900114580, 
833900114563, 833900114539, 
833900114520 833900114512, 
833900114474, 833900114458, 
833900114431, 833900114423 
833900114407, 833900114393, 
833900114369, 833900069983, 
833900069681 833900069657, 
833900069649, 833900069614, 
833900069606, 833900069592 
833900069584, 833900069550, 
833900069541. Ob‑2935/12

Zavarovalnica Maribor d.d., Cankar-
jeva ulica 3, Maribor, zavarovalno polico, 
št. 602-1023809 in 605-0054131, izdala 
zavarovalnica Zavarovalnica Maribor d.d. 
gnj‑327270

Spričevala preklicujejo

Čehovin Meta, Potoče 5, Senožeče, spri-
čevalo 3. letnika Šolskega centra Postojna, 
izdano leta 2011. gnq‑327205

Drobež Matjaž, Limovce 13, Vransko, 
maturitetno spričevalo Srednje poklicne in 
strokovne šole Bežigrad, izdano leta 1993. 
gnc‑327244

Fir Jože, Bereča vas 029, Metlika, spri-
čevalo 4 letnika Srednje šole tehniških strok 
Šiška, izdano leta 2010. gnt‑327252

Flegar Peter, Žaucerjeva ulica 18, Lju-
bljana, spričevali 7. in 8. razreda Osnovne 
šole Vič, izdani leta 2010, 2011. gnh‑327243

Gabrovšek Blaž, Visoko 6B, Visoko, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Škofja Loka. 
gnq‑327230

Gačnikar Lara, Šolska ulica 8A, Sloven-
ske Konjice, spričevalo 3. letnika Srednje 
šole za gostinstvo in turizem, smer turistični 
tehnik, izdano leta 2010. gnd‑327218

Gornik Tom Aleksander, Na Tezi 16, Lju-
bljana, spričevalo 7. razreda Osnovne šole 
Vič, izdano leta 2010. gne‑327267

Grčar Jože, Selo 11, Moravče, spričevali 
7. in 8. razreda Osnovne šole Jurija Vege 
Moravče, izdani leta 2010, 2011. gni‑327238

Grivec Barbara, Kolodvorska 13, Ormož, 
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj, izdano 
leta 1995. gns‑327253

Grivec Barbara, Kolodvorska 13, Or-
mož, spričevalo 2. letnika Poklicne in teh-
niške kmetijske šole Ptuj, izdano leta 1998. 
gnr‑327254

Grmovšek Aleš, Podgorje pri Pišecah 12, 
Pišece, spričevalo 2. letnika ŠC Krško - 
Sevnica, Srednje poklicne in strokovne šole, 
izdano leta 2011. gnj‑327187

Heric Helena, Kokoriči 5A, Križevci pri 
Ljutomeru, spričevalo o zaključnem izpitu 
in končno spričevalo 4. letnika Ekonom-
ske šole Ptuj, št. 72/97, izdano leta 1997. 
gnl‑327210

Hribar Matic, Smledniška cesta 116, 
Kranj, spričevalo 2. letnika Biotehniškega 
centra Naklo, smer cvetličar, izdano leta 
2011. gnp‑327256

Jaksetič Robert, Vrbica 5, Ilirska Bistrica, 
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Postoj-
na, izdano leta 2002. gnr‑327229

Jereb Živa, Čolnarska cesta 11, Vrh-
nika, spričevalo 7. razreda Osnovne šole 
Ivana Cankarja Vrhnika, izdano leta 2010. 
gny‑327251

Kalšek Alja, Partizanska 3, Izola - Isola, 
spričevalo – zaključno, Srednje ekonom-
sko poslovne šole Koper, izdano leta 1999. 
gng‑327240

Kapelj Ema, Barvarska steza 7, Ljublja-
na, spričevalo 7. razreda Osnovne šole To-
neta Čufarja Ljubljana, izdano leta 2010. 
gnt‑327202

Kebelj Mojca, Dol. Karteljevo 19, Novo 
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Eko-
nomske in trgovske šole Brežice, št. 209, 
izdano leta 1982, izdano na ime Bevc. 
gnm‑327284

Kendić Mateja, Kozlarjeva pot 001, Lju-
bljana, spričevalo 4. in 5. letnika ter za-
ključno spričevalo Ekonomske šole Lju-
bljana, izdano leta 1999/2000, 2000/2001, 
2000/2001. gnu‑327201

Kimovec Aljoša, Kuharjeva uli-
ca 10, Domžale, indeks, št. 71060258, iz-
dala Biotehniška fakulteta, leto izdaje 2006. 
gny‑327222

