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Javni razpisi

Št. 430-157/2012/12 Ob-3129/12

Obvestilo
o dodatnih pojasnilih v zvezi  

s pripravo vloge in spremembi razpisne 
dokumentacije in popravek

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 
25. 5. 2012 v Uradnem listu RS, št. 38/12 
objavilo Javni razpis za izvajanje programa 
»Uporaba slovenskega jezika v vsakdanjem 
življenju«, št. 430-157/2012, ki se financira 
iz Evropskega sklada za begunce in sred-
stev Ministrstva za notranje zadeve.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 
12. Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge 
razpisne dokumentacije predmetnega jav-
nega razpisa, za predmetni javni razpis na 
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi 
meni “Javna naročila“, naročnik objavil do-
kument “Dodatna pojasnila v zvezi s pripra-
vo vloge in spremembi razpisne dokumen-
tacije, z dne 8. 6. 2012“.

Popravek:
Objava predmetnega javnega razpisa se 

spremeni v 8. točki »Način financiranja«, 
v delu, ki določa podizvajanje, in sicer tako, 
da se pravilno glasi: »Izvajalec mora biti 
sposoben sam upravljati program. Znesek 
za naloge, ki se v okviru programa odda-
jo v podizvajanje, mora biti jasno naveden 
v sklenjeni pogodbi o izvajanju programa.«

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-3117/12
Republika Slovenija, Vlada Republike 

Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki 
jo v skladu s 14. členom Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
zastopa dr. Žiga Turk, minister za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljeva-
nju: Republika Slovenija), objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin  
po metodi javne dražbe

1. Naziv in sedež organizatorja: Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet prodaje:
Stanovanje št. 2, v dvostanovanjski stav-

bi, Raški dol 2, Maribor, ki predstavlja so-
lastninski delež do 1/2 celote, parc. 80/7 
(stavbišče), 1/2 parc. 80/14 (pripadajoče ze-
mljišče) ter zemljiške parc. št. 80/12, 80/13, 
80/15 in 80/16 do celote, vse k.o. Krčevina.

Stanovanje št. 2 predstavlja drvarnico, 
v izmeri 4,52 m2, hodnik, v izmeri 4,53 m2, 

dnevna soba, v izmeri 13,03 m2, kuhinja 
z jedilnico, v izmeri 8,59 m2, spalnica, 
v izmeri 13,32 m2, otroška soba, v izmeri 
9,52 m2, kopalnica, v izmeri 3,36 m2 in 1/2 
podstrešja, v izmeri 7,87 m2.

Stanovanje je zasedeno. Najemnik 
ima predkupno pravico.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Izklicna cena: 31.500,00 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. 
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh 
od poziva k podpisu pogodbe.

Lastništvo preide na kupca ob plačilu 
celotne kupnine in davka na promet nepre-
mičnin.

Plačilo kupnine v navedenem roku je bi-
stvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala v prostorih Ministrstva za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, Masa-
rykova 16, 1000 Ljub ljana, dne 10. 7. 2012, 
z začetkom ob 10. 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 
račun št. 01100-6300109972, sklic na 
št. 18 33111-7141998-20120000. Dražitelj 
mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu 
varščine s priloženo celotno številko računa 
za primer vračila varščine. Uspelemu draži-
telju 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, 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 zvezi s prijavo in ogledom nepremični-
ne se obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Masarykova ulica 16, Ljub ljana, e-pošta: 
ales.rajlic@gov.si.

Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije

Št. 0044/2012 Ob-3150/12

Javni razpis
za sofinanciranje tržnih raziskav  

na novih tujih trgih (JR 1/2012-446)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javna agencija Republike Slove-

nije za podjetništvo in tuje investicije
Skrajšana firma: JAPTI, Javna agencija 

za podjetništvo in tuje investicije
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljub-

ljana
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo s pogodbo 
št. JAPTI-2012-603200-PJ o financiranju iz-
vajanja Programa internacionalizacije v letu 
2012.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega 
razpisa: Javna agencija Republike Slovenije 
za podjetništvo in tuje investicije (v nada-
ljevanju: JAPTI) objavlja javni razpis »So-
financiranje tržnih raziskav na novih tujih 
trgih« (JR 1/2012-446) na podlagi Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4, 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 
4/11 in 37/12), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011), Zakona o spodbujanju tujih 
neposrednih investicij in internacionaliza-
cije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – 
UPB1, 11/11), Programa Vlade Republike 
Slovenije za spodbujanje internacionaliza-
cije podjetij za obdobje 2010–2014, ki ga 
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je vlada RS sprejela na svoji 93. redni seji, 
z dne 29. 7. 2010, Spremembe Programa 
dela in Finančnega načrta JAPTI za leto 
2011 ter Programa dela in Finančnega na-
črta JAPTI za leto 2012, h katerim je Vlada 
Republike Slovenje dala soglasje na svoji 
113. redni seji, dne 23. 12. 2010 in Pogod-
be št. JAPTI-2012-603210-PJ o financira-
nju izvajanja Programa internacionalizacije 
v letu 2012 med Ministrstvom za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo 
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje 
investicije.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje izdelave tržnih raziskav na novih tujih 
trgih glede možnosti:

– prodora obstoječih izdelkov/storitev ali 
skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju iz-
delkov) na nov tuj trg;

– prodora novih izdelkov novi tuji trg.
Tržna raziskava je strukturiran prikaz 

pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, 
s ciljem:

– identifikacije in ocene novih tržnih/iz-
delčnih priložnosti

– ocene ustreznosti obstoječih izdelkov 
za potrebe novega tujega trga

– priprave načrta za prilagoditev obsto-
ječih izdelkov potrebam novega tujega trga

– identifikacije ustreznih prodajnih kana-
lov na novem tujem trgu

Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je 
mednarodno priznana država1 ali ožje po-
dročje oziroma regija znotraj države kamor 
podjetje še ne izvaža oziroma še ni realizi-
ralo izvoza v letih 2011 in 2012.

88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah),

______
1 Seznam mednarodno priznanih držav je 

dostopen na naslovu http://www.intracen.org/
exporters/Stat_export_country_product/.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti 
v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim 
izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih 
raziskav.

4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, da se s so-

financiranjem tržnih raziskav na novih tujih 
trgih slovenskim podjetjem, ki vstopajo na 
novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo 
svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odlo-
čitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na 
izbrani novi tuji trg.

Cilj razpisa je podpreti 30 slovenskih 
podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih 
tujih trgih.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo 

pravne in fizicne2 osebe (v nadaljevanju: 
podjetja), ki izpolnjujejo naslednje splošne 
pogoje za kandidiranje:

2 To so samostojni podjetniki, kot jih opre-
deljuje ZGD-1.

a. podjetje je registrirano po Zakonu 
o gospodarskih družbah (ZGD-1),

b. opravlja svojo dejavnost v Republiki 
Sloveniji,

c. po velikosti spada podjetje med mi-
kro, majhne ali srednje velika podjetja. Za 
opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo 
določila iz Priloge I3 Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o raz-
glasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 

3 Dokument je objavljen na tej povezavi: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.

 d. podjetje ne opravlja eno od dejavnosti4 
razvrščeno v naslednje sektorje, področja, 
oddelke, skupine in razrede, skladno z Ured-
bo o standardni klasifikaciji dejavnosti 2008:

______
4 Upošteva se podatek o glavni dejavnosti 

podjetja, ki je naveden v Poslovnem registru 
Slovenije, ki ga vodi AJPES.

– področje A: Kmetijstvo in lov, gozdar-
stvo, ribištvo,

– oddelek 05: Pridobivanje premoga,
– oddelek 10: Pro izvodnja živil,
– oddelek 11: Pro izvodnja pijač,
– oddelek 12: Pro izvodnja tobačnih iz-

delkov,
– skupina 16.29: Pro izvodnja drugih iz-

delkov iz lesa, plute, slame in protja,
e. podjetje ni v težavah v skladu s Smer-

nicami Skupnosti o državnih pomočeh za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v te-
žavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, 
str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
žavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, 
št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri 
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja 
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o dr-
žavni pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo 
merila za stečajni postopek po predpisih, ki 
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podje-
tje je v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar te-
koča izguba skupaj s prenesenimi izguba-
mi preteklih let, doseže polovico osnovne-
ga kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar teko-
ča izguba skupaj s prenesenimi izgubami 
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki 
je prikazan v računovodski evidenci in je 
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih 
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prika-
zan v računovodskih izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, 
stečaja ali likvidacije,

f. podjetje ima poravnane obveznosti do 
Republike Slovenije,

g. podjetje ne pridobiva pomoči po po-
sebnem programu za reševanje in prestruk-
turiranje,

h. podjetje ni navedeno v evidenci po-
slovnih sub jektov iz 35. člena Zakona o in-
tegriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; 
Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 30/11),

i. podjetje za iste upravičene stroške, ki 
jih podjetje navaja v svoji vlogi na ta javni 
razpis, ni pridobilo/pridobil sredstev iz dr-
žavnega ali lokalnega proračuna ali med-
narodnih virov,

j. podjetje ni v postopku vračanje neupra-
vičeno prejete državne pomoči.

5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pod-

jetja, ki poleg splošnih pogojev za kandi-
diranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne 
pogoje za kandidiranje:

a. podjetje je na dan 31. 12. 2011 za-
poslovalo vsaj pet oseb za polni delovni 
čas5,

5 V primeru samostojnih podjetnikov se kot 
zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje 
tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zava-
rovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/M2 
mora biti razviden polni delovni čas).
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b. podjetje v celoti zagotavlja lastna sred-
stva za zaprtje6 finančne konstrukcije izdela-
ve tržne raziskave na tujih trgih, ki ga navaja 
v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg 
lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana 
sredstva iz naslova tega razpisa,

______
6 Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da 

podjetje v celoti zagotavlja sredstva za pokriva-
nje vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev za 
pokrivanje upravičenih stroškov bodo sredstva 
prejeta iz naslova javnega razpisa in sredstva, ki 
jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev. Primer: 
višina upravičenih stroškov je 10.000 EUR.

Podjetje v vlogi navede, da pričakuje sub-
vencijo v višini 5.000 EUR, ostalih 5.000 EUR bo 
moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev, če 
želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. Koli-
kor podjetje zagotovi manj kot 5.000 EUR lastnih 
sredstev, to pomeni odprto finančno konstrukcijo.

c. v finančnem načrtu projekta je upo-
števana maksimalna vrednost sofinancira-
nja upravičenih stroškov projekta, ki znaša 
50 % upravičenih stroškov oziroma največ 
4.000,00 EUR.

d. podjetje in izvajalec tržne raziskave na 
novem tujem trgu ne smeta biti medsebojno 
povezani družbi v smislu 527. Člena ZGD-1. 
Poleg tega podjetje ne sme imeti nikakršne-
ga deleža v podjetju izvajalca tržne raziska-
ve hkrati pa tudi izvajalec tržne raziskave 
ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju,

e. podjetje se lahko na ta javni razpis 
prijavi samo z eno vlogo7, kjer ena vloga 
pomeni en prijavljen projekt (izvedba ene 
tržne raziskave na enem novem tujem trgu, 
ki jo izvaja en zunanji izvajalec),

7 Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega 
razpisa z JAPTI sklenjeno le eno veljavno po-
godbo za sofinanciranje upravičenih stroškov.

V primeru, da podatki, na osnovi katerih 
se preverja izpolnjevanje posameznega po-
goja, v vlogi niso navedeni, se šteje, kot da 
vloga ne izpolnjuje tega pogoja.

6. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega razpisa niso upra-

vičeni:
– podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za 

kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu.
7. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vlo-

ge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kan-
didiranje in bodo skladne s predmetom in 
namenom tega javnega razpisa in ne bodo 
v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so 
navedene v javnem razpisu, bodo ocenjene 
s strani komisije.

Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov 

JAPTI v zaprti in pravilno opremljeni ovojni-
ci (glej 12. poglavje tega javnega razpisa),

b. vloga, ki vsebuje vse obrazce, nave-
dene v 18. poglavju tega javnega razpisa, 
obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z dolo-
čili tega javnega razpisa, razpisne dokumen-
tacije in navodili, ki so navedena na obrazcih.

Razpisna komisija bo vloge ocenila na 
podlagi naslednjih meril:

Zap. št. Merilo Največje  
št. točk

1 Poslovna utemeljenost izvedbe tržne raziskave 10
2 Ciljni trg 5
3 Bruto dodana vrednost na zaposlenega v dejavnosti 4
4 Reference zunanjega izvajalca 5
5 Delež prodaje izven Slovenije 4
6 Stabilnost podjetja 2

SKUPAJ 30

Način uporabe in pomen posameznih 
meril sta opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

Maksimalno število točk je 30. Možnost 
sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo 
v postopku ocenjevanja dosegle prag 18 
ali več točk.

Kolikor se bo po končanem ocenjevanju 
izkazalo, da skupna vrednost pričakovane-
ga sofinanciranja vlog, ki so dosegle prag 
števila točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razde-
ljena glede na število doseženih točk, pri 
čemer bodo imele prednost vloge z višjim 
številom točk.

V primeru, da bo več vlog z enakim šte-
vilom točk, bodo imele prednost vloge po 
merilu 1, »Poslovna utemeljenost izvedbe 
tržne raziskave«, nadalje bodo imele pred-
nost vloge po merilu 2 »Ciljni trg«, vloge po 
merilu 3 »Stopnja dodane vrednosti na za-
poslenega v dejavnosti«, vloge po merilu 4 
»Reference zunanjega izvajalca«. Vloge po 
merilu 5 »Obseg prodaje izven Slovenije » 
in vloge po merilu 6 »Stabilnost podjetja«.

V primeru, da bo več vlog z enakim sku-
pnim številom točk in enakim številom točk 
po vseh merilih, bodo imele prednost vloge, 
ki so prispele prej.

V primeru, da vlaga telj odstopi od pod-
pisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene 
v predpisanem roku, se šteje, da je vloga 
umaknjena in se izbere naslednja vloga gle-
de na doseženo oceno.

V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki 
bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, 
se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na 
to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila 
točk za sofinanciranje. Za odprto finančno 
konstrukcijo se šteje tudi kadar je v vlogi 
presežena najvišja možna stopnja sofinan-
ciranja predvidena s tem javnim razpisom.8

______
8 Podjetje mora zagotoviti zaprto finančno 

konstrukcijo (»Višina sofinanciranja izvedbe 
tržnih raziskav na tujih trgih (€)« + »Lastni 
finančni viri podjetja (€)« = ali >  »Celotna vre-
dnost upravičenih stroškov izvedbe tržne razi-
skave brez DDV (€)«).

Del sredstev na razpisu lahko ostane 
nerazporejen kolikor sredstva ne zadoščajo 
za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti 
sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem 
načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena 
do sofinanciranja.

8. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na 

razpolago za izvedbo predmeta tega javne-
ga razpisa, znaša 120.000,00 EUR. Finanč-
na sredstva so zagotovljena v Proračunu 
Republike Slovenije za leto 2012. Prejeta 
sredstva predstavljajo državno pomoč.

Sredstva prispeva Republika Slovenija 
v 100 % deležu prek Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo (proračunska po-
stavka 603210 – Spodbujanje internaciona-
lizacije), na stroškovnem mestu (SM) 015, 
stroškovnem nosilcu (SN) 1506/2.

Del razpisanih sredstev lahko ostane ne-
razporejen v primeru premajhnega števila 
ustreznih vlog.

V primeru spremembe višine proračun-
skih omejitev na omenjeni postavki, se 
uskladi tudi višina sredstev za ta javni raz-
pis.

9. Intenzivnost pomoči
V skladu s shemo državne pomoči 

»Spodbujanje internacionalizacije podjetij 
za obdobje 2010–2014«, (št. Priglasitve: 



Stran 1330 / Št. 45 / 15. 6. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

BE01-5715334-2010, X328/2010) znaša 
intenzivnost pomoči 50 % upravičenih stro-
škov.

Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena 
in sicer ne more preseči 4.000,00 EUR.

Kadar podjetje prejme pomoč v obliki 
tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po 
prejemu tveganega kapitala zaprosi za po-
moč po tem javnem razpisu, se dovoljena 
intenzivnost zniža za 20 %. Zmanjšanje ne 
presega skupnega zneska prejetega rizič-
nega kapitala.

Upoštevati je potrebno pravilo kumula-
cije pomoči, kar pomeni, da skupna višina 
vseh prejetih spodbud posameznega pod-
jetja iz vseh javnih virov, vključno s pomočjo 
po »de minimis« pravilu, za iste upravičene 
stroške ne sme preseči dovoljene skupne 
višine pomoči.

10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofi-

nanciranja so:
– strošek svetovalnih storitev, vezanih na 

izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja 
zunanji izvajalec z ustreznimi referencami

Davek na dodano vrednost (DDV) ni 
upravičen strošek.

Upravičeni strošek niso svetovalne stori-
tve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno ali 
periodično, ali pa so povezane z običajnimi 
obratovalnimi stroški podjetja na domačem 
trgu ali obstoječem tujem trgu.

11. Obdobje, v katerem morajo biti pro-
jekti izvedeni in posredovani zahtevki za 
sofinanciranje tržnih raziskav

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih 
projektov, ki bodo dejansko izvedeni.

Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih 
raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje 
vloge na ta javni razpis in najdlje do 9. 11. 
2012.

Osnova za izplačilo odobrenih sredstev 
po tem javnem razpisu je s strani JAPTI 
odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za 
izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi pri-
logami mora biti predložen JAPTI najkasne-
je v roku petnajst dni od nastanka zadnjega 
upravičenega stroška v okviru prijavljene-
ga projekta oziroma najkasneje do vključno 
9. 11. 2012.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku 
za oddajo Zahtevka za izplačilo, se ne mo-
rejo uveljavljati.

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo 
so:

– fotokopije računov;
– dokazila o plačilu računov (kopije izpi-

ska prometa podjetja na dan odliva iz kate-
rega mora biti razvidno, da je bila transakcija 
dejansko izvršena (razvidni morajo biti nasle-
dnji podatki: podjetje in njegov transakcijski 
račun, prejemnik sredstev in njegov transak-
cijski račun, namen plačila, znesek, datum 
plačila). Plačilo v gotovini se ne prizna);

– zaključno poročilo o uspešnosti izved-
be projekta (Priloga 1) rezultati projekta 
glede na pričakovane rezultate in pojasnilo 
o morebitnih negativnih odstopanjih).

– dokazna gradiva o dejanski izvedbi tr-
žne raziskave na novem tujem trgu (kopija 
izdelane tržne raziskave);

12. Način prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 16. 7. 

2012, do 12. ure.
Obravnavane bodo samo pravočasne 

vloge. Za pravočasne se štejejo vloge, ki 
bodo prispele na naslov JAPTI, Javna agen-
cija Republike Slovenije za podjetništvo in 
tuje investicije, Verovškova cesta 60, Ljub-

16. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se po-

sredujejo izključno v elektronski obliki na 
naslov: raziskave@japti.si s pripisom »JR 
Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih 
trgih – vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektron-
ski naslov prispeti najpozneje 7 delovnih 
dni pred iztekom roka za oddajo vloge. 
JAPTI ni dolžan posredovati odgovora, če 
v samem naslovu elektronskega sporočila 
pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pri-
pisa. JAPTI bo na spletnem naslovu: www.
japti.si objavil odgovore na vprašanja v roku 
treh delovnih dni po prejemu vprašanja. Od-
govori na vprašanja so sestavni del javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije.

17. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava (obvezne priloge 

tega obrazca so: kopija ponudbe zunanjega 
izvajalca, kopija referenc zunanjega izva-
jalca, kopija predračuna zunanjega izvajal-
ca. Veljajo le podpisane in ožigosane kopije 
s strani izvajalca/ prijavitelja, ki so opremlje-
ne z oznako 'kopija enaka originalu'. Priloge 
morajo biti preverljive.)

Obrazec št. 2: Izjava podjetja o strinjanju 
z razpisnimi pogoji

Obrazec št. 3: Izjava prejemnika spodbu-
de o dodelitvi državen pomoči

Obrazec št. 4: Ocenjevalni list
Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (para-

firati)
Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico

 Javna agencija Republike Slovenije  
za podjetništvo in tuje investicije

Št. 5100-3/2012-1 Ob-3151/12
Na podlagi 126. člena Pravilnika 

o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja 
in spremljanju izvajanja raziskovalne de-
javnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11) 
in v zvezi z 12. členom Zakona o razisko-
valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) ter Ured-
be o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju 
med Ministrstvom za visoko šolstvo, zna-
nost in tehnologijo Republike Slovenije 
ter Komisariatom za atomsko energijo na 
področju znanstvenih raziskav (Uradni list 
RS, št. 14/06 – MP; v nadaljevanju: Uredba 
o ratifikaciji) Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 
cesta 30, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje 

znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in 

Komisariatom za alternativne energije 
in atomsko energijo (CEA) Francoske 

republike v letih 2013–2014
1. Naziv in naslov uporabnika proračun-

skih sredstev: Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih 
projektov na navedenih področjih:

Nove tehnologije za energijo
– Materiali
– Napredni katalizatorji za polimerne ele-

ktrolitske membrane (PEM), gorivne celice
– Produkcija, shranjevanje in distribucija 

vodika
– Sončna energija

ljana do vključno 16. 7. 2012, do 12. ure. 
Vse nepravočasne vloge bodo kot prepozne 
s sklepom zavržene.

Vloga mora biti pripravljena v sloven-
skem jeziku in skladno z določili tega jav-
nega razpisa, razpisna dokumentacije in 
navodil na obrazcih.

Vloga mora biti poslana po pošti ali oseb-
no dostavljena na sedež JAPTI. Vloga mora 
biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki je opre-
mljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za 
ovojnico«, na naslov Javna agencija Repu-
blike Slovenije za podjetništvo in tuje inve-
sticije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana.

Kolikor bo vloga dostavljena osebno 
mora vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur 
JAPTI, ki je vsak dan, med 9. in 13. uro.

Prijava mora ne glede na način dostave 
(osebno ali po pošti) prispeti v vložišče na-
ročnika do 16. 7. 2012 do 12. ure, sicer se 
bodo štele kot prepozno prispele.

13. Odpiranje vlog in izbor podjetij – pre-
jemnikov sredstev

Odpiranje vlog ne bo javno.
Obravnavale se bodo le pravočasne vlo-

ge, prispele v zaprti in pravilno opremljeni 
ovojnici.

V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge 
glede na zahteve iz alineje »b« 7. poglavja 
tega javnega razpisa, bo razpisna komisija 
pozvala prijavitelja k dopolnitvi vloge. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelji v določenem 
roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom za-
vržene.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kan-
didiranje in/ali ni skladna s 3., 4., 10. in 11. 
poglavjem javnega razpisa, se kot neustre-
zna zavrne.

14. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči di-

rektor JAPTI s sklepom. Prijavitelji bodo 
o izidu njihove vloge obveščena s sklepom 
najkasneje v roku štirideset dni od datuma 
zaključka javnega razpisa. Prijavitelji bodo 
na podlagi sklepa o izbiri pozvana k podpisu 
pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni 
od prejema poziva na podpis pogodbe na 
poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo 
vlogo za pridobitev sredstev.

Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo 
prijavitelji na JAPTI v roku petnajst dni od 
prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po 
splošnem upravnem postopku je po Zakonu 
o upravnih taksah potrebno plačati uprav-
no takso po taksni tarifi 3, in sicer v viši-
ni 18,12 EUR. Za odločanje o pritožbi je 
pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Prija-
vitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti 
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne more biti postavljeno 
merilo za izbor prejemnikov.

Rezultati javnega razpisa so informacije 
javnega značaja in bodo objavljeni na sple-
tnih straneh JAPTI.

15. Razpisna dokumentacija: razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletnem na-
slovu www.japti.si ali na sedežu JAPTI, 
Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana, vsak 
delovnik med 9. in 12. uro. Razpisna doku-
mentacija se lahko posreduje tudi po elek-
tronski pošti, na osnovi zahteve podane na 
elektronski naslov raziskave@japti.si, s pri-
pisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na 
novih tujih trgih«. JAPTI ni dolžan posredo-
vati razpisne dokumentacije, če v samem 
naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja 
ni razvidnega zahtevanega pripisa.
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– Biomasa
– Nanotehnologije.
Jedrska energija
– Jedrska varnost (staranje materialov, 

podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, 
človeški faktor, reaktorska fizika, termohi-
dravlika, materiali, korozija, erozija, struk-
turna mehanika, probabilistične in determi-
nistične varnostne analize, hude nesreče)

– Shranjevanje (disposal) radioaktivnih 
odpadkov

– Nove reaktorske tehnologije
– Jedrski podatki
– Reaktorska dozimetrija.
Prilagajanje klimatskim spremembam
Temeljne raziskave v fiziki
– Optika in laserji.
Znanosti o življenju
– Novi markerji (geni in proteini), vplete-

ni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, 
regeneracijo tkiv ter staranje

– Možganski tumorji: imaging in nove 
terapije.

Raziskave globalne varnosti
– Monitoring radioaktivnosti (meritve 

kontaminacij, strategije izrednih razmer, za-
ščita pred sevanjem)

– Detekcija skritih objektov in eksplozi-
vov.

Projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republi-

ka Slovenija in CEA.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni 

poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo razi-

skovalne organizacije in zasebni razisko-
valci, ki:

– so vpisani v evidenco agencije za opra-
vljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki 
Sloveniji oziroma v register zasebnih raz-
iskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpi-
sane z Zakonom o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti in predpisi agencije; ter

– izvajajo s strani agencije financirane 
programe dela javnih raziskovalnih organi-
zacij ali s strani agencije financirane ozi-
roma sofinancirane projekte temeljnega ali 
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene 
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelova-
nje v okvirnih programih Evropske unije na 
področju raziskav in tehnološkega razvo-
ja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja 
raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpi-
sa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sode-
lovanje s CEA in tako omogočiti poglobitev 
znanja ter znanstveno-tehnološki napredek 
na strateško pomembnih področjih s sode-
lovanjem slovenskih in francoskih razisko-
valcev.

5. Pogoji za opravljanje predmeta jav-
nega razpisa

Prijavitelji iz 3. točke tega razpisa mora-
jo izpolnjevati pogoje iz Uredbe o ratifika-
ciji. Slovenski vodja prijavljenega projekta 
mora izpolnjevati pogoje za vodjo razisko-
valnega projekta, kot jih določa Pravilnik 
o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11; v na-
daljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih za 
vodjo projekta). Vodja projekta mora imeti 
najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na 
letnem nivoju, razen direktorjev javnih raz-
iskovalnih zavodov.

Pri raziskovalnem projektu morajo so-
delovati raziskovalci obeh držav (francoski 
raziskovalec mora biti zaposlen pri CEA). 
Slovenski in francoski vodja morata vložiti 

prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga 
določata pristojni instituciji (v Franciji: CEA, 
www.cea.fr, CEA–Saclay, International Re-
lations Division, Tel. +33 164502519). Kon-
taktna oseba na francoski strani je Sylvie 
Aniel, e-mail: Sylvie.Aniel@cea.fr.

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje 

pripravi s strani agencije imenovana stro-
kovna komisija, pri čemer upošteva ovre-
dnotenje projekta po Metodologiji ocenjeva-
nja prijav za razpise, 6319-1/2011-6 z dne 
2. 4. 2012.

Predlog izbora prijav za sofinanciranje 
nato obravnava pristojni mednarodni organ 
(Skupni slovensko-francoski upravni odbor 
MVZT in CEA, v nadaljnjem besedilu: sku-
pni odbor). Sklep o izboru prijav za sofi-
nanciranje izda direktor agencije na podlagi 
izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan 
upoštevati.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov

Predvideni obseg sredstev za realiza-
cijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 
2013–2014 znaša okvirno 420.000 EUR.

Končni dogovor o številu odobrenih pro-
jektov in obsegu financiranja bo sprejet na 
zasedanju skupnega odbora, ki bo predvido-
ma potekalo konec leta 2012, kar je vezano 
na obseg za ta namen zagotovljenih sred-
stev v Proračunu Republike Slovenije za leti 
2013 in 2014.

Agencija bo sofinancirala delo razisko-
valcev, neposredne materialne stroške, stro-
ške storitev v zvezi z raziskovalnim delom 
in stroške amortizacije. Stroškov priprave 
in prijave na projekt prijavitelj ne more uve-
ljavljati.

Na podlagi podrobneje izdelanega fi-
nančnega načrta bo prejemnik (slovenski 
nacionalni partner, katerega projekt bo sofi-
nanciran) prejel sredstva skladno z dinami-
ko določeno v pogodbi.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 
1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

9. Rok za predložitev prijav in na-
čin predložitve ter opremljenost prijav

Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, pri-
java na Javni razpis za sofinanciranje znan-
stvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in CEA« morajo prija-
vitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glav-
no pisarno agencije. Za pravočasne štejejo 
prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in 
elektronski obliki. Prijava je oddana pravo-
časno, če prispe v glavno pisarno agencije 
do 17. 9. 2012, najkasneje do 12. ure. Kot 
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane 
priporočeno po pošti v Sloveniji do 17. 9. 
2012, najkasneje do 12. ure (poštni žig).

V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko 
samo ena prijava. Prijava na javni razpis 
mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisa-
na prijavna obrazca A (ARRS-MS-CEA-03- 
A/2012) in B (ARRS-MS-CEA-03- 
B/2012). Obrazca A in B, poimenova-
na ARRS-MS-CEA-03-A-2012-Pr in 
ARRS-MS-CEA-03-B-2012-Pr (s končni-
co.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slo-
venskega vodje prijavljenega projekta, mora 
prijavitelj priložiti v ovojnico tudi v elektron-
ski obliki na zapisljivi CD ali DVD ali na 
USB ključ. Elektronske prijave morajo biti 
vsebinsko popolnoma enake kot pisne. Za 
pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki 
so v roku oddane v pisni in elektronski obliki, 
pri čemer je za identičnost obeh prijav odgo-
voren prijavitelj.

Nepravočasnih ali nepravilno označe-
nih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo 
obravnavala in jih bo neodprte vrnila prija-
viteljem.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje pri-
jav bo predvidoma 19. 9. 2012, ob 10. uri, 
v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: o izidu jav-
nega razpisa bodo prijavitelji predvidoma 
obveščeni decembra 2012.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko 
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem li-
stu Republike Slovenije objavljeni na spletni 
strani agencije, www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu 
Pristovšku, tel. 01/400-59-71, vsak delavnik, 
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pri-
stovsek@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno  
dejavnost Republike Slovenije

Št. 5100-6/2012-1 Ob-3152/12
Na podlagi 126. člena Pravilnika 

o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11) in v zve-
zi z 12. členom Zakona o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 
ZDru-1, 112/07 in 9/11), Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Sloveni-
je, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja  

v mednarodnih znanstvenih združenjih 
v letu 2012

1. Naziv in naslov uporabnika proračun-
skih sredstev: Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje delovanja v mednarodnih znanstvenih 
združenjih v letu 2012, in sicer za:

– B1: članarine slovenskih znanstvenih 
združenj v mednarodnih znanstvenih zdru-
ženjih,

– B2: udeležbo slovenskih znanstve-
nikov oziroma strokovnjakov, izvoljenih 
za predsednike, podpredsednike, general-
ne sekretarje ali člane vodstvenih organov 
mednarodnih znanstvenih združenj, na za-
sedanjih vodstvenih organov mednarodnih 
znanstvenih združenj.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni 
poziv/razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo:
– za B1: slovenska znanstvena združe-

nja;
– za B2: slovenska znanstvena združe-

nja ali raziskovalne organizacije oziroma za-
sebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco 
agencije za opravljanje raziskovalne dejav-
nosti v Republiki Sloveniji oziroma v register 
zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo po-
goje, predpisane z zakonom o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, 
ter izvajajo s strani agencije financirane pro-
grame dela javnih raziskovalnih organizacij 
ali s strani agencije financirane ali sofinan-
cirane projekte temeljnega in aplikativnega 
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raziskovanja ali odobrene mednarodne pro-
jekte na področju raziskav in tehnološkega 
razvoja.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega raz-
pisa je, da raziskovalci z delovanjem v okvi-
ru znanstvenih združenj v svetu pridobivajo 
nova znanja in spoznanja, ki jih lahko pre-
nesejo v javno korist in gospodarsko izrabo 
za povečanje družbene blaginje.

5. Pogoji za opravljanje predmeta jav-
nega razpisa:

– za B1: članstvo slovenskega znan-
stvenega združenja v mednarodnem znan-
stvenem združenju; agencija ne sofinancira 
članarin sekcijam slovenskih znanstvenih 
združenj, gospodarskim družbam, zavodom 
oziroma drugim javnim pravnim osebam in 
posameznikom;

– za B2: funkcija slovenskega znanstve-
nika oziroma strokovnjaka v mednarodnem 
znanstvenem združenju, kot je navedena 
v točki 2 tega razpisa pod B2.

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Agencija bo sofinancirala upravičene 

stroške vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo 
razpisne pogoje, do skupne višine sredstev 
iz tega javnega razpisa (točka 7). Kolikor bi 
obseg vseh upravičenih stroškov presegel 
razpoložljiva sredstva, bo znesek sofinan-
ciranja prijaviteljem proporcionalno znižan 
glede na razpoložljiva sredstva. Prednost 
pri financiranju imajo članarine (B1) in eno 
od največ dveh zasedanj vodstvenih orga-
nov (B2).

Strokovna komisija pripravi predlog skle-
pa o izboru vlog za sofinanciranje, ki ga di-
rektor predloži Znanstvenemu svetu. Sklep 
o izboru prijav za sofinanciranje sprejme 
na predlog Znanstvenega sveta agencije 
direktor agencije.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in so-
financiranje delovanja slovenskih znanstve-
nih združenj v svetu

Predvideni obseg sredstev za realizaci-
jo tega razpisa v letu 2012 znaša okvirno 
90.000 EUR.

Agencija bo sofinancirala:
B1: članarino slovenskih znanstvenih 

združenj v mednarodnih znanstvenih zdru-
ženjih v letu 2012 v višini od 200,00 EUR do 
800,00 EUR letno.

B2: udeležbe slovenskih znanstvenikov 
in strokovnjakov, izvoljenih za predsedni-
ke, podpredsednike, generalne sekretarje 
ali člane vodstvenih organov mednarodnih 
znanstvenih združenj, na največ dveh za-
sedanjih vodstvenih organov mednarodnih 
znanstvenih združenj letno, v višini medna-
rodnih prevoznih stroškov po najbolj eko-
nomični tarifi (najbolj ekonomičen način 
vključuje upoštevanje cene in porabe časa) 
ter dnevnic, kot jih določa veljavna Uredba 
o povračilu stroškov za službena potovanja 
v tujino.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je 
od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.

9. Rok za predložitev prijav in na-
čin predložitve ter opremljenost prijav

Prijava na javni razpis mora vsebovati 
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obra-
zec B1 (ARRS-MS-MZ-06-1/2012) ozrioma 
B2 (ARRS-MS-MZ-06-2/2012).

Prijavnemu obrazcu (pisna prijava) mora 
biti obvezno priložene naslednje priloge:

– za B1:
– kopijo dokazila mednarodnega znan-

stvenega združenja za članarino za leto 
2012

– za B2:
– vabilo na zasedanje – dokazilo 

o funkciji v mednarodnem znanstvenem 
združenju – predračun stroškov.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so 
pravočasno oddane v pisni in elektronski 
obliki.

Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, pri-
java na Javni razpis za sofinanciranje do-
staviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno 
agencije. Prijava je oddana pravočasno, če 
prispe v glavno pisarno agencije do 12. 7. 
2012, najkasneje do 12. ure. Kot pravoča-
sne se štejejo tudi prijave, oddane priporo-
čeno po pošti iz Slovenije do 12. 7. 2012, 
najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki 
poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena 
prijava za eno znanstveno združenje oziro-
ma enega funkcionarja.

Obrazci (brez zahtevanih prilog) mora-
jo najkasneje 12. 7. 2012, do 12. ure, pri-
speti tudi po elektronski pošti na naslov: 
razpis-zdruzenja12@arrs.si (zaradi avtoma-
tičnega procesiranja podatkov iz obrazca 
so zaželeni obrazci v Wordovem formatu). 
Elektronske prijave (obrazci) morajo biti 
vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri 
čemer je za identičnost obeh prijav odgovo-
ren prijavitelj. Nepravočasnih ali nepravilno 
označenih prijav komisija za odpiranje prijav 
ne bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila 
prijavitelju.

Nepravočasnih ali nepravilno označe-
nih prijav komisija za odpiranje prijav ne 
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila 
prijavitelju.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje pri-
jav bo predvidoma 16. 7. 2012, ob 10. uri, 
v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javne-
ga razpisa bodo prijavitelji obveščeni pred-
vidoma do 31. 7. 2012.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko 
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem li-
stu Republike Slovenije objavljeni na spletni 
strani agencije, http://www.arrs.si/, zaintere-
sirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, 
v Sektorju za mednarodno sodelovanje.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini 
Seršen, tel. 01/400-59-69, vsak delavnik, 
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.ser-
sen@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno  
dejavnost Republike Slovenije

Št. 5100-2/2012-1 Ob-3153/12
Na podlagi 126. člena Pravilnika 

o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11) in v zvezi 
z 12. členom Zakona o raziskovalni in ra-
zvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 
ZDru-1, 112/07 in 9/11), Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Sloveni-
je, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v zvezi  

s promocijo slovenske znanosti v tujini 
v letu 2012

1. Naziv in naslov uporabnika proračun-
skih sredstev: Javna agencija za raziskoval-

no dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti 
v zvezi s promocijo slovenske znanosti in 
znanja v tujini, pri čemer se aktivnosti v zve-
zi s promocijo slovenske znanosti lahko iz-
vajajo tudi na območju Republike Slovenije, 
če je zagotovljena primerna mednarodna 
znanstvena in strokovna udeležba.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni 
poziv/razpis: na javni razpis se lahko prijavi-
jo raziskovalne organizacije in zasebni razi-
skovalci, ki so vpisani v evidenco raziskoval-
nih organizacij oziroma v register zasebnih 
raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpol-
njujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki 
ureja področje raziskovalne in razvojne de-
javnosti, in s predpisi agencije, ter izvajajo 
s strani agencije (so)financirane programe 
oziroma projekte temeljnega ali aplikativne-
ga raziskovanja, ali odobrene mednarodne 
projekte, ki zagotavljajo osnovni vir raziskav. 
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi zavo-
di, skupnosti zavodov, gospodarske družbe, 
društva, zveze društev in ustanove Repu-
blike Slovenije. Prav tako se lahko prijavijo 
pravne osebe iz slovenskega zamejstva in 
pravne osebe Slovencev po svetu. Prijavitelj 
za izvajanje aktivnosti pooblasti odgovorne-
ga nosilca.

4. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
1. spodbujanje sodelovanja slovenskih 

raziskovalcev z raziskovalci iz držav, s kate-
rimi Republika Slovenija še nima sklenjenih 
ustreznih mednarodnih aktov ali so ti v po-
stopku priprave oziroma ratifikacije oziroma 
se že sklenjeni in ratificirani mednarodni akti 
v praksi še ne izvajajo;

2. spodbujanje promocije slovenske zna-
nosti pri slovenskih raziskovalcih iz zamej-
stva oziroma slovenskih raziskovalcih žive-
čih po svetu, ki organizirajo dogodke v tujini;

3. spodbujanje organizacije oziroma ak-
tivnega sodelovanja na odmevnih dogodkih 
doma in v tujini, s katerimi se predstavi slo-
venska znanstvena, raziskovalna in razvoj-
na sfera oziroma njihovi dosežki; pri tem 
lahko enakopravno sodelujejo slovenski 
raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski 
raziskovalci živeči po svetu;

4. podpora slovenskim ustanovam ali 
združenjem, ki v znanstvenem delu pove-
zujejo dejavnost slovenskih humanistov, na-
ravoslovcev in drugih strokovnjakov v za-
mejstvu, ter hkrati sodelujejo s tujimi uni-
verzami, društvi in znanstvenimi ustanova-
mi, ter s svojimi znanstvenimi publikacijami 
oskrbujejo številne knjižnice ter slovenske 
lektorate v tujini;

5. podpora združenjem, ki obveščajo 
o pripravljajočih se politikah in evropski za-
konodaji na področju visokega šolstva, zna-
nosti, raziskovalno-razvojne in inovacijske 
dejavnosti na ravni EU ter o aktualnih razpi-
sih EU, ter skrbijo za povezovanja z evrop-
skimi partnerji, s katerimi se oblikujejo pro-
jektni konzorciji za razvojno-tehnološke in 
podjetniške mreže.

5. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
V postopku izbora sofinanciranja promo-

cije slovenske znanosti v tujini bo komisija, 
ki jo imenuje direktor ARRS, pregledala pri-
jave jih ocenila po naslednjih merilih:

1. skladnost z razpisom: 0 do 30 točk;
2. odmevnost promocijske dejavnosti: 

0 do 20 točk;
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3. vidnost promocijske dejavnosti: 0 do 
20 točk;

4. reference prijavitelja – promocijske: 
0 do 10 točk;

5. reference prijavitelja (nosilca) – znan-
stvene: 0 do 10 točk;

6. ekonomičnost in realnost finančne 
konstrukcije: 0 do 10 točk.

Kot promocijo slovenske znanosti v tujini 
na tem razpisu ne upoštevamo udeležbe 
slovenskega raziskovalca na mednarodni 
konferenci s postrom ali predavanjem.

Prijava mora vsebovati predstavitev pri-
javitelja ter natančen opis in finančni načrt 
promocijske aktivnosti razmejeno po vi-
rih financiranja na predpisanem obrazcu. 
Prav tako naj zajema podatek o ciljni jav-
nosti, predvidenih neposrednih učinkih in 
načinu izvedbe promocije (v kolikšni meri 
in s kakšnimi stroški z zunanjimi izvajalci).

Prijavitelj mora v prijavni vlogi navesti 
številko cilja iz 4. točke razpisa, ki ga pri-
javljena aktivnost naslavlja. Komisija lahko 
omeji višino sofinanciranja v skladu z raz-
položljivimi sredstvi in kakovostjo prijave. 
Pri prijavah na cilja 4 in 5 iz 4. točke razpisa 
je za oceno dodatno pomembno večletno 
odmevno delovanje prijavitelja v preteklosti. 
Med prijavami na cilja 4 in 5 iz 4. točke raz-
pisa bo izbrana za vsak cilj po ena prijava.