Knežiček Davor, Kamnogoriška ce-
sta 47, Ljubljana, indeks, št. 18011095, iz-
dala Filozofska fakulteta, leto izdaje 2001. 
gnv‑327275

Kozar Jasmina, Nunska Graba 17, Lju-
tomer, spričevali 3. in 4. letnika Srednje 
zdravstvene šole Murska Sobota, smer 
zdravstvena nega, izdani leta 2005, 2006. 
gnm‑327209

Kumelj Luka, Ulica Pohorskega bata-
ljona 119 A, Ljubljana, maturitetno spriče-
valo Gimnazije Ledina, izdano leta 2004. 
gns‑327278

Kumlanc Simon, Prapretno 59, Hrastnik, 
spričevalo 4. letnika STPŠ Trbovlje, izdano 
leta 2006. gnl‑327235
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Labinot Ahmetaj, Šercerjeva 17, Ve-
lenje, spričevalo (diplomo) 3. letnika Šol-
skega centra Velenje, izdano leta 2007. 
gnz‑327246

Marijan Aleksandar, Staneta Rozmana 2, 
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske 
šole, izdano leta 2005. gno‑327232

Marjanovič Kristjan, Gornje Laze 6, Se-
mič, spričevalo o zaključnem izpitu, izdal 
Šolski center Novo mesto, izdano leta 2004. 
gnu‑327276

Merčnik Tomislav, Maistrova ulica 2, Slo-
venj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu 
Srednje strojne in tehniške šole Ravne na 
Koroškem. gnw‑327203

Mežnaršič Barbara, Prečna 101, Novo 
mesto, spričevalo 4. letnika Kmetijske 
šole GRM Novo mesto, izdano leta 2006. 
gnl‑327260

Mežnaršič Barbara, Prečna 101, Novo 
mesto, maturitetno spričevalo Državnega iz-
pitnega centra - RIC, Ljubljana, izdano leta 
2006. gnj‑327262

Pavrlišak Petra, Partizanska cesta 44, 
Rogaška Slatina, diplomo Srednje šole 
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, leto 
izdaje 1989, izdana na priimek Jurišič. 
gnj‑327237

Pirc Gregor, Črneča vas 3, Kostanjevica 
na Krki, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje strojne šole Šolskega centra Novo me-
sto, za poklic avtoklepar, izdano leta 1997. 
gnp‑327206

Pižent Marko, Ulica oktobrske revoluci-
je 20, Izola - Isola, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje tehnične šole Koper. 
gnx‑327273

Podgoršek Staša, Ulica Nikole Tesla 17, 
Domžale, diplomo Fakultete za družbene 
vede, izdana 2006. gnh‑327264

Pongrac Franc, Mislinjska Dobrava 53A, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, indeks, izdala 
Srednja mizarska šola Maribor (3. letnik) 
leto izdaje 1987. gni‑327263

Požek Nika, Laze pri Dolskem 48, Dol 
pri Ljubljani, spričevalo 8. razreda Osnov-
ne šole Janka Modra, izdano leta 2011. 
gnf‑327216

Pucelj Lea, Tomažja vas 27, Škocjan, 
spričevalo o zaključnem izpitu ŠCNM, Zdra-
vstvene in kemijske šole, izdano leta 2008. 
gni‑327188

Rozenberger Sašo, Črmošnjice 24, Novo 
mesto, spričevalo 3. letnika GRM Novo me-
sto – Centra biotehnike in turizma, SŠ za 
gostinstvo in turizem, izdano leta 2011. 
gnm‑327259

Skalicky Gregor, Cesta 4. julija 129a, 
Krško, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika Gi-
mnazije in srednje ekonomske šole Breži-
ce, izdana leta 1991, 1992, 1993 in 1994. 
gny‑327247

Smrdelj Jure, Rusjanov trg 5, Ljubljana, 
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole 
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, program 
kuhar, izdano 2010. gnu‑327280

Smrekar Matic, Mlaka 23B, Komenda, 
spričevali 7. in 8. razreda Osnovne šole 
Komenda Moste, izdani leta 2010, 2011. 
gnx‑327198

Škrinjar Mateja, Miklavž pri Ormožu 20C, 
Miklavž pri Ormožu, spričevali 1. in 3. letnika 
ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje 
tekstilne šole Maribor, izdana leta 2001, 
2003. gnn‑327283