Skupaj je možnih 100 točk. Na podlagi 
skupnega števila točk za posamezno pri-
javo, ločeno po posameznih ciljih razpisa, 
bo komisija pripravila prednostni seznam 
prijav za sofinanciranje. Sklep o izboru prijav 
za sofinanciranje sprejme direktor agencije 
na podlagi predloga sklepa Znanstvenega 
sveta agencije.

6. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje prijav

Predvideni obseg sredstev za realizacijo 
tega razpisa znaša 230.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letu 2012 je vezano na 
sprejem finančnega načrta agencije ter na 
zagotovitev namenskih sredstev za sofinan-
ciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
– potne stroške in dnevnice (za največ 

en teden) za slovenske raziskovalce, ki 
sodelujejo z raziskovalci držav, s katerimi 
Republika Slovenija še nima sklenjenega 
ustreznega mednarodnega akta ali so ti 
v postopku priprave oziroma ratifikacije ozi-
roma se že sklenjeni in ratificirani medna-
rodni akti v praksi še ne izvajajo (za cilj 1);

– stroške v zvezi s promocijskimi aktiv-
nostmi, ki jih izvajajo slovenski raziskovalci, 
tudi iz zamejstva in živeči po svetu (za cilj 
2 in 3);

– stroške delovanja slovenskih ustanov 
ali združenj, ki v znanstvenem delu pove-
zujejo dejavnost slovenskih humanistov 
in naravoslovcev v zamejstvu, sodelujejo 
s tujimi univerzami, društvi in znanstvenimi 
ustanovami, ter s svojimi znanstvenimi pu-
blikacijami oskrbujejo številne knjižnice ter 
slovenske lektorate v tujini (za cilj 4);

– stroške delovanja združenj (za cilj 5).
Agencija bo sofinancirala dejanske stro-

ške po zaključku aktivnosti največ v viši-
ni odobrenega zneska (za cilj 1) oziroma 
s pogodbo (za cilje 2–5). Za cilj 4 je okvir-
no predvidenih do 35.000,00 EUR, za cilj 5 
pa do 90.000,00 EUR.

7. Obdobje, v katerem morajo biti pora-
bljena dodeljena sredstva, in predvideni čas 
izvajanja razpisa je do 31. decembra 2012.

8. Rok za predložitev prijav in na-
čin predložitve ter opremljenost prijav

Pisne prijave v zaprtih ovojnicah je tre-
ba opremiti z oznako »Ne odpiraj, prijava 
na Javni razpis za sofinanciranje aktivno-
sti v zvezi s promocijo slovenske znanosti 
v tujini v letu 2012«. V vsaki poslani pošiljki 
(ovojnici) je lahko samo ena prijava. Ovojni-
ca s prijavo mora prispeti v glavno pisarno 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana, najkasneje do 18. 7. 2012, 
do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi 
prijave oddane priporočeno po pošti iz Slo-
venije, najkasneje do 18. 7. 2012, do 12. ure 
(poštni žig). Za pravočasne se štejejo prija-
ve, ki so v roku oddane v pisni in elektronski 
obliki. Nepravočasno prispelih in nepravilno 
opremljenih prijav komisija ne bo obravna-
vala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.

Prijava na javni razpis mora vsebovati 
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obra-
zec ARRS-MS-PROM-2012. Obrazec, po-
imenovan ARRS-MS-PROM-2012-Pr (s 
končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek 
slovenskega vodje promocijske aktivnosti, 
mora najkasneje 18. 7. 2012 do 12. ure, pri-
speti tudi po elektronski pošti kot priloga na 
naslov: razpis-promocija2012@arrs.si (za-
radi avtomatičnega procesiranja podatkov 
iz obrazca so zaželeni obrazci v Wordo-
vem formatu). Elektronske prijave morajo 
biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, 
pri čemer je za identičnost obeh prijav od-
govoren prijavitelj.

9. Datum odpiranja prijav: odpiranje pri-
jav bo predvidoma 20. 7. 2012, ob 9. uri, 
v prostorih agencije.

10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javne-
ga razpisa bodo prijavitelji obveščeni pred-
vidoma v 30 dneh od navedenega zaključka 
razpisa.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko za-
interesirani dvignejo razpisno dokumentacijo: 
javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva 
objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije objavljeni na spletni strani 
agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije 
v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agen-
ciji pri Aleksandri Panič, tel. 01/400-59-24, 
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-po-
što: aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno  
dejavnost Republike Slovenije

Št. 603-0002/2012-201 Ob-3090/12
Na podlagi Zakona o javnem intere-

su v mladinskem sektorju (Uradni list RS, 
št. 42/10), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Pravilnika 
o vrednotenju mladinskih programov in pro-
jektov lokalnega razvoja delovanja mladih, 
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Rav-
ne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih 
občin, 17/2012) objavlja Občina Ravne na 
Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov in projektov lokalnega 
razvoja delovanja mladih, ki se 

sofinancirajo iz proračuna Občine 
Ravne na Koroškem za leto 2012,  

v okvirni višini 2.000 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina 

Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Rav-
ne na Koroškem.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa 
je sofinanciranje mladinskih programov in 

projektov, ki so v javnem interesu v Občini 
Ravne na Koroškem in se bodo izbrala na 
osnovi vrednotenja prijavljenih programov 
in projektov.

3. Osnovna razpisna področja tega raz-
pisa je sofinanciranje zlasti naslednjih mla-
dinskih programov in projektov, ki:

– vključujejo neformalno izobraževanje 
in druge obšolske dejavnosti,

– vključujejo zastopanje in uveljavljanje 
interesov mladih,

– vključujejo informativna središča in 
druge oblike informiranja ter svetovanja 
mladim,

– vključujejo raziskovalno dejavnost mla-
dih,

– vključujejo mladinsko prostovoljno 
delo,

– vključujejo aktivno in kvalitetno preži-
vljanje prostega časa,

– vključujejo programe za preprečevanje 
uživanja drog in drugih nevarnih substanc,

– spodbujajo k strpnosti, nenasilju med 
in nad mladimi,

– spodbujajo kulturno izražanje in kre-
ativnost,

– spodbujajo inovativnost in podjetnost 
mladih.

Predmet sofinanciranja ne morejo biti 
mladinski programi in projekti, ki imajo na-
ravo:

– dopolnilnega poklicnega ali univerzite-
tnega izobraževanja,

– rednega ali dopolnilnega izobraževa-
nja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu 
z določili Zakona o organiziranju in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja,

– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za 

zdravljenje odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih 

srečanj znanstvenega značaja.
Vsa področja delovanja mladih morajo 

biti dostopna vsem mladim v Občini Ravne 
na Koroškem.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-
pisu:

4.1. Pravica do sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja mladinskih 

programov in projektov imajo neprofitne or-
ganizacije, zavodi, društva, zveze, zasebni-
ki, mladinski sveti in druge organizacije, ki 
so nosilci programov in projektov, namenje-
nim izključno mladim med 15. in 29. letom. 
Sofinanciranji se mladinski programi oziro-
ma projekti, ki so ovrednoteni višje.

4.2. Pogoji sofinanciranja
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci mla-

dinskih programov in projektov morajo izpol-
njevati naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje dejavno-
sti, za katero se prijavljajo in imajo sedež 
v Občini Ravne na Koroškem;

– imajo zagotovljene materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske možnosti 
za uresničitev načrtovanih aktivnosti;

– programi in projekti se izvajajo za mla-
dino v Občini Ravne na Koroškem (mladi 
od 15 do 29 let kot je to določeno v 2. členu 
Odloka o uresničevanju javnega interesa 
na področju mladinske dejavnosti v Občini 
Ravne na Koroškem);

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz 
katere so razvidni prihodki in odhodki izvaja-
nja mladinskih programov in projektov, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz 
drugih virov;
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– za izvedbo programov in projektov mo-
rajo zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanci-
ranja iz drugih virov;

– vsako leto občinski upravi redno do-
stavijo poročilo o realizaciji programov in 
projektov za preteklo leto.

4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlan-

ska strokovna komisija za vodenje postopka 
javnega razpisa za sofinanciranje mladin-
skih programov in projektov, ki jo imenuje 
župan Občine Ravne na Koroškem.

Komisija za odpiranje vlog bo predlaga-
la zavržbo vlog neupravičenih oseb, ki ne 
izpolnjujejo razpisnih pogojev.

5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih 
sredstev, namenjenih za predmet razpisa, 
znaša 2.000 €.

6. Merila in kriteriji za izbor: pri izboru 
posameznega programa bodo upošteva-
na merila in kriteriji, opredeljeni v prilogi 
19. člena Pravilnika o vrednotenju mladin-
skih programov in projektov lokalnega ra-
zvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Ravne na Koroškem Izra-
čun vrednosti sofinanciranja posameznega 
programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja 
pozivnih kriterijev in razpoložljivih finančnih 
sredstvih.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu 2012.

8. Razpisni rok: razpis se prične 15. 6. 
2012 in se zaključi 16. 7. 2012.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila izvajalcem programov oziro-

ma projektov za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega raz-

pisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izva-

jalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor programov 

oziroma projektov,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prija-

vitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči 

o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča 
o pritožbi,

– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlaga-

telji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni 
pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri An-
dreji Jezernik, vsak delovni dan.

Razpisno dokumentacijo si lahko predla-
gatelji natisnejo tudi s spletne strani občine 
http://www.ravne.si.

10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

razpisnih obrazcih in predložena na naslov 
v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo 
ponudniki do 16. 7. 2012 oddati na naslov: 
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripi-
som »Ponudba – Ne odpiraj« ter z označbo 
»Javni razpis – mladina 2012«.

Šteje se, da je vloga prispela pravoča-
sno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
prijav oddana na pošti s priporočeno pošilj-
ko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti na-
pisana ime in naslov prijavitelja.

Nepravilno opremljene kuverte bodo iz-
ločene.

11. Podrobne informacije dobite na Od-
delku za družbene dejavnosti Občine Ravne 

na Koroškem, tel. 02/82-16-007 (mag. Maj-
da Vrhovnik Čas).

12. Odpiranje vlog in obveščanje in izbo-
ru: Občina Ravne na Koroškem bo predla-
gatelje o izidu razpisa obvestila najkasne-
je v roku 30 dni po oddaji popolne vloge, 
odpiranje prispelih ponudb bo 18. 7. 2012 
ob 15.45, na sedežu Občine Ravne na Ko-
roškem.

13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili 
pogodbe o sofinanciranju programov.

14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, 
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo 
obravnavali ter jih bo komisija s sklepom 
zavrgla.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 322-2/2012 Ob-3104/12
Na podlagi 7. in 53. člena Zakona 

o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4), Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 02/04), dolo-
čil Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011) in Odloka o proračunu 
Občine Krško za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 18/12) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, 
Krško

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev  

v Občini Krško za leto 2012
I. Neposredni proračunski uporabnik: 

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 
Krško.

II. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih 
turističnih in drugih prireditev v Občini Krško, 
katerih cilj je povečanje turističnega obiska 
v Občini Krško in promocija kraja ter vpliva-
jo na turistični razvoj, večjo prepoznavnost 
celotne občine in so se izvajale v razpisnem 
obdobju.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sred-
stev

1. Upravičenci do sredstev iz tega razpi-
sa so društva, ki so registrirana za opravlja-
nje dejavnosti na področju turizma in izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu 

z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostor-

ske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
realizacijo aktivnosti na področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, pla-
čani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo 
določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno dejavnost 
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na 
območju celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni 
osnovi,

– so organizatorji prireditev, ki so pred-
met prijave na ta razpis.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upra-
vičena tista društva, ki prijavljajo iste priredi-
tve, ki so več kot 50 % sofinancirane iz dru-
gih virov občinskega proračuna oziroma iz 
regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.

3. Na javnem razpisu bodo upoštevane 
turistične in druge prireditve v Občini Krško, 
katerih cilj je povečanje turističnega obiska 
v občini in so bile izvedene v razpisnem 
roku ter izpolnjujejo vsaj dva od navedenih 
pogojev:

– pomenijo obogatitev celovite turistične 
ponudbe občine ter so dostopne širšemu 

krogu obiskovalcev in niso samo lokalnega 
pomena,

– dopolnjujejo turistično ponudbo in vpli-
vajo na turistični razvoj ter večjo prepoznav-
nost celotne občine oziroma regije,

– so sestavni del letnega koledarja pri-
reditev oziroma je javnost z njimi v naprej 
seznanjena v publikacijah in medijih,

– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno, etno-

loško in naravno dediščino ter ljudske obi-
čaje,

– pomenijo oživitev mestnih jeder.
4. Na razpisu bodo upoštevane tudi pred-

stavitve in nastopi (npr. folklorni nastopi, raz-
stave domačih in umetnih obrti, razstave 
kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični razvoj 
in promocijo krajev v občini Krško.

5. Prijavljene prireditve lahko vsebujejo 
posamezne sestavine športnega ali kultur-
nega značaja, če s svojo vsebino vplivajo 
na turistični razvoj, promocijo kraja in večjo 
prepoznavnost celotne občine.

6. Do sredstev iz tega razpisa niso upra-
vičene naslednje prireditve:

– veselice in podobne zabavne prireditve 
za pospeševanje lokalne gostinske prodaje,

– prireditve in sejmi lokalnega pomena.
7. Občina Krško bo sofinancirala prire-

ditve največ do 40 % celotne vrednosti pri-
reditve na osnovi dokazil o izvedenih ak-
tivnostih.

8. V primerih, ko društvo pridobiva sred-
stva iz občinskega proračuna, na podlagi 
sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev 
poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije, ne 
velja le pod pogojem, da se občinski svetnik 
Občine Krško – funkcionar oziroma njegov 
družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, 
starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospo-
dinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je 
poslovodja (predsednik društva), član po-
slovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če 
je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih 
pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, iz-
loči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izved-
bi postopka dodeljevanja sredstev v javnem 
razpisu.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna 
višina sredstev namenjenih za sofinancira-
nje turističnih prireditev je 14.000 EUR na 
proračunski postavki 5521 Razvojne aktiv-
nosti na področju turizma, konto 412000. 
Sredstva se delijo na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega raz-
pisa. Kolikor bo, glede na število vlog in 
odobreno višino upravičenih stroškov, pred-
videnih sredstev za javni razpis premalo, 
se bodo vsem prejemnikom sredstva soraz-
merno znižala.

V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahte-

vane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v re-

gister društev, ki odraža zadnje dejansko 
stanje.

3. Kopija temeljnega akta društva, iz ka-
terega je razvidna turistična dejavnost dru-
štva (statut oziroma pravila o delu), ki odra-
ža zadnje dejansko stanje.

4. Pregledno vsebinsko in finančno po-
ročilo za vsako prijavljeno prireditev po-
sebej:

– podroben vsebinski opis prireditve, na-
čin izvedbe, datum izvedbe, število udele-
žencev, fotografije iz prireditve,
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– finančna vrednost celotne prireditve 
in podrobno razdelan stroškovnik – spe-
cifikacija posameznih stroškov in računov 
(odhodki) ter viri financiranja prireditve (pri-
hodki)

5. Finančna dokazila o izvedenih aktiv-
nostih (kopije računov, itd. ter kopije dokazil 
o plačilu računov – bančni izpis prometa na 
transakcijskem računu iz katerega je razvi-
dno in označeno na kateri račun se nanaša).

6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in 
sprejemanju pogojev javnega razpisa.

7. Podpisana vsaka stran vzorca pogod-
be.

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, 18. 7. 2012, na naslov: 
Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, 
da je prijava prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko (velja datum po-
štnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni 
pisarni Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih 
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni 
razpis za turistične prireditve, 322-2/2012.«

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 Krško. Odpiranje 
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 sred-
stev, ki ga pripravi komisija, župan s skle-
pom sprejme odločitev o izboru prejemnikov 
sredstev in višini dodeljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev skle-
nila pogodbo, v kateri se opredelijo medse-
bojne obveznosti. Prejemnikom bodo sred-
stva nakazana 30. dan od prejema podpisa-
ne pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo 
na Občini Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni 
prejemniki obveščeni o izidu razpisa:

Na podlagi predloga komisije odloča 
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev žu-
pan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni 
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo 
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. 
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema 
sklepa ne vrne podpisane 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 
Krško. 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 listu 
RS dosegljiva na spletni strani Občine Kr-
ško, www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali 
pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času 
uradnih ur na Oddelku za gospodarske de-
javnosti Občine Krško. Dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom posreduje Ire-
na Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: ire-
na.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 322-3/2012 Ob-3105/12
Na podlagi 7. in 53. člena Zakona 

o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4), Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 2/04), določil 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in Od-
loka o proračunu Občine Krško za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 18/12) objavlja Občina 
Krško, CKŽ 14, Krško,

javni razpis
za sofinanciranje stroškov najema 

prireditvenega šotora v Občini Krško  
za leto 2012

I. Neposredni proračunski uporabnik: 
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 
Krško.

II. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje stroškov 
najema prireditvenega šotora za izvedene 
razne prireditve oziroma dogodke v Občini 
Krško, ki so odprtega značaja in so dostopni 
širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizi-
rajo različna društva oziroma zveze društev 
v razpisnem obdobju.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sred-
stev:

1. Upravičenci do sredstev iz tega razpi-
sa so društva in zveze društev, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu 

z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostor-

ske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
realizacijo aktivnosti,

– so organizatorji prireditve oziroma do-
godka v Občini Krško, ki je predmet prijave 
na ta razpis.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upra-
vičeni tisti predlagatelji vlog, ki so za stro-
ške najema prireditvenega šotora že pri-
dobili sredstva iz drugih virov občinskega 
proračuna oziroma regionalnih, državnih ali 
mednarodnih virov.

3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega 
letnega razpisa prijavi samo enkrat za so-
financiranje stroškov prireditvenega šotora 
na eni prireditvi oziroma dogodku, ki je bil 
izveden v tem razpisnem obdobju.

4. Upravičeni stroški v sklopu tega raz-
pisa so: stroški najema šotora, montaže in 
demontaže šotora, prevozni stroški šotora.

5. Neupravičeni stroški v sklopu tega raz-
pisa so: dodatna in notranja oprema šotora 
(talne obloge, zavese, elektrika, razsvetlja-
va, ogrevanje, stoli, mize, prireditveni oder 
itd.), WC, kuhinja, gostinske storitve.

6. V sklopu tega razpisa bodo sofinanci-
rani stroški prireditvenega šotora v višini do 
70 % upravičenih stroškov (na podlagi do-
kazil o izvedbi) v okviru višine razpoložljivih 
sredstev za javni razpis.

7. V primerih, ko društvo pridobiva sred-
stva iz občinskega proračuna, na podlagi 
sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev 
poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije, ne 
velja le pod pogojem, da se občinski svetnik 
Občine Krško – funkcionar oziroma njegov 
družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, 
starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospo-
dinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je 
poslovodja (predsednik društva), član po-
slovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če 
je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih 
pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, iz-
loči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izved-
bi postopka dodeljevanja sredstev v javnem 
razpisu.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvir-
na višina sredstev namenjenih za sofinan-
ciranje stroškov prireditvenega šotora je 
8.000 EUR na proračunski postavki 5521 
Razvojne aktivnosti na področju turizma, 
konto 412000. Sredstva se delijo na podla-
gi pogojev in meril, ki so sestavni del tega 
javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število 
vlog in odobreno višino upravičenih stro-
škov, predvidenih sredstev za javni razpis 
premalo, se bodo vsem upravičenim preje-
mnikom sredstva sorazmerno znižala.

V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahte-

vane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v re-

gister društev, ki odraža zadnje dejansko 
stanje.

3. Kopija temeljnega akta društva, iz ka-
terega je razvidna dejavnost društva (statut 
oziroma pravila o delu), ki odraža zadnje 
dejansko stanje.

4. Pregledno vsebinsko in finančno po-
ročilo za izvedeno prireditev oziroma dogo-
dek, ki vsebuje:

– podroben vsebinski opis prireditve ozi-
roma dogodka, način izvedbe, datum izved-
be, število udeležencev, fotografije iz katerih 
je razviden postavljen šotor na prireditvi ozi-
roma dogodku,

– finančna vrednost celotne prireditve 
oziroma dogodka s podrobno stroškovno 
razdelano konstrukcijo odhodkov, iz katere 
so razvidni posamezni stroški prireditvene-
ga šotora ter viri financiranja prireditve ozi-
roma dogodka (prihodki).

5. Finančna dokazila o izvedbi (kopija ra-
čuna za šotor, kopija dokazila o plačilu raču-
na – bančni izpis prometa na transakcijskem 
računu iz katerega je razvidno in označeno 
na kateri račun se nanaša).

6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in 
sprejemanju pogojev javnega razpisa.

7. Podpisana vsaka stran vzorca pogod-
be.

Vloga je popolna, če vlagatelj do predpi-
sanega roka za oddajo vlog v javnem razpi-
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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 torka, 11. 9. 2012, na naslov: 
Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, 
da je prijava prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko (velja datum po-
štnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni 
pisarni Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih 
ovojnicah, na naslov Občina Krško, Oddelek 
za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 
Krško, opremljene z naslovom pošiljatelja 
in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni 
razpis za šotor, 322-3/2012.«

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 Krško. Odpiranje 
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 sred-
stev, ki ga pripravi komisija, župan s skle-
pom sprejme odločitev o izboru prejemnikov 
sredstev in višini dodeljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev skle-
nila pogodbo, v kateri se opredelijo medse-
bojne obveznosti. Prejemnikom bodo sred-
stva nakazana 30 dan od prejema podpisa-
ne pogodbe in predložitve pisnega zahtevka 
za izplačilo na Občini Krško.

VIII. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča 
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev žu-
pan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni 
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo 
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. 
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema 
sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šte-
je, da je umaknil vlogo za pridobitev sred-
stev.

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 
Krško. 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 listu 
RS dosegljiva na spletni stani Občine Krško: 
www.krsko.si, v rubriki javni razpisi ali pa jo 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih 
ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti 
Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi 
z javnim razpisom posreduje Irena Mesin-
ger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesin-
ger@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 41001-331/2012  Ob-3119/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: 
U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11), v skla-
du s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih progra-
mov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) ter sklepom št. 41001-331/2012-1 
o ponovitvi postopka za izbiro kulturnih pro-
gramov objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izbor kulturnih programov,  

ki jih bo v letu 2012 sofinancirala 
Mestna občina Maribor 

(v nadaljevanju:  
programski razpis JRPJI2-KUL-2012)
Naziv in sedež naročnika: Mestna ob-

čina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 
Maribor.

1. Predmet in cilji razpisa
1.1. Predmet razpisa je izbor celoletnih in 

za daljše obdobje načrtovanih javnih kultur-
nih programov (v nadaljevanju: programov), 
ki jih bo v letu 2012 Mestna občina Maribor 
sofinancirala na področjih:

– časopisno založniške dejavnosti in ne-
profitne knjižne dejavnosti,

– umetniških programov in kulturno druž-
benih praks (vrhunski umetniški programi, 
neformalni kulturni programi, nove kulturne 
prakse, kulturna ustvarjalnost mladine),

– nekomercialne medijske dejavnosti in 
kinematografske dejavnosti ter

– nepridobitne likovne razstaviščne de-
javnosti.

1.2. Pomen in uporaba pojma »pro-
gram«:

Izraz »program« se v tem razpisu upora-
blja za označevanje celovitih, zaokroženih 
in stabilno zasnovanih kulturnih dejavnosti 
z jasno opredeljenimi cilji in načrtom izva-
janja, ki praviloma trajajo daljše obdobje. 
»Program« ni posamičen kulturni dogodek 
oziroma projekt, lahko pa vključuje niz kul-
turnih dogodkov, akcij oziroma projektov.

1.3. Namen javnega razpisa:
Javni razpis je namenjen ohranjanju in 

razvoju za mesto pomembnih kulturnih pro-
gramov, ki niso vključeni v programe javne 
službe oziroma v dejavnosti javnih zavodov 
na področju kulture.

1.4. Splošni cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje celovitih in vsebinsko za-

okroženih programov in s tem trajnejšega 
zadovoljevanja kulturnih potreb,

– spodbujanje in zagotavljanje dostopno-
sti raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše 
umetniške, založniško knjižne in medijske 
produkcije na območju Mestne občine Ma-
ribor,

– spodbujanje programov, ki se sistema-
tično posvečajo kulturni vzgoji in vključujejo 
mlade ustvarjalce,

– spodbujanje deficitarnih kulturnih 
praks, ki se ne izvajajo v okviru javnih služb, 
ali se izvajajo v manjšem obsegu,

– spodbujanje kulturnih praks, ki s svojim 
neformalnim delovanjem posredujejo kultur-
ne dobrine izven institucij v urbanem prosto-
ru ali pa v soodvisnosti z njim,

– podpiranje programov, ki se vključujejo 
v mednarodni prostor in s tem prispevajo 
k promociji Maribora v tujini in splošnem 
kulturnem razvoju Mestne občine Maribor,

– povečanje dostopnosti kulturnih do-
brin občinstvu na območju Mestne občine 
Maribor,

– spodbujanje in zagotavljanje dostopno-
sti raznovrstnih, kakovostnih in zahtevnejših 
likovnih, fotografskih, oblikovalskih in osta-
lih predstavitev vizualne produkcije na ob-
močju Mestne občine Maribor,

– spodbujanje in zagotavljanje dostopno-
sti raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše 
nekomercialne kinematografske produkcije 
na območju Mestne občine Maribor.

Navedene ciljne opredelitve ter dosežen 
standard kulturnih dejavnosti v mestu pred-
stavljajo vsebinska merila za izbor progra-
mov v javnem interesu, ki jih bo Mestna 
občina Maribor sofinancirala. Upravičeni 
nosilci programov v javnem interesu z zgor-
njimi cilji so lahko le organizacije s statusom 
pravne osebe, ki niso javni zavodi ali orga-
nizacije javnega prava, predlagan program 
pa mora upoštevati cilje in prioritete mestne 
kulturne politike, mora biti strokovno in vse-
binsko relevanten, v predstavljenih načrto-
vanih vsebinah mora biti merljiv, uresničljiv 
ter časovno opredeljen. Sofinancirani bodo 
programi, ki bodo v postopku izbire ocenjeni 
oziroma ovrednoteni višje.

1.5. Sredstva tega razpisa so namenjena 
sofinanciranju stroškov dela ter splošnih in 
programskih materialnih stroškov izbranih 
kulturnih organizacij.

1.6. Mestna občina Maribor bo izbra-
la predloge za sofinanciranje programov po 
postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov 
(Uradni list RS, št. 43/10).

2. Razpisna področja
Mestna občina Maribor bo zagotovila 

sredstva za sofinanciranje programov na 
naslednjih razpisnih področjih za navedene 
vsebinske sklope znotraj razpisnih področij:

2.1. nepridobitna časopisna in knjižna 
založniška dejavnost:

– sofinanciranje časopisne založniške 
dejavnosti je namenjeno programom, ki 
s svojo izdajateljsko dejavnostjo skrbijo za 
objave kritične misli ter analize sodobnih ter 
preteklih (zgodovinskih) kulturnih dogajanj 
v Mariboru in v širšem regionalnem prostoru 
ter s tem dajejo prostor kulturni in kulturno 
zgodovinski refleksiji, s čimer omogočajo 
artikulacijo kritične inteligence in njen vpliv 
na podobo Maribora;

– sofinanciranje neprofitne knjižne zalo-
žniške dejavnosti je namenjeno programom 
kvalitetnega izvirnega leposlovnega in hu-
manističnega založništva del pretežno ma-
riborskih avtorjev oziroma s tematiko o Ma-
riboru in regiji. Ob izdajateljski dejavnosti so 
pomembna sestavina programov tudi dejav-
nosti, ki promovirajo knjigo in kulturo branja.

2.2. umetniška dejavnost in ustvarjalne 
kulturne prakse; v okviru področja je sofi-
nanciranje namenjeno:

– podpori vrhunskim umetniškim pro-
gramom v lastni produkciji organizacij, ki 
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so s svojimi mednarodno odmevnimi vr-
hunskimi dosežki (tekmovalnimi rezultati, 
strokovne ocene nastopov ipd.) posebej 
pomembne za mesto Maribor, ga mednaro-
dno predstavljajo ter vzpostavljajo sodelova-
nja s priznanimi kulturnimi dejavniki v državi 
in v svetu, obenem pa permanentno skrbijo 
za umetniški razvoj novih generacij ustvar-
jalcev in poustvarjalcev;

– programom t.i. neformalnih kulturnih 
praks s pričakovanimi pozitivnimi družbe-
nimi učinki, pri čemer se z izrazom »ne-
formalne kulturne prakse« označuje različ-
ne interdisciplinarne kulturne programe in 
transkulturne dejavnosti, ki delujejo izven 
institucij v tako imenovanem subkulturnem 
okolju ali v soodvisnosti z njim, za njihovo 
dejavnost pa so značilni multikulturalnost, 
neodvisnost organizacijskih in produkcijskih 
struktur, umetniško ustvarjanje, ki afirmira 
različne procese socialne emancipacije in 
družbene angažiranosti, spodbujanje sku-
pnostnih in participatornih kulturnih aktiv-
nosti, ter poudarek samopremisleku lastne 
kulturno-družbene vloge in raziskovanju 
subkulturnih dejavnosti;

– programom novih kulturnih praks, ki 
temeljijo na raziskovanju, produkciji in po-
stprodukciji na področju umetnosti novih 
medijev, oziroma je pri njihovem delovanju 
ključna uporaba novih tehnologij. Od izva-
jalcev se pričakuje, da v svojih programih 
zagotavljajo visoko raven umetniške ustvar-
jalnosti in strokovnega obvladovanja novih 
medijev ter da načrtno širijo dostopnost in 
vedenje o novih oblikah umetniškega izra-
žanja in področjih kulturnega delovanja tudi 
v širšo kulturno javnost;

– programom kulturne ustvarjalnosti mla-
dih, ki omogočajo in vzgojno razvijajo kultur-
no ustvarjalnost dijakov mariborskih srednjih 
šol. Od programov se pričakuje povezova-
nje učnih vsebin s prostočasnimi kulturnimi 
aktivnostmi ter lastna produkcija na zadovo-
ljivi umetniško ustvarjalni ravni;

2.3. medijska kulturna ustvarjalnost in 
kinematografska dejavnost:

– sofinanciranje nekomercialne medijske 
dejavnosti, to je radijskih ali televizijskih pro-
gramov, ki izpolnjujejo zahteve 80. oziroma 
81. člena Zakona o medijih, pri čemer se so-
financira programe, namenjene kulturni pro-
dukciji in obveščanju o umetniških in širše 
kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih, špor-
tnih ipd. dogajanjih, katerih specifična ciljna 
publika so mladi (dijaki in študenti), mladi 
pa so v veliki meri vključeni tudi v ustvarja-
nje programskih vsebin; od prijavljenih pro-
gramov se pričakuje, da bodo zagotavljali 
redno obveščanje o umetniških programih 
in ustvarjalnih kulturnih praksah v Mariboru, 
še zlasti o mladinski kulturni ustvarjalnosti 
ter o neformalnih in novih kulturnih praksah.

– sofinanciranje programa nekomercial-
ne kinematografske dejavnosti, to je progra-
ma, s katerim izvajalec vzpostavlja v me-
stu ponudbo različnih filmskih zvrsti, ki niso 
vključene v redno komercialno filmsko dis-
tribucijo in ki s specifično nekomercialno ki-
nematografsko dejavnostjo prispeva k vzgoji 
filmske publike, širjenju kulturnih vrednot ter 
razvijanju kulturnih potreb.

2.4. nepridobitna likovna razstaviščna 
dejavnost:

– sofinanciranje je namenjeno progra-
mom, ki kontinuirano in celoletno izvajajo 
razstaviščno dejavnost ter omogočajo pred-
stavitev kvalitetnih vizualnih del avtorjev iz 
domačega okolja, države in tujine ter imajo 

zato zagotovljen stalen razstaviščni prostor. 
Ob predstavitvah in popularizacije stroke so 
pomemben del programa tudi dejavnosti, 
ki prispevajo k vzgoji in širjenju vrednot na 
področju tradicionalnih in sodobnih likovnih 
zvrsti, vključno s fotografijo, ilustracijo, stri-
pom, arhitekturo in oblikovanjem. Sofinanci-
ranje ni namenjeno prodajnim galerijam, kjer 
je prodaja vizualnih umetniških del osnovna 
oziroma primarna dejavnost.

3. Vrednost razpoložljivih sredstev
Sredstva za sofinanciranje izbranih pro-

gramov zagotavlja Mestna občina Maribor 
s proračunom za leto 2012 v okviru prora-
čunskih postavk:

– 127101 Programi v javnem interesu 
(za nepridobitno časopisno in knjižno zalo-
žniško dejavnost) 96.765 EUR,

– 127102 Programi v javnem interesu 
(za umetniško ustvarjanje in posredovanje) 
208.700 EUR,

– 127103 Programi v javnem interesu 
(za nepridobitno medijsko in kinematograf-
sko dejavnost) 42.000 EUR,

– 360106 Programi v javnem interesu 
– dejavnost likovnih razstavišč (za nepri-
dobitno likovno razstaviščno delavnost) 
22.000 EUR.

4. Obdobje financiranja
Sredstva tega razpisa so namenjena so-

financiranju izbranih programov za njihovo 
izvajanje v letu 2012 in v okviru porabe pro-
računskih sredstev za leto 2012, do 31. 12. 
2012.

5. Upravičene osebe
Upravičene osebe, ki lahko podajo vlo-

ge za sofinanciranje kulturnih programov 
v javnem interesu iz sredstev tega razpisa, 
so kulturne organizacije s statusom pravne 
osebe s sedežem v Mestni občini Maribor in 
so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod 
ali zasebna ustanova, oziroma so gospo-
darske organizacije, ki so registrirane za 
izvajanje kulturnih dejavnosti na razpisnih 
področjih.

Odgovorna oseba izvajalca programa 
v zadevah tega razpisa je odgovorna oseba 
upravičene osebe.

6. Upravičeni stroški
Upravičene stroške sestavljajo stroški 

dela ter materialni stroški (programski stro-
ški in neprogramski splošni stroški) izvajal-
ca. Splošni neprogramski materialni stroški 
in stroški dela izvajalca, ki izvaja več pro-
gramov oziroma dejavnosti, so upravičeni 
stroški samo v deležu, ki se nanaša na prija-
vljen program. V primeru prijave programa, 
ki sicer traja več let, so upravičeni stroški 
programa za financiranje iz tega razpisa le 
stroški, ki nastanejo v letu 2012 in so posle-
dica izvajanja programa v letu 2012. Neu-
pravičeni stroški programa vedno predsta-
vljajo breme, ki ga nosi izvajalec.

Upravičeni stroški programa so stroški,
– ki so povezani s prijavljenim progra-

mom in so nujno potrebni za uspešno pri-
pravo in izvedbo programa,

– ki so v vlogi načrtovani in ob nastanku 
dokumentirani; nepredvideni nujni stroški 
programa lahko dosegajo največ 5 odstot-
kov skupnih načrtovanih stroškov programa,

– so skladni z načeli dobrega finančnega 
poslovanja, zlasti glede stroškovne primer-
nosti in stroškovne učinkovitosti,

– so/bodo dejansko nastali,
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na 

osnovi izvirnih dokazil.
Če so skupni predvideni oziroma reali-

zirani prihodki izvajalca za prijavljen pro-

gram večji od predvidenih izdatkov za 
upravičene stroške programa, se ustrezno 
zmanjša delež sredstev Mestne občine 
Maribor. Povečanje upravičenih stroškov 
programa ne povečuje sredstev Mestne 
občine Maribor.

Upoštevaje razpoložljiva razpisna sred-
stva, oceno finančne konstrukcije prija-
vljenega programa ter ocenjene možnosti 
drugih virov financiranja programa se lahko 
Mestna občina Maribor odloči za sofinanci-
ranje le dela upravičenih stroškov programa. 
Pri tem velja omejitev, da skupna sredstva 
financiranja prijavljenega programa iz javnih 
in drugih virov ne smejo presegati upravi-
čenih stroškov programa, delež sredstev iz 
proračuna MO Maribor vključno s sredstvi 
institucij, ki jih financira MO Maribor, pa ne 
sme presegati 70 odstotkov prihodkov prija-
vitelja za prijavljeni program.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
7.1. Vloge na razpis lahko vložijo upra-

vičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

1. Izvajalec z dokazili oziroma referen-
cami izkazuje izvajanje dejavnosti na razpi-
sanem področju, na katerega sodi prijavljeni 
program.

2. Izvajalec ima zagotovljene prostore 
in opremo, primerno za izvajanje prijavljene-
ga programa.

3. Izvajalec nima neporavnanih obve-
znosti do Mestne občine Maribor. Pogod-
bene obveze v primeru predhodnih pogodb 
z Mestno občino Maribor za sofinanciranje 
kulturnih programov ali projektov pa je iz-
polnil.

4. Odgovorna oseba izvajalca ni ka-
znovana ali v postopku zaradi kršenja do-
ločb Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 
– UPB2), niti nima omejitve poslovanja na 
podlagi tega zakona.

Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgor-
njih pogojev, bodo izločene iz postopka oce-
njevanja in zavržene.

7.2. Drugi pogoji in omejitve za izvajalce:
1. Izvajalec lahko na razpis prijavi 

samo en program, v katerem navede izbra-
no razpisno področje ter vsebinski sklop, ki 
je osrednja oziroma najpomembnejša vse-
bina programa. Upoštevana bo le ena (prvo 
prispela) vloga izvajalca.

2. Izvajalec na ta razpis ne more pri-
javljati programa ali dela programa, ki je 
sofinanciran iz drugih razpisov MO Maribor.

3. Prijavitelji, ki so ali bodo pridobili 
sredstva za sofinanciranja prijavljenega pro-
grama ali svojih drugih programov oziroma 
projektov, ki jih izvajajo v letu 2012, od Za-
voda Maribor 2012, prijavi obvezno priložijo 
kopije vseh pogodb o sofinanciranju, skle-
njenih z Zavodom Maribor 2012. Prijavitelji, 
ki tovrstnega sofinanciranja nimajo, to potr-
dijo s posebno izjavo.

4. Izvajalec programa dovoljuje ob-
javo podatkov o prijavitelju in formalnih po-
datkov o prijavljenem programu z namenom 
vodenja razpisa in objave rezultatov razpi-
sa na spletni strani Mestne občine Maribor, 
skladno s predpisi o dostopnosti informacij 
javnega značaja in o varstvu osebnih po-
datkov.

7.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pri-
javljeni programi:

1. Program sledi ciljem iz točke 1 tega 
razpisa ter izpolnjuje eno od vsebinskih 
opredelitev iz točke 2 tega razpisa.

2. Program ni pridobitno naravnan.
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3. Program je celovit, strokovno ute-
meljen ter jasno in razvidno vsebinsko kon-
cipiran.

4. Program ima razviden časovni plan 
in načrtovane učinke.

5. Program se organizacijsko in pro-
storsko izvaja na območju Mestne občine 
Maribor.

6. Program bo realiziran v letu 2012; 
če je zasnovan kot večletni program, so 
posebej načrtovane dejavnosti, ki bodo iz-
vedene v letu 2012.

7. Program je izvedljiv – izvajalec ima 
potrebne prostore in druga materialna sred-
stva, znanje in kadre za izvedbo programa.

8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in 
razvidno navesti vsebine programa, ki jih 
izvaja izključno v lastni produkciji, vsebine, 
ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi izvajalci, 
in vsebine, za katere nudi samo tehnično, 
prostorsko in podobno pomoč, njihovi nosilci 
pa so drugi avtonomni izvajalci.

9. Program ima razdelan in uravno-
težen finančni načrt, v katerem so odhodki 
usklajeni s prihodki, načrtovani stroški dela, 
splošni materialni in programski stroški pa 
ovrednoteni v okviru občih meril ter veljav-
ne prakse na področju kulture v Republiki 
Sloveniji.

Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje 
z dokazili v vlogi.

Vloge izvajalcev, ki niso upravičene ose-
be, ali ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 
točke 7.1. v podtočkah 2 in 3, iz točke 7.2 
v podtočkah 1 in 3 ter iz točke 7.3 v podtoč-
kah 5 in 6, bodo izločene in zavržene kot 
neustrezne. Izpolnjevanje ostalih pogojev 
oceni strokovna komisija.

8. Kriteriji ocenjevanja
Ocenjevalni kriteriji:

1. Kadrovski in materialni pogoji za 
izvedbo programa (do 15 točk).

2. Reference organizacije izvajalca 
v dosedanjem izvajanju programov na pri-
javljenem področju v Mestni občini Maribor 
(do 10 točk).

3. Umetniške oziroma strokovne refe-
rence oseb, ki bodo izvajale vsebine progra-
ma (do 10 točk).

4. Nacionalne – mednarodne refe-
rence izvajalca na razpisanih področjih (do 
10 točk; velja le za vsebinski sklop vrhunski 
umetniški programi).

5. Izvajalec ima status organizacije 
posebnega pomena na področju kulture na 
podlagi Pravilnika o pridobitvi statusa v jav-
nem interesu na področju kulture (Uradni list 
RS, št. 36/08, 4/10) (10 točk).

6. Raven kakovosti izpolnjevanja raz-
pisanih vsebin, konceptualna zaokroženost, 
celovitost in jasno opredeljeni cilji programa 
(do 30 točk).

7. Program ima razviden časovni plan, 
njegovo izvajanje in pričakovani učinki so 
preverljivi in merljivi (do 20 točk).

8. Kakovost predstavitve programa 
v vlogi (do 5 točk).

9. Komercialna naravnanost progra-
ma (od 0 do –15 točk).

10. Program dopolnjuje in zaokrožuje 
programsko ponudbo na območju Mestne 
občine Maribor (do 10 točk).

11. Izvajalec v programu razvija pro-
stovoljstvo (do 5 točk; velja le za vsebinska 
sklopa neformalni kulturni programi ter mla-
dinska kulturna ustvarjalnost).

12. Program je realno finančno ovre-
dnoten in uravnotežen (do 15 točk).

13. Delež lastnih sredstev izvajalca 
oziroma drugih sredstev v načrtovanih sred-

stvih za izvedbo programa, ki ne izvirajo iz 
proračuna Mestne občine Maribor ali sred-
stev za projekt EPK 2012 (do 10 točk).

9. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan 

Mestne občine, bo pravočasne in popolne 
vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z raz-
pisom določene pogoje, ocenila na podlagi 
ocenjevalnih kriterijev iz predhodne točke 
razpisa.

V izbor za sofinanciranje se uvrstijo pro-
grami z večjim številom doseženih točk med 
prijavljenimi programi za posamezen vse-
binski sklop razpisnega področja, pri čemer 
pa morajo pri naslednjih kriterijih doseči vsaj 
minimalno število točk: pri kriteriju 6 najmanj 
20 točk, pri kriteriju 7 najmanj 10 točk in pri 
kriteriju 9 ne manj kot –5 točk. V primeru 
enakega števila točk ima prednost program 
z večjim številom točk pri kriterijih z določe-
nim minimalnim številom točk.