Škrlec Vesna, Cesta ob Barju 40, Ško-
fljica, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika Sre-
dnje ekonomske šole Ljubljana, izdana 
leta 1981–1984, izdana na ime Paradžik. 
gnd‑327193

Topolovec Daniela, Apače 19, Lovrenc 
na Dravskem polju, spričevalo 4. letnika Šol-
skega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj, izdano 
leta 1998. gni‑327288

Trdin Klemen, Potokarjeva ulica 67, Lju-
bljana, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika ter 
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, 
izdana leta 2005, 2006, 2007, 2008, 2008. 
gnf‑327241

Veselinović Gordana, Emilia Driolia 11, 
Izola - Isola, spričevalo o poklicni maturi 
Izobraževalnega centra Memory d.o.o., št. 
619-38/EKT, izdano leta 2010. gne‑327242

Vlaj Vladimir, Šalamenci 3, Puconci, spri-
čevalo o zaključnem izpitu ŠCTŠ Murska 
Sobota, izdano leta 1997. gnh‑327189

Volčanjšek Slavko, Ulica Slavka Rožan-
ca 24, Krško, diplomo, št. 474 Trgovske šole 
Ljubljana, izdano 15. 9. 1987. gnz‑327271

Vtič Simon, Cesta Španskih borcev 47, 
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje ke-
mijske šole v Ljubljani, izdano leta 2009. 
gnv‑327250

Završnik Nejc, Podreča 117, Mavčiče, 
spričevalo 3. letnika BC Naklo, izdano leta 
2012. gnh‑327289

Završnik Nejc, Podreča 117, Mavčiče, 
spričevalo o zaključnem izpitu BC Naklo, 
izdano leta 2010. gng‑327290

Žuran Natalija, Rudija Papeža 32, Kranj, 
spričevalo 5. letnika Ekonomsko-trgovske 
šole Kranj, izdano leta 2009. gnp‑327231

Žužek Peter, Snežniška cesta 34, Pivka, 
indeks, št. 08002101, izdala Fakulteta za 
kemijo in kemijsko tehnologijo, leto izdaje 
2012. gnt‑327277

Drugo preklicujejo

4S MEDIA d.o.o., Štihova ulica 10, Lju-
bljana, taksi nalepko za vozilo z reg. tab. 
KP84-06C, izdala Obrtna zbornica Sloveni-
ja, izdano leta 2012. gnx‑327223

ALFA EXTRA d.o.o. Kozina, Tublje pri Hr-
peljah 10, Kozina, dovolilnice, št. 1008799, 
1009556, 1009572, za državo BIH, oznaka 
države 070. gnp‑327281

ATM Topić Marko s.p., Verdnikova uli-
ca 3, Ljubljana - Črnuče, licenco, št. 006274, 
izvod za vozilo 006274/006, registrska šte-
vilka LJ 86-8AA. gnh‑327268

Avtoprevozništvo Franc Goličnik s.p., 
Parižlje 140, Braslovče, licenco, osnovno, 
št. 008810/AD72-2-3010/2010, veljavnost: 
24. 5. 2010. gng‑327219

Avtoprevozništvo Franc Goličnik s.p., 
Parižlje 140, Braslovče, licenco, za vozilo 

MAN 18.440, registrska številka CE L1-10T. 
gnb‑327220

Avtoprevozništvo Franc Goličnik s.p., 
Parižlje 140, Braslovče, licenco, osnovno, 
št. 008810/AD72-3-1395/2011, veljavnost: 
20. 2. 2011. gnz‑327221

Bačun Nadja, Smolnik 52, Ruše, štu-
dentsko izkaznico, št. 61226087, izdala 
Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. 
gny‑327197

Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska 
Gora, dovolilnice, št. 2580514, za državo 
Ukrajina; št. 0537390, za državo Rusija 
tranz.; št. 0053229, za državo Kazakhstan 
tranz. gnc‑327269

Danilo Lipar, Lahovče 77, Cerklje na Go-
renjskem, digitalno kartico za voznika, št. 
kartice 1070500022183000, izdal Cetis d.d. 
gnw‑327274

Dara Transporti d.o.o., Šmarska cesta 
5D, Koper - Capodistria, nacionalno poklic-
no kvalifikacijo za voznika tovornega vozi-
la, št. 198/2006, izdano na ime Aranđelović 
Slobodan, izdajatelj: Agencija za promet, 
izdano leta 2006. gnw‑327249

Fürst Manja, Loke pri Mozirju 39A, Mozir-
je, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za 
oblikovanje in fotografijo. gnk‑327211