Število odobrenih programov v posame-
znem vsebinskem sklopu predlaga strokov-
na komisija na osnovi:

– presoje o kakovosti in izvedljivosti pri-
javljenih programov,

– presoje o raznolikosti programske po-
nudbe – izpolnitvi javnega interesa na po-
sameznem vsebinskem področju kulturnega 
delovanja.

Pri predlogu višine odobrenih sredstev 
sofinanciranja za posamezen program upo-
števa strokovna komisija obseg razpoložlji-
vih sredstev, kakovost programa in pregle-
dnost njegove finančne strukture, obseg in 
zahtevnost programa, možnost drugih virov 
financiranja ter število prejetih točk. Med 
izbranimi programi izvajalcev ni primerljiva 
višina odobrenih sredstev z višino prejetih 
točk.

Za vsako od področij financiranja iz toč-
ke 3 tega razpisa bo določena tudi rezerv-
na lista dodatnega financiranja izbranih 
programov v primeru neporabljenih sred-
stev, odstopov izvajalcev od izvedbe pro-
gramov ipd.

Župan na podlagi predloga strokovne ko-
misije izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na 
javni razpis, posamično odločbo, s katero 
odloči o odobritvi in obsegu sofinanciranja, 
ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega 
programa.

V primeru sprostitve ali povečanja pro-
računskih sredstev lahko župan izda novo 
odločbo, s katero se na podlagi rezervne 
liste odobri povečan obseg sofinanciranja 
že odobrenega programa. Z novo odločbo 
se odpravi in nadomesti prejšnja odločba 
o odobritvi sofinanciranja.

Odločbe iz prvega odstavka tega člena 
so podlaga za sklepanje pogodb o sofinan-
ciranju programov.

10. Razpisni rok
Razpis se prične 15. 6. 2012 in se zaklju-

či 16. 7. 2012.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– izjave izvajalca o izpolnjevanju pogojev 

(obrazec št. 2),
– vzorec pogodbe za sofinanciranje pro-

grama (obrazec št. 3),
– oprema ovojnice (obrazec št. 4).
Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti 

naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno 

potrjen oziroma žigosan) prijavni obrazec 
(obrazec št. 1),

– podpisan ter ustrezno potrjen oziroma 
žigosan obrazec z izjavami izvajalca o izpol-
njevanju pogojev (obrazec št. 2),

– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu,
– podpisan in ustrezno potrjen oziroma 

žigosan vzorec pogodbe (obrazec št. 3).
Obvezne priloge iz tretje alineje predho-

dnega odstavka so:
– dokazilo o pravnem statusu, sedežu, 

registriranih dejavnostih in obdobju delova-
nja (izpisek AJPES iz Poslovnega registra 
Slovenije, ki ne sme biti starejše od 6 me-
secev in iz katerega so razvidni: sedež or-
ganizacije, datum vpisa v register, glavna in 
druge registrirane dejavnosti),

– podpisana in ustrezno potrjena oziro-
ma ožigosana izjava partnerja, soproducen-
ta ali sozaložnika o sodelovanju (v primeru, 
da izvajalec v vlogi navaja partnersko sode-
lovanje z drugimi izvajalci),

– dokazilo o pridobitvi statusa organiza-
cije v javnem interesu na področju kulture (v 
primeru, da ima izvajalec tak status),

– dokazila o referencah nosilcev progra-
ma (v primeru, da izvajalec na razpisnem 
področju ne deluje vsaj tri leta),

– kopije pogodb in aneksov z Zavodom 
Maribor 2012 ter pripadajoče programske 
priloge (v primeru sofinanciranja programov 
ali projektov prijavitelja iz sredstev projekta 
Evropska prestolnica kulture 2012).

Razpisna dokumentacija je dostopna 
na spletni strani Mestne občine Maribor, 
http://www.maribor.si (Razpisi in javne ob-
jave), natisnjeni obrazci s spletne strani ve-
ljajo kot originalni obrazci; izvajalci lahko 
dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo 
tudi na Uradu za kulturo in mladino Mestne 
občine Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor, 
in sicer med uradnimi urami (ponedeljek, 
torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 
8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure).

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga na razpis mora biti izpolnjena 

na originalnem prijavnem obrazcu in mora 
vsebovati vse sestavine prijave ter obvezne 
priloge in podatke, določene v razpisni do-
kumentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec 
strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne 
dokumentacije.

Izvajalci pošljejo svoje vloge v zaprti 
ovojnici po pošti (priporočeno s povratni-
co), na naslov Mestna občina Maribor, 
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, 
z obveznim pripisom »Ne odpiraj – JR-
PJI2–KUL-2012« ter s polnim nazivom in 
naslovom izvajalca programa (upravičena 
oseba) v levem zgornjem kotu ovojnice. 
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec 
pravilne opreme ovojnice za prijavo na jav-
ni razpis (obrazec št. 4), ki ga je potrebno 
nalepiti na sprednjo stran ovojnice in izpol-
niti z zgornjimi podatki.

Izvajalci lahko oddajo pravilno izpolnje-
ne in zaprte ovojnice z vlogami v delovnem 
času tudi v sprejemni pisarni Mestne občine 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor, pritličje, pisarna št. 15. Vloge, ki bodo 
oddane ali osebno vročene v drugih uradih 
oziroma pisarnah Mestne občine Maribor, 
ne bodo ocenjene in bodo vrnjene predla-
gateljem.

Izvajalec lahko v razpisnem roku dopol-
njuje vlogo na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s po-
vratnico v zaprti ovojnici z oznako na prednji 
strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga JR-
PJI2-KUL-2012«.
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Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila od-
dana priporočeno s povratnico na pošto do 
vključno 16. 7. 2012, o čemer priča poštni 
žig, oziroma ni bila oddana v sprejemni pi-
sarni Mestne občine Maribor, do dne 16. 7. 
2012, do vključno 15. ure.

Za formalno nepopolno se šteje vloga, 
ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija 
po določbah točke 11, oziroma ni poslana ali 
oddana na način, kot je zahtevan v točki 12 
(velja tudi za dopolnitve vlog).

Za vlogo neupravičene osebe se šteje 
vloga izvajalca, ki ne izpolnjuje razpisnih 
pogojev, kot so navedeni v točki 5.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za 
odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev 
Urada za kulturo in mladino Mestne občine 
Maribor imenuje direktor urada. Komisija za 
odpiranje vlog bo pričela s postopkom od-
piranja prispelih vlog dne 23. 7. 2012, ob 
10,30 uri, v prostorih Urada za kulturo in 
mladino Mestne občine Maribor.

Komisija za odpiranje vlog bo po odpi-
ranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila 
vloge:

– ki niso prispele pravočasno,
– ki niso prispele po pošti oziroma niso 

bile vložene v sprejemni pisarni,
– ki jih niso vložile upravičene osebe,
– ki so druga ali nadaljnja vloga istega 

izvajalca (presežna vloga).
Izvajalci, za katere bo po odpiranju vlog 

ugotovljeno, da so njihove vloge formalno 
nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvam 
vloge v določenem roku. Vloge, ki v zah-
tevanem roku ne bodo dopolnjene ali bodo 
dopolnjene neustrezno, bo komisija za od-
piranje vlog izločila iz nadaljnjega postopka.

Vlogo, ki ni pravočasna ali pravilno vlo-
žena, ni popolna, je ni vložila upravičena 
oseba ali je presežna, župan zavrže s skle-
pom.

Urad za kulturo in mladino Mestne obči-
ne Maribor bo najkasneje v roku dveh me-
secev po zaključku odpiranja vlog obvestil 
izvajalce o predlogu strokovne komisije gle-
de izbire in višine sofinanciranja prijavljene-
ga programa. Izvajalcu bo določen rok, do 
katerega bo imel možnost, da se o predlogu 
komisije pisno izjavi.

Župan Mestne občine Maribor bo z od-
ločbo odločil o sofinanciranju posameznega 
programa.

V primerih, ko bo predlagano bistve-
no nižje sofinanciranje programa glede 
na predviden delež sredstev Mestne občine 
Maribor v finančni konstrukciji programa, pri-
kazani v prijavnem obrazcu vloge, bo z iz-
vajalcem pred podpisom pogodbe usklajena 
finančna konstrukcija in načrtovana izvedba 
programa.

V primeru naknadno ugotovljenega neiz-
polnjevanja pogojev (po že izdani dokončni 
odločbi o izboru programa ali sklenitvi po-
godbe), lahko Mestna občina Maribor spre-
meni odločitev ter z izvajalcem programa 
ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. 
Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti (npr. če program ni 
izveden) Mestna občina Maribor razveže že 
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplača-
nih sredstev pa zahteva povračilo sredstev 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejetja sredstev do dneva vračila.

14. Informacije v zvezi z razpisom: do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobite 

na Uradu za kulturo in mladino Mestne ob-
čine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor: 
Bojan Labovič (tel. 02/220-12-91, e-pošta: 
bojan.labovic@maribor.si), in Nataša Koci-
jančič (tel. 02/220-13-04, e-pošta natasa.ko-
cijancic@maribor.si.)

Mestna občina Maribor

 Ob-3120/12
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list 

RS, št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Cankova 
(Uradni list RS, št. 26/10), Odloka o reba-
lansu I. proračuna Občine Cankova za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 40/2012 in 16. čle-
na Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, 
št. 32/07) Občina Cankova objavlja

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Cankova  
za leto 2012

I. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je zbiranje predlogov za sofi-
nanciranje Letnega programa športa Občine 
Cankova za leto 2012, ki ga upravičencem 
zagotavlja Občina Cankova iz sredstev Pro-
računa Občine Cankova za leto 2012.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu: na javnem razpisu lahko sodelujejo 
naslednji izvajalci letnega programa športa:

– športna društva,
– zveze športnih društev ustanovljene na 

območju Občine Cankova,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki 

in druge organizacije, registrirane za opra-
vljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za opra-
vljanje dejavnosti v športu in so splošno 
koristne ter neprofitne in

– vrtci ter osnovne šole.
Izvajalci letnega programa športa morajo 

za sofinanciranje letnega programa športa 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Cankova,
– da so registrirani in organizirani v skla-

du z veljavnimi predpisi za opravljanje de-
javnosti športa in na območju Občine Can-
kova delujejo že najmanj eno leto,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske možno-
sti za uresničevanje načrtovanega progra-
ma športa,

– da imajo urejeno evidenco članstva 
ter evidenco o plačani članarini (velja za 
društva),

– da Občini Cankova redno posredujejo 
poročila na predpisanih obrazcih ter druge 
podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejav-
nosti športa.

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

Za izvajanje vsebin Letnega progra-
ma športa, se izvajalcem v Proračunu 
Občine Cankova za leto 2012, zagotavlja 
17.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku:

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 150,00 EUR
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 150,00 EUR
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 150,00 EUR
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 400,00 EUR
5. Športna rekreacija 6.500,00 EUR
6. Kakovostni in vrhunski šport 50,00 EUR
7. Dokončanje izgradnja že začetih športnih objektov 8.000,00 EUR
8. Športne prireditve 1.600,00 EUR
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IV. Določitev obdobja, v katerem morajo 
biti porabljena dodeljena sredstva: izvajalci 
programa športa morajo dodeljena sred-
stva porabiti najkasneje do 15. decembra 
2012.

V. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko 
zainteresirani in izvajalci dvignejo razpi-
sno dokumentacijo: zainteresirani vlagate-
lji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo 
osebno v tajništvu Občine Cankova, Can-
kova 25, 9261 Cankova ali jo po pred -
hodnem pisnem naročilu prejmejo po elek-
tronski pošti, vendar najkasneje do dne-
va predložitve vlog.

Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo do-
datne informacije osebno na Občini Can-
kova oziroma po tel. 02/540-93-70 (Petra 
Kegel), vendar najkasneje do dneva predlo-
žitve vlog.

VI. Zahtevana dokumentacija za popol-
nost vlog

Popolna vloga mora vsebovati naslednje 
podatke:

– obrazec B. (Vloga za sofinanciranje le-
tnega programa športa Občine Cankova za 
leto 2012) v omenjeni dokumentaciji,

– priloge 1, 2 v razpisni dokumentaciji 
(podatki o izvajalcu in izjava – pooblastilo za 
pridobitev podatkov o izvajalcu),

– priloga 3 v primeru izvajanja progra-
mov športa v skladu s pravilnikom,

– obrazci 1–8 razpisne dokumentacije 
glede na prijavljeno vsebino.

VII. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge: vloga mora biti predložena na 
naslov Občina Cankova, Cankova 25, 9261 
Cankova, najkasneje do 18. julija 2012 (od-
dana je lahko osebno v tajništvu Občine 
Cankova ali poslana po pošti).

Prosimo, da se roka za oddajo vlog do-
sledno držite, saj bodo prejete vloge po 
tem datumu vrnjene vlagateljem in ne bodo 
obravnavane.

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti 
z oznakami:

– na prednji desni strani spodaj: Občina 
Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova,

– na prednji levi strani spodaj: Javni raz-
pis za sofinanciranje programa športa za 
leto 2012 – Ne odpiraj in

– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Datum odpiranja vlog: javno odpi-

ranje vlog bo Komisija za vodenje postopka 
javnega razpisa za sofinanciranje progra-
mov športa v Občini Cankova za leto 2012 
opravila v torek, 24. julija 2012.

IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javne-
ga razpisa bodo vlagatelji obveščeni najka-
sneje 3. avgusta 2012.

X. Rok za morebitne pritožbe: vlagatelj, 
ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega raz-
pisa ter razpisne dokumentacije in mu raz-
pisana sredstva niso bila dodeljena, lahko 
vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti 
sklepa o izboru izvajalca in sofinanciranju 
programa športa oziroma pritožbo, v roku 
8 dni od prejema sklepa.

Občina Cankova

Št. 110-20/2012-2  Ob-3131/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju 

finančnih sredstev iz občinskega prora-
čuna za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Postojna (Uradni 
list RS, št. 56/06 z dne 26. 6. 2007, spre-
membe in dopolnitve), Odloka proračuna 
Občine Postojna za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 105/11 z dne 23. 11. 2011), Mne-

nja Ministrstva za finance, št. priglasitve: 
M001-5883512-2007/I) Občina Postojna 
objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev 
za pospeševanje in spodbujanje 

samozaposlovanja v Občini Postojna  
v letu 2012

I. Predmet in namen javnega razpi-
sa: predmet javnega razpisa je dodeljeva-
nje proračunskih sredstev za pospeševanje 
in spodbujanje samozaposlovanja v Občini 
Postojna, z namenom razvoja podjetništva, 
spodbujanja nastajanja novih delovnih mest 
v malem gospodarstvu, zmanjševanja brez-
poselnosti v Občini Postojna, ki se izvaja 
v obliki enkratne nepovratne pomoči. Ne-
povratna pomoč je namenjena ustanovitvi 
podjetja in zagonu poslovanja v obliki po-
vračila plač, prispevkov in davkov iz plač na 
začetku poslovanja.

II. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev, ki 

se nameni za pospeševanje in spodbujanje 
samozaposlovanja, znaša 13.735,08 EUR.

Enkratna nepovratna pomoč za samo-
zaposlitev znaša do 3 minimalne mesečne 
plače, ki je namenjena zagonu poslovanja, 
in sicer za sofinanciranje plač, prispevkov 
in davkov iz plač samozaposlenih oseb na 
začetku poslovanja.

Upoštevana zadnja objava višine mini-
malne bruto plače (Uradni list RS, št. 5/12) 
znaša: 763,06 EUR.

Finančna sredstva se dodelijo v enkra-
tnem znesku, pod pogojem, da bo samoza-
poslitev trajala najmanj dve leti.

III. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so plačila prispevkov 

za socialno varnost in izplačane bruto plače 
(II. bruto z davkom na izplačane plače):

– pri pravnih osebah je upravičeni stro-
šek bruto plača,

– pri samostojnih podjetnikih posamezni-
kih so upravičeni stroški plačani prispevki za 
socialno varnost,

– v primeru samozaposlitve na področju 
drugih dovoljenih samostojnih dejavnosti so 
upravičeni stroški plačani prispevki za soci-
alno varnost.

IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo samozapo-

slene osebe, ki so se samozaposlile v te-
kočem koledarskem letu (od 1. 1. 2012 da-
lje) v skladu z Zakonom o gospodarskih 
družbah (ZGD) kot pravne ali fizične osebe, 
podjetniki, ki na trgu opravljajo pridobitno 
dejavnost.

Upravičenci do sredstev za samozapo-
slitev morajo imeti stalno bivališče, sedež 
in poslovne prostore na območju Občine 
Postojna.

V primeru samozaposlitve samostojnih 
kulturnih delavcev, ki imajo prispevke za so-
cialno varnost financirane s strani pristojne-
ga ministrstva, le-ti niso upravičeni strošek, 
kar pomeni, da niso upravičeni do prejetja 
subvencije za samozaposlitev. Samozapo-
slitev mora biti realizirana v tekočem letu in 
se mora ohraniti vsaj še dve leti po realizaciji 
samozaposlitve.

Kolikor se iz katerih koli razlogov pre-
kine samozaposlitev v predpisanem roku, 
je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta 
sredstva, vključno z zakonsko zamudnimi 
obrestmi.

V primeru, da je prijavitelj že prijel sub-
vencijo Zavoda za Zaposlovanje RS v okviru 

programa samozaposlovanja, ni upravičen 
do sredstev po tem razpisu.

V. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu 2012.

VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvenci-

je na predpisanem obrazcu Občine Postojna 
skupaj z zahtevano dokumentacijo;

– postopkovno dokumentacijo, in sicer 
dokazilo o realizirani samozaposlitvi:

– za samostojne podjetnike: fotokopijo 
priglasitvenega lista in obrtno dovoljenje za 
vse prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost;

– za gospodarske družbe: sklep o vpi-
su v sodni register z vsemi prilogami;

– fotokopijo obvestila Statističnega ura-
da RS o identifikaciji z matično številko in 
razvrstitev po dejavnosti (za poslovni sub-
jekt);

– dokument o davčni številki oziroma 
identifikacijski številki za DDV;

– dokazilo o zaposlitvi: fotokopija prijave 
v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko za-
varovanje (obrazec M-1/M-2);

– dokazilo o stalnem prebivališču;
– potrdilo Zavoda za Zaposlovanje RS, 

da v okviru programa samozaposlovanja 
ni pridobil subvencije za samozaposlitev 
s strani zavoda.

VII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem 

obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno 
v zapečatenem ovitku po pošti, na naslov: 
Občina Postojna, Ljub ljanska c. 4, 6230 Po-
stojna, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na 
javni razpis – spodbujanje samozaposlova-
nja 2012«, s polnim naslovom pošiljatelja na 
zadnji strani ali oddana osebno v sprejemno 
informacijsko pisarno z vložiščem, št. 3/2, 
v času poslovnih ur.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave 
razpisa v Uradnem listu RS do dneva pora-
be sredstev rezerviranih v proračunu za leto 
2012 za ta namen.

Ustrezne in popolne vloge bo obravna-
vala pristojna Komisija tekoče, po prejemu 
vloge do porabe sredstev rezerviranih v pro-
računu za leto 2012 za ta namen.

Zadnja dostavljena vloga mora biti po-
sredovana na naslov Občine Postojna, naj-
kasneje do 30. 11. 2012.

Razpisno dokumentacijo in obrazec vlo-
ge lahko zainteresirani v razpisnem roku 
dvignejo na Občini Postojna – pisarna 
št. 3/2, vsak dan, v okviru poslovnega časa, 
objavljena pa sta tudi na spletni strani Obči-
ne Postojna, http://www.postojna.si.

Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali ne-
razumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi 
vlog. Rok za dopolnitev vlog je tri delovne 
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. 
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpi-
sa in razpisna dokumentacija.

Občina Postojna bo po odpiranju vlog 
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge 
prosilcev:

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

tve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, 

nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 

strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli 

najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
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VIII. Naslov in rok za reševanje pritožbe: 
če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko 
poda pisno pritožbo v osmih dneh od pre-
jema obvestila. Pritožba mora biti pisna in 
poslana na naslov: Občina Postojna, Urad 
župana, Ljub ljanska c. 4, 6230 Postojna.

IX. Dodatna pojasnila: dodatna pojasni-
la lahko zainteresirani dobijo na naslovu: 
Občina Postojna, Ljub ljanska cesta 4, 6230 
Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih 
(tel. 728-07-89).

Občina Postojna

 Ob-3132/12
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-

gusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi 
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 105/11) in 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in 

izvedbe javnih prireditev ob občinskem 
prazniku

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje organizacije in izvedbe naslednjih javnih 
prireditev:

1. Perkmandeljc vabi v svojo deželo, da-
tum prireditve 18. 8. 2012;

2. Pohod na Čemšeniško planino in spo-
minska slovesnost ustanovitve Revirske 
partizanske čete na Čemšeniški planini, da-
tum prireditve 29. 7. 2012;

3. Kolesarski vzpon na Zasavsko goro, 
datum prireditve 4. 8. 2012;

4. 8. tek po Zagorski dolini, datum prire-
ditve 4. 8. 2012;

5. Šahovski turnir za Pozničev memorial, 
datum prireditve 12. 8. 2012;

6. 7. Zasavski konjeniški dan in II. We-
stern mednarodni turnir, datum prireditve 
18. 8. 2012 oziroma v primeru dežja 28. 8. 
2012;

7. Grajske štorije na gradu Gamberk, 
datum prireditve 25. 8. 2012;

8. Praznovanje 80-letnice NK Svoboda 
Kisovec, 18. 8. 2012;

9. Ribiško tekmovanje za pokal Obči-
ne Zagorje ob Savi, datum prireditve 19. 8. 
2012;

10. 7. Pokal Zagorske doline v sankanju, 
datum prireditve 6. 7. in 7. 7. 2012;

11. VII. Mednarodni ženski rokometni tur-
nir Zagorska dolina 2012, datum prireditve 
1. 9. 2012.

Izvedba razpisanih prireditev obsega or-
ganizacijsko tehnični del in programski del, 
obseg posamezne prireditve je razviden iz 
razpisne dokumentacije.

II. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora 

ponudnik zagotoviti za vsako posamezno 
prireditev, so opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

Ponudba mora vsebovati vse podatke, 
dokazila in priloge, navedene v razpisni do-
kumentaciji ter mora biti izdelana izključ-
no na obrazcih iz razpisne dokumentacije 
(OBR-2, OBR-3 in OBR-4). Če se ponudnik 
prijavlja na več razpisanih prireditev, potem 
za vsako posebej izpolni prijavni obrazec 
OBR-2. Ponudniki so lahko fizične in prav-
ne osebe, ki so registrirane in imajo ustre-
zno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet razpisa.

Ponudniki morajo ponuditi celotno orga-
nizacijo in izvedbo posamezne razpisane 
prireditve. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj 
izvedbo organizacijsko tehničnega ali le iz-
vedbo programskega dela, bodo izločene.

Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpi-
sne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe 
uporabljena naslednja merila:

– večji delež lastnih oziroma sponzorskih 
sredstev,

– program ponujene prireditve, ki v celoti 
izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje 
pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje 
strokovne komisije,

– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in 
po obsegu podobnih prireditev.

Po zaključku prireditve poda izvajalec 
končno finančno in vsebinsko poročilo s pri-
loženimi dokazili – računi.

III. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpo-

lago za sofinanciranje razpisanih prireditev, 
znaša skupno 26.660,74 EUR z vključenim 
DDV oziroma za posamezne prireditve:

– Za prireditev pod točko 1 – Perkman-
deljc vabi v svojo deželo – 5.300,00 EUR 
z vključenim DDV;

– Za prireditev pod točko 2 – Pohod 
na Čemšeniško planino in spominska slo-
vesnost ustanovitve Revirske partizanske 
čete na Čemšeniški planini – 3.300,00 EUR 
z vključenim DDV;

– Za prireditev pod točko 3.- Kolesarski 
vzpon na Zasavsko goro – 3.100,00 EUR 
z vključenim DDV;

– Za prireditev pod točko 4 – 8. tek po 
Zagorski dolini – 7.060,74 EUR z vključe-
nim DDV;

– Za prireditev pod točko 5 – Šahovski 
turnir za Pozničev memorial – 380,00 EUR 
z vključenim DDV;

– Za prireditev pod točko 6 – 7. Zasavski 
konjeniški dan in II. Western mednarodni 
turnir – 720,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev pod točko 7 – Grajske 
štorije na gradu Gamberk – 1.300,00 EUR 
z vključenim DDV;

– Za prireditev pod točko 8 – Prazno-
vanje 80-letnice NK Svoboda Kisovec – 
2.500,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev pod točko 9 – Ribiško tek-
movanje za pokal Občine Zagorje ob Savi 
– 1.000,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev pod točko 10 – 7. Pokal 
Zagorske doline v sankanju – 1.000,00 EUR 
z vključenim DDV;

– Za prireditev pod točko 11 – VII. Med-
narodni ženski rokometni turnir Zagorska 
dolina 2012 – 1.000,00 EUR z vključenim 
DDV.

Na osnovi pogojev in meril bo Občina 
Zagorje ob Savi sofinancirala prireditve v vi-
šini razpisanih sredstev. Ponudniki morajo 
imeti finančno konstrukcijo zaprto, saj ob-
čina ne bo prevzemala nobenih dodatnih 
stroškov prireditev. Pogodbeno dogovorjen 
znesek sofinanciranja posamezne prireditve 
(največ do razpisane višine sredstev) bo 
izvajalcu posamezne prireditve zagotovljen 
v dveh delih, in sicer:

– prvi del v višini 80 % sredstev, 
20 dni pred prireditvijo;

– drugi del v višini 20 % sredstev pa po 
izvedbi prireditve, in sicer v roku 30 dni po 
prejemu končnega vsebinskega in finanč-
nega poročila.

Poleg višine razpisanih sredstev sofinan-
ciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi 
zagotavlja:

– brezplačno uporabo prostora za izved-
bo prireditve,

– plačilo priklopa, odklopa in porabe ele-
ktrične energije brez priključnih omaric,

– oglaševanje prireditev v medijih in dru-
go reklamiranje.

IV. Rok za predložitev ponudb
Obravnavane bodo prijave, ki 

bodo predložene pravočasno in bodo pravil-
no opremljene. Nepravočasne ali nepravilno 
opremljene prijave bodo neodprte vrnjene 
pošiljatelju.

Prijave morajo biti izdelane izključ-
no na obrazcih iz razpisne dokumentacije 
in predložene do vključno dne 21. 6. 2012, 
do 12. ure, po pošti, na naslov Občina Za-
gorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagor-
je ob Savi, ali do tega dne in ure oddane 
osebno v sprejemno pisarno občine. Prijave 
se predložijo v zaprti ovojnici, na kateri mora 
biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne 
odpiraj – ponudba na javni razpis – priredi-
tve ob občinskem prazniku«, na hrbtni strani 
ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj na-
ziv/ime in sedež/naslov.

Javno odpiranje prijav bo dne 21. 6. 
2012, ob 13. uri, na sedežu Občine Zagorje 
ob Savi, v sejni sobi, in ga bo vodila strokov-
na komisija, ki jo imenuje župan.

V. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu 
odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi 
sredstev na podlagi mnenja komisije izda 
občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa 
odloča župan.

VI. Dvig razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija je zaintere-
siranim ponudnikom na voljo v občinski 
upravi Občine Zagorje ob Savi, vse do-
datne informacije pa vsak delovni dan, na 
tel. 03/56-55-730 (Blanka Šmit).

S predložitvijo prijave se šteje, da se 
ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in 
merila javnega razpisa.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 410-0063/2012-3 Ob-3143/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni 
list RS, št. 77/07 – UPB1, 65/07 – Odl. US, 
56/08, 4/10, 100/11 – Odl. US), Odloka o po-
računu Občine Divača za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 12/12), Statuta Občine Divača 
(Uradni list RS, 39/99, 77/06 in 115/07), 
Odloka o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture v Občini Divača (Uradni list 
RS, št. 34/12), Pravilnika o sofinanciranju 
kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradni 
list RS, št. 34/12) (v nadaljevanju: Pravilnik), 
Letnega programa kulture v Občini Divača 
za leto 2012, Občina Divača objavlja

javni razpis za leto 2012
za sofinanciranje programov 

ljubiteljskih društev, ki v Občini 
Divača delujejo na področju kulture, 

sofinanciranje organizacije in izvedbe 
kulturnih prireditev v Občini Divača, 

sofinanciranje nakupa opreme za 
potrebe delovanja ljubiteljskih društev, 
ki v Občini Divača delujejo na področju 

kulture (v nadaljevanju: razpis)
Naziv in sedež naročnika: Občina Diva-

ča, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID 
za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974.

1. Predmet razpisa: predmet razpisa je 
sofinanciranje programov ljubiteljskih dru-
štev, ki v Občini Divača delujejo na področju 
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kulture, sofinanciranje organizacije in izved-
be kulturnih prireditev v Občini Divača, sofi-
nanciranje nakupa opreme za potrebe delo-
vanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača 
delujejo na področju kulture – za leto 2012.

2. Področja kulturnih dejavnosti, ki 
so predmet sofinanciranja:

I. Sofinanciranje programov ljubiteljskih 
društev, ki v Občini Divača delujejo na po-
dročju kulture;

A. dejavnost pihalnih orkestrov (godbe-
niška dejavnost),

B. dejavnost ljubiteljskih kulturnih dru-
štev, ki v Občini Divača delujejo na področju 
kulture in sestavljenih ljubiteljskih društev, ki 
imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano 
kulturno dejavnost, ki se izvaja redno, pre-
ko celega leta v okviru posamezne sekcije, 
skupine (v nadaljevanju: društva).

Pod točko A) se lahko prijavijo društva, 
ki v Občini Divača delujejo na področju iz-
vajanja dejavnosti pihalnih orkestrov (god-
beniška dejavnost) in izpolnjujejo pogoje, 
skladno z razpisom in Pravilnikom;

Pod točko B) se lahko prijavijo društva, ki 
v Občini Divača izvajajo dejavnost na osta-
lih področjih kulturnega ljubiteljskega (po) 
ustvarjanja in izpolnjujejo pogoje skladno 
z razpisom in Pravilnikom.

Do sofinancerskih sredstev so v skladu 
s Pravilnikom in s tem razpisom upravičena 
društva s področja kulturnih dejavnosti, ki 
izvajajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi 
in tudi društva s področja kulturnih dejavno-
sti, ki delujejo predvsem na profitni osnovi, 
pri čemer se jim sofinancerska sredstva lah-
ko dodelijo skladno z določili Meril za sofi-
nanciranje programov ljubiteljskih društev, ki 
v Občini Divača delujejo na področju kulture 
(I. Merila).

II. Sofinanciranje organizacije in izvedbe 
kulturnih prireditev v Občini Divača;

A. organizacija kulturne prireditve, ki jo 
organizira Ljubiteljsko društvo/klub s sede-
žem v Občini Divača, ki izpolnjuje pogoje, 
določene v Pravilniku in v razpisu; organiza-
tor lahko tudi sodeluje/nastopa na prireditvi, 
kar pa ni pogoj za prijavo.

Upravičena oseba lahko v tekočem letu 
prijavi na javni razpis največ eno prireditev.

Skladno z Merili za sofinanciranje or-
ganizacije in izvedbe kulturnih prireditev 
v Občini Divača (II. Merila), se lahko sofi-
nancira upravičene stroške naslednjih oblik 
prireditev:

1. Enovita kulturna prireditev
Je enovit kulturni dogodek v trajanju ene-

ga dne (npr. literarni večer, gledališka pred-
stava, plesni večer, baletni večer, glasbeni 
koncert, likovna razstava, fotografska raz-
stava ...), izveden na eni ali na več različnih 
lokacijah v enem kraju v Občini Divača.

Za prireditve enake namembnosti (isti 
organizator), ki se ponavljajo na različnih 
lokacijah v Občini Divača, se upošteva ena 
prireditev.

2. Sestavljena kulturna prireditev:
a) kulturna prireditev je sestavljena iz 

več dogodkov, izvedenih v enem kraju 
v Občini Divača, v trajanju več dni, vendar 
največ v razponu 1 tedna oziroma 7 dni 
zapored;

b) kulturna prireditev je sestavljena iz 
sklopa treh ali več samostojnih dogodkov, 
izvedenih v enem ali v različnih krajih (vas, 
zaselek ...) v Občini Divača. Posamezni do-
godki znotraj kulturne prireditve se odvija-
jo vsaj enkrat tedensko, vendar v razponu 
1 meseca oziroma 30 dni zapored.

B. organizacija kulturne prireditve, ki jo 
organizira ljubiteljsko društvo/klub, s sede-
žem izven Občine Divača (vendar njihove 
enote (sekcije, skupine) delujejo tudi v Ob-
čini Divača in organizirajo kulturno prireditev 
na območju Občine Divača), ki izpolnjuje 
pogoje, določene v Pravilniku in v razpisu; 
organizator lahko tudi sodeluje/nastopa na 
prireditvi, kar pa ni pogoj za prijavo.

Upravičena oseba lahko v tekočem letu 
prijavi na javni razpis največ eno prireditev.

Skladno z Merili za sofinanciranje or-
ganizacije in izvedbe kulturnih prireditev 
v Občini Divača (II. Merila), se lahko sofi-
nancira upravičene stroške naslednjih oblik 
prireditev:

1. Enovita kulturna prireditev
Je enovit kulturni dogodek v trajanju ene-

ga dne (npr. literarni večer, gledališka pred-
stava, plesni večer, baletni večer, glasbeni 
koncert, likovna razstava, fotografska raz-
stava ...), izveden na eni ali na več različnih 
lokacijah v enem kraju v Občini Divača.

Za prireditve enake namembnosti (isti 
organizator), ki se ponavljajo na različnih 
lokacijah v Občini Divača, se upošteva ena 
prireditev.

2. Sestavljena kulturna prireditev:
a) kulturna prireditev je sestavljena iz več 

dogodkov, izvedenih v enem kraju v Občini 
Divača, v trajanju več dni, vendar največ 
v razponu 1 tedna oziroma 7 dni zapored;

b) kulturna prireditev je sestavljena iz 
sklopa treh ali več samostojnih dogodkov, 
izvedenih v enem ali v različnih krajih (vas, 
zaselek ...) v Občini Divača. Posamezni do-
godki znotraj kulturne prireditve se odvija-
jo vsaj enkrat tedensko, vendar v razponu 
1 meseca oziroma 30 dni zapored.

C. organizacija kulturne prireditve, ki jo 
organizira javni zavod, ki izpolnjuje pogoje, 
določene v Pravilniku in v razpisu; organiza-
tor lahko tudi sodeluje/nastopa na prireditvi, 
kar pa ni pogoj za prijavo.

Upravičena oseba lahko v tekočem letu 
prijavi na javni razpis največ eno prireditev.

Skladno z Merili za sofinanciranje or-
ganizacije in izvedbe kulturnih prireditev 
v Občini Divača (II. Merila), se lahko sofi-
nancira upravičene stroške naslednjih oblik 
prireditev, pri čemer se (v primerjavi z merili 
za vrednotenje vlog društev/klubov) prizna 
80 % doseženih točk:

1. Enovita kulturna prireditev
Je enovit kulturni dogodek v trajanju 

enega dne (npr. literarni večer, gledali-
ška predstava, plesni večer, baletni večer, 
glasbeni koncert, likovna razstava, foto-
grafska razstava ...), izveden na eni ali na 
več različnih lokacijah v enem kraju v Ob-
čini Divača. Za prireditve enake namemb-
nosti (isti organizator), ki se ponavljajo na 
različnih lokacijah v Občini Divača, se upo-
števa ena prireditev.

2. Sestavljena kulturna prireditev:
a) kulturna prireditev je sestavljena iz več 

dogodkov, izvedenih v enem kraju v Občini 
Divača, v trajanju več dni, največ v razponu 
1 meseca oziroma 30 dni zapored;

b) kulturna prireditev je sestavljena iz 
sklopa treh ali več samostojnih dogodkov, 
izvedenih v enem ali v različnih krajih (vas, 
zaselek ...) v Občini Divača. Posamezni do-
godki znotraj kulturne prireditve se odvijajo 
v ponavljajočih časovnih terminih v razponu 
tekočega leta.

Za prireditve enake namembnosti (isti 
organizator), ki se ponavljajo na različnih 
lokacijah v Občini Divača in v različnih ter-

minih v okviru tekočega leta, se upošteva 
ena prireditev.

Do dodelitve sofinancerskih sredstev po 
tem Pravilniku niso upravičena društva, klu-
bi, druge pravne ali fizične osebe, s katerimi 
je Občina Divača posebej sklenila pogodbo 
za organizacijo posamezne prireditve (bo-
žično-novoletni koncert, občinski praznik, 
kulturni dan, spominski dan ...).

Iz naslova razpisa se za sofinanciranje 
prireditev finančna sredstva iz občinskega 
proračuna za isto prireditev v tekočem letu 
namenijo le enemu organizatorju.

III. Sofinanciranje nakupa opreme za po-
trebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Ob-
čini Divača delujejo na področju kulture

Sofinanciranje nakupa opreme in/ali po-
pravila opreme za potrebe delovanja ljubi-
teljskih društev, ki v Občini Divača delujejo 
na področju kulture in izpolnjujejo pogoje 
skladno z razpisom in Pravilnikom.

Sofinanciranje se izvaja v skladu z Merili 
za sofinanciranje nakupa opreme za potre-
be delovanja ljubiteljskih društev na podro-
čju kulture (I. Merila).

3. Okvirna višina sredstev za leto 2012
I. Sofinanciranje programov ljubiteljskih 

društev, ki v Občini Divača delujejo na po-
dročju kulture;

okvirna višina sredstev: skupno 
32.000,00 EUR, in sicer od tega: A. 
11.000,00 EUR – za dejavnost pihalnih or-
kestrov; B. 21.000,00 EUR – za dejavnost 
ostalih kulturnih društev, skladno s Pravilni-
kom in razpisom;

proračunska postavka: »18030300 – 
Sredstva za delovanje kulturnih društev – 
sofinanciranje programov društev – tekoče 
leto«.

II. Sofinanciranje organizacije in izvedbe 
kulturnih prireditev v Občini Divača;

okvirna višina sredstev: 20.000,00 EUR;
proračunska postavka: »14030600 – 

Sredstva za prireditve – razpis za tekoče 
leto«.

III. Sofinanciranje nakupa opreme za po-
trebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Ob-
čini Divača delujejo na področju kulture;

okvirna višina sredstev: 5.000,00 EUR;
proračunska postavka: »180326 – So-

financiranje nakupa opreme kulturnim dru-
štvom«.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega raz-
pisa, morajo biti za odobrene namene na 
kateremkoli področju, ki je predmet ega raz-
pisa, porabljena v proračunskem letu 2012 
oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skla-
du s Pravilnikom in merili.

4. Sodelovanje na razpisu
I. Sofinanciranje programov ljubiteljskih 

društev, ki v Občini Divača delujejo na po-
dročju kulture;

Upravičena oseba za pridobitev finanč-
nih sredstev mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– ima sedež v Občini Divača,
– ima registrirano kulturno društveno de-

javnost najmanj eno leto, pri čemer se upo-
števa čas registracije, ki je minil do objave 
javnega razpisa v tekočem letu,

– je izvedla najmanj 3 nastope v prete-
klem letu (upošteva se skupno število nasto-
pov ne glede na to ali so izvedeni na obmo-
čju Občine Divača ali izven Občine Divača),

– ima v tekočem letu izvedenih najmanj 
90 vaj na skupino; šteje se, da vaja traja 
60 min,

– ima v tekočem letu organizirano redno 
kulturno dejavnost kot osnovno dejavnost 
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ali dejavnost v okviru posamezne sekcije, 
skupine,

– ima zagotovljene materialne, prostor-
ske in kadrovske pogoje za realizacijo načr-
tovanih aktivnosti na področju kulture,

– ima urejeno evidenco o članstvu, pla-
čani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to 
določa zakon o društvih,

– dejavnost opravlja na neprofitni osnovi 
oziroma če jo opravljajo na profitni osnovi, 
mora imeti registrirano kulturno dejavnost, 
pri čemer se jim sofinancerska sredstva lah-
ko dodelijo skladno z določili v I. Merilih,

– občini redno letno predloži dokumenta-
cijo o planih in realizaciji, skladno z določba-
mi opredeljenimi v pogodbi o sofinanciranju 
dejavnosti,

– deluje najmanj 1 leto – pri čemer se 
šteje čas delovanja od ustanovitve društva 
do dneva prijave na javni razpis.

Prijavijo se lahko društva in zveze dru-
štev; posamezne sekcije ali skupine društva 
se prijavijo v okviru društva.

II. Sofinanciranje organizacije in izvedbe 
kulturnih prireditev v Občini Divača;

Upravičena oseba za pridobitev finanč-
nih sredstev mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

Društva/klubi
– ima sedež v Občini Divača in tudi delu-

je na območju Občine Divača,
– ima sedež izven Občine Divača, ven-

dar njihove enote – sekcije delujejo tudi 
v Občini Divača in organizirajo kulturno 
prireditev na območju Občine Divača, pri 
čemer se njihovo prijavo vrednoti skladno 
z II. Merili,

– ima registrirano kulturno društveno de-
javnost najmanj eno leto, pri čemer se upo-
števa čas registracije, ki je minil do objave 
javnega razpisa v tekočem letu,

– deluje kot samostojno kulturno društvo 
ali kot posamezna skupina (sekcija) v okviru 
društva, ki ima poleg kulturne registrirano še 
drugo dejavnost – turistično in/ali razvojno 
dejavnost na področju kulture in/ali turizma 
najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas 
registracije, ki je minil do objave javnega 
razpisa v tekočem letu,

– deluje pretežno na neprofitni osnovi,
– je organizator kulturne prireditve na 

območju Občine Divača ali v Kosovelovem 
domu v Sežani,

– kulturna prireditev, ki je predmet prijave 
na javni razpis, mora biti izvedena v teko-
čem letu na katerega se javni razpis na-
naša,

– ima zagotovljene materialne, prostor-
ske in kadrovske pogoje za realizacijo načr-
tovanih aktivnosti na področju kulture,

– ima urejeno evidenco o članstvu, pla-
čani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to 
določa zakon o društvih.

Javni zavodi:
– javni zavod, katerega ustanovitelj ali 

soustanovitelj je Občina Divača in deluje 
na območju Občine Divača ali ima z Obči-
no Divača pogodbeno razmerje za izvajanje 
dejavnosti v Občini Divača in podružnice 
oziroma dislocirane enote javnih zavodov, ki 
delujejo na območju Občine Divača,

– ima registrirano kulturno dejavnost 
in/ali le-ta izhaja že iz njegove osnovne de-
javnosti,

– je organizator kulturne prireditve na ob-
močju Občine Divača,

– kulturna prireditev, ki je predmet prijave 
na javni razpis, mora biti izvedena v teko-
čem letu na katerega se javni razpis na-
naša,

– ima zagotovljene materialne, prostor-
ske in kadrovske pogoje za realizacijo načr-
tovanih aktivnosti na področju kulture.

III. Sofinanciranje nakupa opreme za po-
trebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Ob-
čini Divača delujejo na področju kulture

Upravičena oseba za pridobitev finanč-
nih sredstev za sofinanciranje mora izpol-
njevati naslednje pogoje:

– ima sedež v Občini Divača in tudi delu-
je na območju Občine Divača,

– ima registrirano kulturno društveno de-
javnost najmanj eno leto, pri čemer se upo-
števa čas registracije, ki je minil do objave 
javnega razpisa v tekočem letu,

– deluje kot samostojno kulturno društvo 
ali kot posamezna skupina (sekcija) v okviru 
društva, ki ima poleg kulturne registrirano še 
drugo dejavnost – turistično in/ali razvojno 
dejavnost na področju kulture in/ali turizma 
najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas 
registracije, ki je minil do objave javnega 
razpisa v tekočem letu,

– ima v tekočem letu organizirano redno 
kulturno dejavnost kot osnovno dejavnost 
ali dejavnost v okviru posamezne sekcije, 
skupine,

– ima zagotovljene materialne, prostor-
ske in kadrovske pogoje za realizacijo načr-
tovanih aktivnosti na področju kulture,

– ima urejeno evidenco o članstvu, pla-
čani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to 
določa zakon o društvih,

– dejavnost opravlja pretežno na nepro-
fitni osnovi.

Prijavijo se lahko društva in zveze dru-
štev; posamezne sekcije ali skupine društva 
se prijavijo v okviru društva.

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: bese-

dilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zah-
tevanih izjav.

Razpisna dokumentacija je pripravljena 
v običajni (tiskani) in elektronski obliki.

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo 
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Di-
vača, v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je na voljo na 
spletni strani Občine Divača: http://www.di-
vaca.si.

Občina Divača lahko zainteresiranim pri-
javiteljem na osnovi njihove izražene pisne 
zahteve v času razpisnega roka pošlje raz-
pisno dokumentacijo v tiskani in/ali v elek-
tronski obliki.

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

razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
zahtevane priloge, dokazila in podatke, do-
ločene v razpisni dokumentaciji.

Vlogo, ki bo posredovana na razpis 
samo v tiskani obliki, je potrebno predložiti 
osebno ali po pošti v zaprtem ovitku, na na-
slov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 
6215 Divača; ovitek mora biti označen z na-
vedbo: »Ne odpiraj – javni razpis – Kultura 
2012«. Na ovitku mora biti navedba vlaga-
telja: naziv in naslov (sedež).

Vlogo, ki bo posredovana na razpis 
v elektronski obliki, je potrebno posredovati 
na elektronski naslov: obcina@divaca.si in 
nato ustrezno in pravilno izpolnjen obrazec 
iz razpisne dokumentacije z nazivom »Splo-
šni podatki prijavitelja« ter vse priloge, zah-
tevane v razpisni dokumentaciji, osebno ali 
po pošti predložiti v zaprtem ovitku, na na-
slov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 
6215 Divača; ovitek mora biti označen z na-

vedbo: »Ne odpiraj – javni razpis – Kultura 
2012«. Na ovitku mora biti navedba vlaga-
telja: naziv in naslov (sedež). Prijavitelji, ki 
imajo elektronski podpis, ga uporabijo pri 
pošiljanju elektronske vloge.

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

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti 
je možno v razpisnem roku z nujno oznako 
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev 
nanaša.

Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali 
del vloge ki ni bila oddana priporočeno na 
pošto do vključno zadnjega dne razpisnega 
roka oziroma do tega dne ni bila predložena 
na Občino Divača.

Za nepopolno se šteje celotna vloga 
in/ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, 
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne 
dokumentacije.

Občina Divača bo po odpiranju vlog 
iz nadaljnjega postopka izločila vse vlo-
ge predlagateljev:

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

tve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi ne-

popolne.
7. Razpisni rok: razpis se prične z dne-

vom objave razpisa v Uradnem listu RS in 
zaključi 30 dan od dneva objave v Uradnem 
listu RS.

8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek razpisa izvaja komisija, ki jo je 

imenoval župan Občine Divača. Odpiranje 
vlog ne bo javno.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, 
pravilno izpolnjene in označene ovojnice, 
ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, 
v katerem so bile predložene. Prepozno pri-
spele vloge se ne obravnavajo in se zavr-
žejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno 
obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva 
sprejete odločitve o sofinanciranju.

9. Pristojni uslužbenec za dajanje in-
formacij in pojasnil: Romana Derenčin; 
tel. 05/73-10-930.

Informacije in pojasnila lahko zainte-
resirani dobijo v času uradnih ur Občine 
Divača.

Postopek javnega razpisa poteka skla-
dno s Pravilnikom o sofinanciranju kultur-
nih dejavnosti v Občini Divača (Uradni list 
RS, št. 34/12) in Merili, ki so sestavni del 
Pravilnika.

Občina Divača

Št. 410-0062/2012-3 Ob-3144/12
Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Ura-

dni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), 
Nacionalnega programa športa v Republiki 
Sloveniji (NPS), (Uradni list RS, št. 24/00, 
31/00), Statuta Občine Divača (Uradni list 
RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o po-
računu Občine Divača za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 12/12), Odloka o uresničevanju 
javnega interesa na področju športa v Ob-
čini Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 48/11, 
34/12) (v nadaljevanju: Odlok), Letnega pro-
grama športa v Občini Divača za leto 2012, 
Občina Divača objavlja

javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev 
programov športa v Občini Divača –  

za leto 2012
Naziv in sedež naročnika: Občina Diva-

ča, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID 
za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974.
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1. Predmet razpisa (v nadaljevanju: raz-
pis)

Občina Divača bo v letu 2012 sofinanci-
rala naslednje programe športa:

– Športna vzgoja otrok, mladine in štu-
dentov,

– Športna rekreacija,
– Šport invalidov,
– Kakovostni šport,
– Vrhunski šport,
– Izobraževanje, usposabljanje in spo-

polnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– Delovanje športnih društev in klubov,
– Športne prireditve.
2. Okvirna višina sredstev za leto 2012
Proračunska postavka: »18050000 – 

Programi športa – sredstva za programe 
športa – razpis«:

– okvirna višina sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje izvajalcev programov športa 
v Občini Divača: 31.000,00 EUR;

– okvirna višina sredstev, namenjenih 
za sofinanciranje organizacije in izvedbe 
športnih prireditev: 5.000,00 EUR – od tega 
športne prireditve – 3.000,00 EUR; ostale 
sestavljene prireditve (turizem in šport) – 
2.000,00 EUR.

Sredstva, dodeljena na podlagi razpisa, 
morajo biti za odobrene namene porabljena 
v proračunskem letu 2012 oziroma v zakon-
skih plačilnih rokih.

3. Merila
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofi-

nancirani na podlagi Odloka o uresničevanju 
javnega interesa na področju športa v Ob-
čini Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 48/11, 
34/12) in Meril, ki so sestavni del Odloka.

4. Sodelovanje na razpisu
Skladno z Odlokom se na razpis za sofi-

nanciranje programov športa lahko prijavijo 
izvajalci programov športa:

– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki 

in druge organizacije, ki so na podlagi za-
konskih predpisov registrirane za opravlja-
nje dejavnosti na področju športa,

– javni zavodi s področja vzgoje in izo-
braževanja.

Izvajalci programov športa v Občini Di-
vača, ki so v občini v tekočem letu izbrani 
za izvajalce programov športa in na podlagi 
Javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje 
izvajalcev programov športa v Občini Diva-
ča – za leto 2012 pridobijo sofinancerska 
sredstva iz občinskega proračuna za izva-
janje programov športa, lahko pridobijo tudi 
sofinancerska sredstva za izvajanje športnih 
prireditev v tekočem letu, skladno z Merili 
za izbor in sofinanciranje programov športa 
v Občini Divača.

Na javni razpis za pridobitev proračun-
skih finančnih sredstev za organizacijo in 
izvedbo športnih prireditev se lahko prijavi-
jo tudi društva/klubi, ki izpolnjujejo pogoje 
Odloka o uresničevanju javnega interesa 
na področju športa v Občini Divača in bi 
ustrezali kriterijem javnega razpisa s po-
dročja turizma (Javni razpis za vrednote-
nje programov turistične dejavnosti v Ob-
čini Divača – za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 42/12)) (TŠKD, TD, Razvojna društva), 
ki je bil objavljen, in sicer za organizacijo 
športnih prireditev (npr. pohodov), ki niso 
izvedene v okviru redne dejavnosti.

Organizator prireditve lahko v tekočem 
letu prijavi na javni razpis največ dve športni 
prireditvi.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pri-
javitelji

Pravico do sofinanciranja športnih pro-
gramov imajo na podlagi razpisa izbrani 
izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Divača,
– imajo registrirano dejavnost najmanj 

eno leto, pri čemer se upošteva čas regi-
stracije, ki je minil do objave javnega razpisa 
v tekočem letu,

– imajo zagotovljene materialne in ka-
drovske pogoje za realizacijo načrtovanih 
športnih programov,

– imajo organizirano redno dejavnost – 
redno vadbo najmanj šestintrideset tednov 
v letu,

– za društva in klube – da imajo ureje-
no evidenco o članstvu, plačani članarini in 
ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon 
o društvih; ostali izvajalci pa urejeno eviden-
co o udeležencih v posameznem programu,

– da redno letno dostavljajo občini podat-
ke o članstvu, poročila o realizaciji progra-
mov in doseženih rezultatih ter plan načrto-
vanih aktivnosti.

V primeru, da se posamezni program 
športa izvaja na območju Občine Divača in 
je namenjen občanom divaške občine, na 
javni razpis pa se za ta program ne prijavi 
noben izvajalec s sedežem v Občini Divača, 
je za izvajanje tega programa lahko izbran 
tudi izvajalec, ki nima sedeža v Občini Di-
vača, če izpolnjuje ostale navedene pogoje.

Pravico do sofinanciranja organizacije in 
izvedbe športnih prireditev imajo na podlagi 
razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– organizator prireditve izpolnjuje pogoje 
za izvajalca programov športa, ki so do-
ločeni v Odloku o uresničevanju javnega 
interesa na področju športa v Občini Divača 
in je v tekočem letu izbran za izvajalca pro-
gramov športa v Občini Divača,

– športna prireditev je izvedena v Občini 
Divača,

– športna prireditev je izvedena v teko-
čem letu, na katerega se nanaša javni raz-
pis, na katerega organizator športne prire-
ditve kandidira.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: bese-

dilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zah-
tevanih izjav.

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo 
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Di-
vača, v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je na voljo na 
spletni strani Občine Divača: http://www.di-
vaca.si

Občina Divača lahko zainteresiranim pri-
javiteljem na osnovi njihove izražene pisne 
zahteve v času razpisnega roka pošlje raz-
pisno dokumentacijo.

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

razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
zahtevane priloge, dokazila in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji. Vloga 
mora biti predložena osebno ali po pošti 
v zaprtem ovitku, na naslov: Občina Divača, 
Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača; ovitek 
mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj 
– vloga – Razpis šport 2012«. Na ovitku 
mora biti navedba vlagatelja: naziv in na-
slov (sedež).

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

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti 
je možno v razpisnem roku z nujno oznako 
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev 
nanaša.

Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali 
del vloge, ki ni bila oddana priporočeno na 
pošto do vključno zadnjega dne razpisnega 
roka oziroma do tega dne ni bila predložena 
na Občino Divača.

Za nepopolno se šteje celotna vloga 
in/ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, 
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne 
dokumentacije.

Občina Divača bo po odpiranju vlog 
iz nadaljnjega postopka izločila vse vlo-
ge predlagateljev:

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

tve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi ne-

popolne.
8. Razpisni rok: razpis se prične z dne-

vom objave razpisa v Uradnem listu RS in 
zaključi 30 dan od dneva objave v Uradnem 
listu RS.

9. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru: postopek razpisa vodi komisija, ki jo 
s sklepom imenuje župan Občine Divača. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se 
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnje-
ne in označene ovojnice, ki vsebujejo vlo-
ge in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene. Prepozno prispele vloge 
se ne obravnavajo in se zavržejo. Prijavitelji 
bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najka-
sneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve 
o sofinanciranju.

10. Pristojni uslužbenec za dajanje in-
formacij in pojasnil: Romana Derenčin; 
tel. 05/73-10-930, informacije in pojasnila 
lahko zainteresirani dobijo v času uradnih 
ur Občine Divača.

Postopek razpisa poteka skladno z Od-
lokom o uresničevanju javnega interesa na 
področju športa v Občini Divača (Uradni list 
RS, št. 54/04, 48/11, 34/12) in Merili, ki so 
sestavni del Odloka.

Občina Divača

 Ob-3145/12
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne ob-

čine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 
29/03, 90/05, 67/06 in 39/08) ter na podlagi 
sklepa župana št. 322-84/2012, z dne 8. ju-
nija 2012, Mestna občina Koper, Turistična 
organizacija Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditve »S Koprom 

v Novo leto 2013«
I. Predmet javnega razpisa: predmet jav-

nega razpisa je sofinanciranje prireditve »S 
Koprom v Novo leto 2013«.

II. Pogoji prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo samo-

stojni podjetniki posamezniki in pravne ose-
be, ki so registrirane za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet javnega razpisa ter imajo 
za to predpisana dovoljenja ter imajo vsaj 
eno referenco pri organizaciji vsebinsko in 
obsežno podobnih prireditev, ki je predmet 
razpisa.

Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 

z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletne-

ga ognjemeta,
– plan promocije in oglaševanja priredi-

tve »S Koprom v Novo leto 2013«,
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– podroben opis vsebine programa »S 
Koprom v Novo leto 2013«, (točne nazive 
izvajalcev, ure, lokacije prireditve in vsebino 
prireditve),

– dokazila (podpisane izjave, dogovo-
re, potrditve, pogodbe …) o nastopu/izved-
bi programa s strani izvajalcev, navedenih 
v predlaganem programu prireditve iz pri-
jave.

Program mora zajemati najmanj nasle-
dnje vsebine in naslednje predpisane ter-
mine:

30. december 2012: prihod dedka Mraza 
s kočijo ter spremstvom in spremljevalnim 
kulturnim – otroškim programom na Tito-
vem trgu.

31. december 2012: Silvestrovanje v Ta-
verni (z začasno zaporo Pristaniške ulice), 
zabavno glasbeni program z najmanj dvema 
znanima in eno manj znano glasbeno za-
sedbo, povezovalca/animatorja programa, 
digitalno (projicirano) odštevanje časa do 
24. ure in organizacija izvedbe ognjemeta.

1. januar 2013: Popoldanski kulturni pro-
gram v Taverni, s predvidenim pričetkom 
programa ob 17. uri.

Program mora biti v celoti brez vstopnin 
ali drugih prispevkov.

III. Merila za izbor
Za ocenjevanje posameznih prijav bosta 

uporabljeni naslednji merili:
1. predlagan program prireditve
(ocena tega merila je podana na podlagi 

mnenja komisije, in sicer tako, da se največ 
točk dodeli prijavitelju, ki po mnenju komisije 
ponudi najboljši program in sicer 20 točk, 
drugi najboljši program prejme 18 točk in 
tako naprej se naslednjim prijaviteljem do-
deli sorazmerno manj točk).

2. predlagan program prireditve vključu-
je več vsebin/programa, kot je predpisano 
v besedilu javnega razpisa

(10 točk prejme prijavitelj, katerega pro-
gram prireditve vključuje bistveno več pro-
grama/vsebin kot je predpisano v javnemu 
razpisu, 5 točk prejme prijavitelj, katerega 
program vključuje več programa/vsebin kot 
je predpisano v javnemu razpisu, ostali pri-
javitelji prejmejo 0 točk).

Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo po mnenju 
komisije ponudil najboljši program prireditve 
in bo dosegel najvišje število točk. Maksi-
malno skupno število točk, ki jih lahko prija-
vitelj doseže je 30.

Po zaključku prireditve poda izbrani izva-
jalec končno finančno in natančno vsebin-
sko poročilo z dokazili (izvodi promocijskega 
materiala prireditve, kopije plačanih raču-
nov najmanj v višini razpisanih in dodeljenih 
sredstev).

IV. Višina sredstev
Višina sredstev za sofinanciranje prire-

ditve znaša 14.000 EUR, od tega zneska 
mora izbrani izvajalec nameniti za promocijo 
prireditve, ki je predmet javnega razpisa, 
najmanj 30 % dodeljenih sredstev.

Kot promocija se štejejo naslednje oblike 
oglaševanja prireditve:

– objave oglasov na radijskih postajah, 
TV, tiskovinah, spletnih straneh itd.,

– izdelava plakatov in plakatiranje na 
plakatnih mestih,

– promocijske tiskovine (letaki, zložen-
ke, itd.),

– oglaševanje na jumbo plakatih,
– itd.
Pri izplačilu sredstev, vezanih na promo-

cijo prireditve, se bo upoštevalo realne tržne 
vrednosti za tovrstne storitve. Računi, ki ne 

bodo odražali dejanskega stanja na trgu ne 
bodo upoštevani pri seštevku prejetih raču-
nov za izplačilo dodeljenih sredstev in bodo 
obravnavani kot neupravičeni.

Mestna občina Koper bo sofinancirala 
program izbranega izvajalca prireditve na 
osnovi zgoraj navedenih meril in pogojev. 
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogod-
ba o sofinanciranju, s katero bodo določeni 
pogoji in način koriščenja dodeljenih prora-
čunskih sredstev.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot 
nepovratna sredstva skladno s pravili o do-
deljevanju državnih pomoči »de minimis«.

V. Rok izvedbe: prireditev mora potekati 
30. decembra 2012, 31. decembra 2012 in 
1. januarja 2013.

VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na javni razpis mora biti izdelana 

izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestav-
ni del razpisne dokumentacije. Prijava mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila, ki so navedena v razpisni doku-
mentaciji. Tako izdelana prijava bo obrav-
navana kot popolna.

Obravnavali bomo prijave, ki 
bodo predložene pravočasno in pravilno 
opremljene do vključno 2. julija 2012, po po-
šti na naslov: Mestna občina Koper, Turistič-
na organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper ali bodo do tega dne oddane 
osebno v sprejemno pisarno Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in 
sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma 
ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj 
– vloga št. 322-84/2012«. Kuverta oziroma 
ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani 
mora biti naslov pošiljatelja.

Nepravočasne prijave ne bodo obrav-
navane.

VII. Obravnava vlog in obvestilo o izidu 
javnega razpisa

Postopek vodi Turistična organizacija 
Koper. Mestna občina Koper bo vse prijavi-
telje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni 
po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Mestna 
občina Koper lahko do sklenitve pogodbe 
odstopi od izvedbe javnega razpisa.

Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skla-
du z določili Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije.

VIII. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva 

objave javnega razpisa do izteka prijavne-
ga roka dosegljiva na spletni strani Mestne 
občine Koper, www.koper.si. Zainteresira-
ni prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo 
tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer 
v času uradnih ur.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
posreduje Jana Otočan, Turistična organiza-
cija Koper, tel. 05/664-62-42.

Predložitev prijave pomeni, da se prija-
vitelj strinja s pogoji in merili javnega raz-
pisa.

Mestna občina Koper

 Ob-3170/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 
66.b člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadalje-
vanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih (Uradni 
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: 

uredba), Pravilnika o spodbujanju učinko-
vite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; 
v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE 
in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenske-
ga okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 
z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za 
zagotavljanje prihrankov energije pri konč-
nih odjemalcih, sheme državnih pomoči 
SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinko-
vite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije – regionalna pomoč ter Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 
61/08), Petrol, Slovenska energetska druž-
ba, d.d., Ljub ljana (v nadaljevanju: sofinan-
cer), objavlja

javni razpis
PETROLURE/J/2012/U07 

Nepovratne finančne spodbude 
 za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov 

na vse vrste goriv z novimi kotli  
na biomaso ali zemeljski plin ali UNP

1. Namen in predmet javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje izvedbe 

ukrepov učinkovite rabe energije in/ali upo-
rabe obnovljivih virov energije pri ogrevanju 
objektov ter pripravi tople sanitarne vode.

Predmet javnega razpisa je podelitev ne-
povratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju 
finančne spodbude) za projekte (za projekt 
se smatra ena zaključena enota posame-
znega ukrepa: npr. zamenjava stare ogre-
valne naprave na ekstra lahko kurilno olje 
z novim biomasnim kotlom ..., ki je lahko 
sestavljen iz večjega števila aktivnosti, ma-
terialov ali opreme), ki so usmerjeni v za-
gotavljanje prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih na območju Republike Slovenije, 
če gre za naslednje namene:

– zamenjava starih ogrevalnih naprav – 
kotel na biomaso (v nadaljevanju nameni A),

– zamenjava starih ogrevalnih naprav 
– kondenzacijski kotli na zemeljski plin ali 
utekočinjen naftni plin (v nadaljevanju na-
meni B).

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega 
javnega razpisa izvaja po pravilih za dode-
ljevanje subvencij.