I2I-145 d.o.o., Dolenja vas 5, Prebold, 
spričevalo o plovnosti letala, reg. št. S5 - 
DDX, izdajatelj Ministrstvo za promet RS, št. 
339, leto izdaje 2007. gne‑327192

Ines Aberšek, Postojnska ulica 27, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 19397155, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani, izda-
na na ime Ines Ostojič. gnr‑327279

Koler Nejc, Beblarjev trg 11, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdal Šolski center 
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. 
gnv‑327225

Kovačič Krištof, Hribi 4, Škofljica, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. 
gnn‑327233

Metličar Jasna, Vodnikova cesta 318, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 20040517, 
izdala Pravna fakulteta. gnf‑327245

Milinović Matjaž, Hobovše pri Stari Ose-
lici 16, Gorenja vas, študentsko izkaznico, 
št. 18110607, izdala Filozofska fakulteta Lju-
bljana. gnc‑327194

Morina Driton, Livadna 15, Maribor, certi-
fikat Šolskega centra Celje, št. IZO - 07/561, 
izdan leta 2007. gnj‑327212

Mršnik Petra, Vel. Bukovica 5C, Ilirska 
Bistrica, dijaško izkaznico, izdala SŠ Sreč-
ka Kosovela Sežana, št. 2924064733637. 
gnk‑327261

Mržljak Nina, Kanižarica 34, Črnomelj, 
študentsko izkaznico, št. 01008755, izdala 
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gnw‑327199

Oblak Mirjana, Cesta v Zgornji log 38E, 
Ljubljana, študentsko izkaznico, izdala 
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
gnh‑327214

Pančur Anja, Oševek 16, Kamnik, štu-
dentsko izkaznico, št. 01007220, izdala Pe-
dagoška fakulteta. gnr‑327204

Pregl Sanja, Hrenova 16, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 1997491, izdala 
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Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
gni‑327213

Rexha Argon, Skenderaj 28, Skenderaj, 
Kosovo, certifikat NPK izvajalec zidanja in 
ometavanja, št. 812, izdano 30. 5. 2008, 
izdal Center za poslovno usposabljanje Lju-
bljana. gnw‑327224

Robič Tatjana, Griže 75, Griže, štu-
dentsko izkaznico, št. 71089013, izdala 
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
gnl‑327285

Rovip d.o.o., Cesta Tončke Čeč 78, 
Trbovlje, licenco, št. E004242, za vozilo 
GE004242/05637/009, registrska številka 
LJ - VA-283. gno‑327282

Sanela Lulić, Ižanska cesta 400V, Lju-
bljana, izvod licence št. 012013/005, izdan 
pri Obrtni Zbornici Slovenija za vozilo z reg. 
št LJBP-477, z veljavnostjo do 19. 11. 2013. 
gnu‑327226

Sanela Lulić, Ižanska cesta 400V, Lju-
bljana, izvod licence št. 013013/004, izdan 
pri Obrtni Zbornici Slovenije za vozilo z reg. 
št. LJSZ-240 z veljavnostjo do 19. 11. 2013. 
gnt‑327227

Simonič Mojca, Ulica 21. oktobra 4, Čr-
nomelj, študentsko izkaznico, št. 19777460, 
izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. 
gng‑327215

Slavko Klobčar s.p., Vidmarjeva ulica 8, 
Novo mesto, voznikovo kartico, za Martina 
Klobčarja, št. SLO/1070500019550000, iz-
dajatelj Cetis d.d. gnm‑327234

Švetak Rok, Šarhova ulica 30, Ljubljana, 
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena, 
geodetska in ekonomska šola v Ljubljani. 
gnq‑327255

Tomažič Dejan, Vodole 3D, Maleč-
nik, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500003059001. gnj‑327287

Viher Stanko, Vidanovci 10, Ljuto-
mer, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500018201000, izdajatelj Cetis d.d. 
gnz‑327196

Zbičajnik Igor, Žarova 20, Velenje, po-
trdilo za poklic mojster - klepar - krovec, 
izdajatelj Obrtna zbornica Slovenije, izdano 
leta 2004. gnx‑327248

Žagar Jerica, Stara Loka 155, Škofja 
Loka, študentsko izkaznico, št. 71100178, 
izdala Biotehniška fakulteta. gny‑327272

Žibert Špela, Koželjskega ulica 7, Ve-
lenje, študentsko izkaznico, št. 61184484, 
izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Mari-
boru. gnb‑327195
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