Za določanje višine prihrankov se upo-
rabljajo normativi v skladu s Pravilnikom 
o metodah za določanje prihrankov ener-
gije pri končnih odjemalcih (Uradni list 
RS, št. 4/10), Metod za izračun prihrankov 
energije pri izvajanju ukrepov za povečanje 
učinkovitosti rabe energije in večjo upora-
bo obnovljivih virov energije, ki so skladne 
s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, 
št. IJS-DP-10072, september 2011, pripra-
vljenim skladno z zahtevami in smernicami 
Direktive 2006/32/ES in po naročilu Mini-
strstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: 
metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo 
na spremljanju porabe, ali katerakoli druga 
metoda, ki je bila del potrjenega programa 
za izvajanje tega javnega razpisa.

2. Pogoji za sofinanciranje projektov
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po 

tem razpisu in ki spadajo med namene A, 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– oprema mora imeti skladno z zahteva-
mi standarda, naslednje toplotno-tehnične 
karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni 
moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost 
emisij celotnega prahu mora biti manjša od 
50 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega mo-
noksida pa manjša od 750 mg/m3 (emisije 
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določene pri normni temperaturi 273 K in 
tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti ki-
sika 13 % v suhih dimnih plinih). Naprave 
z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) 
morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiral-
nik s prostornino najmanj 55 litrov na kW 
nazivne toplotne moči naprave.

Izpolnjevanje pogojev se dokazuje 
s predložitvijo certifikata in merilnega po-
ročila neodvisne inštitucije, ki je akrediti-
rana za izvajanje meritev po standardu 
SIST EN 303-5. Kolikor je izbrana opre-
ma že uvrščena na seznam ustrezne 
opreme Eko sklada, j.s. (http://www.eko-
sklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_kn.pdf) lah-
ko vlagatelj predložiti izjavo, da je izbrana 
naprava navedena na seznamu toplovo-
dni kurilnih naprav za centralno ogrevanje 
na lesno biomaso, ter v izjavi navede pro-
izvajalca in model opreme.

Projekti, ki so predmet sofinanciranja po 
tem razpisu in ki spadajo med namene B, 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– izkoristek posameznega novega kon-
denzacijskega kotla pri nazivni toplotni moči 
mora biti večji ali enak 104 % pri uporabi 
zemeljskega plina (v nadaljevanju tudi ZP) 
ali utekočinjenega naftnega plina (v nada-
ljevanju tudi UNP). Izpolnjevanje pogoja se 
dokazuje s predložitvijo certifikata za predla-
gano napravo.

– pravica do finančne spodbude se do-
deli za vgradnjo enega ali več novih kon-
denzacijskih kotlov na zemeljski plin ali UNP 
v kotlovnico, in sicer:

a) pri nadomestitvi zastarelih in neučin-
kovitih kotlov na zemeljski plin s kotli na 
zemeljski plin ali

b) pri nadomestitvi zastarelih in neučin-
kovitih kotlov na UNP s kotli na UNP, za lo-
kacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov 
plinovod zemeljskega plina še ni na voljo ali

c) pri nadomestitvi zastarelih in neučin-
kovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, 
utekočinjen naftni plin, mazut ali premog), 
s kotli na zemeljski plin pri čemer se ko-
tlovnica priključi na sistem distribucije plina. 
V tem delu se šteje tudi nadomestitev sku-
pnih kotlovnic na fosilna goriva s posame-
znimi kotli na zemeljski plin, če upravitelj/la-
stnik kotlovnice objavi konec obratovanja, 
pri čemer se nova kotlovnica priključi na 
sistem distribucije plina.

d) pri nadomestitvi zastarelih in neučin-
kovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, 
mazut ali premog), s kotli na UNP za loka-
cije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov 
plinovod zemeljskega plina še ni na voljo.

3. Upravičenci za kandidiranje na javnem 
razpisu

Na javnem razpisu lahko sodelujejo na-
slednji upravičenci:

– samoupravne lokalne skupnosti, ki 
imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lo-
kalni energetski koncept,

– javni skladi, javne agencije, zavodi, 
ustanove in društva, registrirane cerkve in 
druge verske skupnosti, če ne izvajajo pri-
dobitne dejavnosti, skladno s 26. členom 
Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

4. Razpoložljiva sredstva in višina sofi-
nanciranja

Skupna višina sredstev za finančne 
spodbude za namene, ki so predmet tega 
javnega razpisa, znaša 600.000,00 EUR.

Višina finančne spodbude za posame-
zen projekt v okviru posameznega namena 
se določi na podlagi v vlogi za dodelitev 
finančne spodbude prijavljenih upravičenih 

stroškov ter z upoštevanjem omejitve naj-
višje možne stopnje sofinanciranja.

Omejitve sofinanciranja posameznih pro-
jektov:

– najmanjša vrednost upravičenih stro-
škov projekta po tem razpisu mora znašati 
najmanj 5.000 EUR,

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
100.000,00 EUR.

Posebne omejitve sofinanciranja posa-
meznih projektov za namen A:

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
0,249 EUR finančne spodbude za vsako 
prihranjeno kWh energije.

Posebne omejitve sofinanciranja posa-
meznih projektov za namen B:

– višina sofinanciranja ne sme presega-
ti: 0,087 EUR finančne spodbude za vsako 
prihranjeno kWh energije.

Upravičeni stroški pri projektih, ki pred-
stavljajo namene A, so:

– nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne 
naprave,

– predelavo obstoječega ali izdelavo no-
vega priključka za dovod zraka in odvod 
dimnih plinov,

– nabavo in vgradnjo zalogovnika za go-
rivo, transportnega in varnostnega sistema 
ter ustrezne krmilne opreme,

– nabavo in vgradnjo vodnega toplo-
tnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter 
opreme za priključitev na centralno ogre-
vanje.

Upravičeni stroški pri projektih, ki pred-
stavljajo namene B, so:

– izgradnja priključnega plinovoda ali na-
kup plinohrama za UNP (je upravičen stro-
šek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega 
plinovoda oziroma plinohrama),

– nabava in vgradnja enega ali več ko-
tlov ter pripadajočih sistemov, ki omogočajo 
normalno delovanje kotlov, ustrezne krmilne 
in varovalne opreme ter vmesne povezave,

– predelavo obstoječih ali izdelavo no-
vih priključkov za dovod zraka in odvoda 
dimnih plinov,

– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za 
dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih 
prog,

– nabava in vgradnja naprave za nevtra-
lizacijo kondenzata.

Upravičeni stroški pri vseh namenih ne 
vključujejo elementov razvoda centralne-
ga/ogrevalnega/toplovodnega sistema in 
ogreval. Za upravičene stroške pri vseh na-
menih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo 
na izdelavo dokumentacije, za katero so 
priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri 
čemer izvedba (datum računa) ni starejša 
od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, 
in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti 
stroški ne morejo biti višji od 10 % vrednosti 
vseh upravičenih stroškov projekta. Upravi-
čeni stroški pri vseh namenih ne vključujejo 
elementov razvoda centralnega/ogrevalne-
ga/toplovodnega sistema in ogreval.

Neupravičeni stroški pri vseh projek-
tih so predvsem: dokumentirani upraviče-
ni stroški, ki so višji od podanih omejitev 
upravičenih stroškov, ostali stroški, ki niso 
navedeni kot upravičeni stroški ter davek 
na dodano vrednost (DDV) in drugi davki.

Finančno spodbudo je mogoče dodeliti 
samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za 
dodelitev finančne spodbude pred začetkom 
izvajanja naložbe. Investitor pred kandidira-
njem še ne sme pričeti z izvajanjem gradbe-
nih, obrtniških in drugih del, ki so predmet 
finančne spodbude.

Pri projektih za katere izvedbo je po-
trebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je 
potrebno sofinancerju posredovati le-to naj-
kasneje do 30. 10. 2012. Za vse projekte, ki 
ne bodo zaključeni do 30. 10. 2012, je po-
trebno do tega datuma posredovati sofinan-
cerju dokazilo o izvedenem zavezujočem 
naročilu ključne opreme. Kolikor vlagatelj ne 
izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do 
sofinanciranja.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 
30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredo-
vane po tem datumu, niso več mogoča, ra-
zen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno 
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.

5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt za katerega se vlaga vloga za do-

delitev finančne spodbude mora biti skladen 
s predmetom javnega razpisa ter določili 
javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu 
z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in 
OVE ter drugo veljavno zakonodajo.

Upravičenci, ki kandidirajo na javnem 
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko 
pridobijo pravico do finančne spodbude za 
nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgo-
raj navedeni nameni.

Projekt mora imeti vnaprej določeno tra-
janje; določen začetek in konec, rok za iz-
vedbo projekta.

Projekt mora imeti zaključeno finančno 
konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija 
v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.

Vlagatelj mora predložiti podpisano iz-
javo:

– o seznanitvi in strinjanju z vsebino jav-
nega razpisa,

– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale 
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posa-
mezne svetovalne storitve, neupoštevanja 
veljavne zakonodaje in navodil v vseh po-
stopkih izvajanja svetovalne storitve ali če 
delež sofinanciranja investicije preseže ma-
ksimalno dovoljeno stopnjo,

– o strinjanju z elektronsko ali drugačno 
objavo naziva projekta (svetovalne storitve), 
naziva upravičenca in zneska javnih sred-
stev, ki so bila dodeljena investiciji,

– o morebitnih že pridobljenih pomočeh 
za iste upravičene stroške,

– da investicije pred vložitvijo vloge ni 
začel izvajati.

Za vse navedbe v izjavi, velja, da lahko 
sofinancer, v primeru kršitve navedbe, od-
stopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahte-
va vrnitev že izplačanih finančne spodbude 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do vračila.

Namene, ki so predmet finančne spod-
bude, lahko izvede le za to usposobljen 
in registriran izvajalec, izbran ob upošte-
vanju predpisov o javnem naročanju. Ko-
likor vlagatelj ni zavezan upoštevati pra-
vil o javnem naročanju, mora za naročila 
blaga in storitev, ki presegajo vrednost 
20.000,00 EUR brez DDV, pridobiti najmanj 
3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni 
mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti 
pisno obrazložitev.

Stavbe, naprav in opreme, ki je bila pred-
met finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti 
oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplači-
lu finančne spodbude. Finančne spodbude 
se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo 
dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene 
opreme oziroma naprav.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo 
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred 
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofi-
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nanciranju. Kolikor se v kateri izmed našte-
tih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, 
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.

6. Priprava in popolnost vlog
Vloga za dodelitev sredstev mora vse-

bovati:
– OBRAZEC št. 1 – vloga,
– PRILOGO št. 1 – fotokopija pooblasti-

la ali drugega dokument iz katerega izhaja 
pooblastilo za podpis in vložitev vloge na 
javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statu-
tarni zastopnik),

– PRILOGO št. 2 – odlok ali sklep o spre-
jemu lokalnega energetskega koncepta (ve-
lja samo za samoupravne lokalne skupno-
sti),

– PRILOGO št. 3 – akt o ustanovitvi (ne 
velja za samoupravne lokalne skupnosti),

– PRILOGO št. 4 – izjavo, da je izbrana 
naprava navedena na seznamu toplovodni 
kurilnih naprav za centralno ogrevanje na 
lesno biomaso, s katero dokazuje primer-
nost opreme ali certifikat in merilno poročilo 
neodvisne akreditirane institucije (velja za 
namen A, glej točko 2), oziroma certifikata 
za predlagano napravo (velja za namen B, 
glej točko 2),

– PRILOGO št. 5 – izjava o doseganju 
prihrankov energije in emisij CO2 (glej toč-
ko 4),

– PRILOGO št. 6 – vsaj tri pridobljene 
ponudbe za izvedbo projekta z navedbo iz-
bora ustreznega ponudnika ali obrazložitev, 
zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti 
(velja za osebe, ki niso javni naročniki) ali 
izjava, da je vlagatelj javni naročnik,

– OBRAZEC št. 2 – vzorec pogodbe 
o sofinanciranju,

– PRILOGO št. 7 – zgoščenka, na kateri 
se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh 
obrazcev ter prilog v pdf formatu.

Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje 
vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce 
in vse priloge ter izpolnjuje druge oblično-
stne zahteve iz tega javnega razpisa in do-
kumentacije za prijavo.

Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in od-
dati na obrazcih, ki so dostopni na sple-
tni strani: www.petrol.si/za-podjetja/sto-
ritve/subvencije oziroma, ki jih prejme na 
podlagi naročila podanega na naslov elek-
tronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. Vla-
gatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju 
obrazcev upoštevati navodila, ki so navede-
na na posameznem obrazcu. Če je iz teh-
ničnih razlogov posamezen obrazec izdelan 
oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomo-
čjo računalnika), mora besedilo v obrazcu 
ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil 
in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, 
da mora besedilo obrazca vsebinsko in po-
mensko ustrezati besedilu na predpisanem 
obrazcu.

Vloga mora biti v celoti izdelana v slo-
venskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, 
dokazilom in podobno, ki so v tujem jezi-
ku, morajo biti priloženi uradno prevedeni 
dokumenti. V primeru neskladja med do-
kumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, 
se kot zavezujoča upošteva uradni prevod 
v slovenskem jeziku.

Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo 
biti lastnoročno podpisani na za to ozna-
čenih mestih, na vseh drugih straneh pa 
podpisani ali parafirani.

V primeru ugotovitve neskladja med ele-
ktronsko verzijo vloge in papirno, se bo upo-
števala papirna verzija vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti označen naziv in naslov 
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, 
javni razpis PETROLURE/J/2012/U07, Na-
men: A./B.«

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinan-
cerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS dalje in najkasneje 
do 31. 8. 2012.

7. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo 

popolnost strokovna komisija (v nadaljeva-
nju komisija) na sedežu sofinancerja, in si-
cer najprej 27. 6. 2012, ob 8.30, nato vsako 
drugo delovno sredo do objave zaključka 
javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvr-
ščene vse pravilno označene in zaprte vlo-
ge, ki bodo ne glede na način dostave pri-
spele na naslov sofinancerja zadnji delovni 
dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje 
do 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vr-
stnem redu prejema. Nepravilno označene 
ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na 
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil po-
šiljatelju.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, 
bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo 
morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo 
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo 
zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene 
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih 
namenov ali del. Pravila, ki veljajo za odpi-
ranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za 
opiranje dopolnitev vlog.

8. Način izbire projektov za dodelitev fi-
nančnih spodbud

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vr-
stnem redu prejema popolne vloge. Vlaga-
teljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso 
razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena za 
posamezen namen. Vlogam, ki so prejete 
istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče 
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v ena-
kih deležih glede na upravičene stroške.

Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od 
njega pooblaščena oseba, bo popolnim 
vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega 
razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na 
podlagi komisije. Zoper sklep ima vlagatelj 
pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od preje-
ma sklepa. Pritožnik mora natančno opre-
deliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni 
pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritož-
bi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila 
dodeljena pravica do finančne spodbude.

Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na 
posameznem odpiranju vlog obveščeni 
v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagate-
lji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice 
do finančne spodbude, bodo morali v roku 
8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pri-
stopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, 
da so umaknili vlogo za pridobitev finančne 
spodbude.

9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana preje-

mniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podla-
gi sklenjene pogodbe za namene, izvedene 
v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer 
po predložitvi ustrezne dokumentacije.

Finančna spodbuda bo prejemniku izpla-
čana po predložitvi vseh dokazil o zaključku 
projekta, ki vključujejo:

– zahtevek za sofinanciranje,

– seznam preverjenih računov,
– izstavljeni originalni račun izvajalca 

s popisom del in materiala za celoten ob-
seg projekta,

– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje ali-
neje,

– končno poročilo,
– fotografije izvedenega stanja ter konč-

no poročilo izvedenega namena s predvide-
nimi prihranki energije.

Znesek izplačila se uskladi s predlože-
nim računom izvajalca ob upoštevanju raz-
pisnih pogojev.

Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh 
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o za-
ključku naložbe na osebni bančni račun pre-
jemnika.

10. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po pre-

jetju vloge za dodelitev finančne spodbude 
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na 
drug način preveriti namensko porabo fi-
nančnih spodbud ter skladnost dokumen-
tacije in izvedbe naložbe z določili javnega 
razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot 
tudi spoštovanja prepovedi odtujitve pred-
meta sofinanciranja. V primeru ugotovlje-
ne nenamenske porabe sredstev in krši-
tev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi 
pravice do finančne spodbude je prejemnik 
finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih 
financiranjih iz javnih sredstev, mora upra-
vičenec sofinancerja nemudoma obvestiti 
o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.

Dodatne informacije o razpisu so na vo-
ljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. 
Vprašanja je potrebno poslati najkasneje 
šest delovnih dni pred končnim rokom za 
oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na 
spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/sub-
vencije.

Petrol d.d., Ljubljana

 Ob-3171/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 
66.b člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadalje-
vanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih (Uradni 
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: 
uredba), Pravilnika o spodbujanju učinko-
vite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; 
v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE 
in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne 
28. 12. 2011 o potrditvi Programa za za-
gotavljanje prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih ter Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol, 
Slovenska energetska družba, d.d., Ljub-
ljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja

javni razpis
PETROLURE/P/2012/U07 

Nepovratne finančne spodbude za 
izvedbo ukrepov zamenjave kotlov 
na vse vrste goriv z novimi kotli na 
biomaso ali zemeljski plin ali UNP
1. Namen in predmet javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje izvedbe 

ukrepov učinkovite rabe energije in/ali upo-
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rabe obnovljivih virov energije pri ogrevanju 
objektov ter pripravi tople sanitarne vode.

Predmet javnega razpisa je podelitev ne-
povratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju 
finančne spodbude) za projekte (za projekt 
se smatra ena zaključena enota posame-
znega ukrepa: npr. zamenjava stare ogre-
valne naprave na ekstra lahko kurilno olje 
z novim biomasnim kotlom ..., ki je lahko 
sestavljen iz večjega števila aktivnosti, ma-
terialov ali opreme), ki so usmerjeni v za-
gotavljanje prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih na območju Republike Slovenije, 
če gre za naslednje namene:

– zamenjava starih ogrevalnih naprav – 
kotel na biomaso, (v nadaljevanju nameni A),

– zamenjava starih ogrevalnih naprav 
– kondenzacijski kotli na zemeljski plin ali 
utekočinjen naftni plin (v nadaljevanju na-
meni B).

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega 
javnega razpisa izvaja po pravilih za dode-
ljevanje državnih pomoči.

Za določanje višine prihrankov se upo-
rabljajo normativi v skladu s Pravilnikom 
o metodah za določanje prihrankov ener-
gije pri končnih odjemalcih (Uradni list 
RS, št. 4/10), Metod za izračun prihrankov 
energije pri izvajanju ukrepov za povečanje 
učinkovitosti rabe energije in večjo upora-
bo obnovljivih virov energije, ki so skladne 
s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, 
št. IJS-DP-10072, september 2011, pripra-
vljenim skladno z zahtevami in smernicami 
Direktive 2006/32/ES in po naročilu Mini-
strstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: 
metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo 
na spremljanju porabe, ali katerakoli druga 
metoda, ki je bila del potrjenega programa 
za izvajanje tega javnega razpisa.

2. Pogoji za sofinanciranje projektov
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po 

tem razpisu in ki spadajo med namene A, 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– oprema mora imeti skladno z zahteva-
mi standarda, naslednje toplotno-tehnične 
karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni 
moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost 
emisij celotnega prahu mora biti manjša od 
50 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega mo-
noksida pa manjša od 750 mg/m3 (emisije 
določene pri normni temperaturi 273 K in 
tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti ki-
sika 13 % v suhih dimnih plinih). Naprave 
z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) 
morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiral-
nik s prostornino najmanj 55 litrov na kW 
nazivne toplotne moči naprave.

Izpolnjevanje pogojev se dokazuje 
s predložitvijo certifikata in merilnega po-
ročila neodvisne inštitucije, ki je akrediti-
rana za izvajanje meritev po standardu 
SIST EN 303-5. Kolikor je izbrana opre-
ma že uvrščena na seznam ustrezne 
opreme Eko sklada, j.s. (http://www.eko-
sklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_kn.pdf) lah-
ko vlagatelj predložiti izjavo, da je izbrana 
naprava navedena na seznamu toplovo-
dni kurilnih naprav za centralno ogrevanje 
na lesno biomaso, ter v izjavi navede pro-
izvajalca in model opreme.

Projekti, ki so predmet sofinanciranja po 
tem razpisu in ki spadajo med namene B, 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– izkoristek posameznega novega kon-
denzacijskega kotla pri nazivni toplotni moči 
mora biti večji ali enak 104 % pri uporabi 
zemeljskega plina (v nadaljevanju tudi ZP) 

ali utekočinjenega naftnega plina (v nada-
ljevanju tudi UNP). Izpolnjevanje pogoja se 
dokazuje s predložitvijo certifikata za predla-
gano napravo.

– pravica do finančne spodbude se do-
deli za vgradnjo enega ali več novih kon-
denzacijskih kotlov na zemeljski plin ali UNP 
v kotlovnico, in sicer:

a) pri nadomestitvi zastarelih in neučin-
kovitih kotlov na zemeljski plin s kotli na 
zemeljski plin ali

b) pri nadomestitvi zastarelih in neučin-
kovitih kotlov na UNP s kotli na UNP, za lo-
kacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov 
plinovod zemeljskega plina še ni na voljo ali

c) pri nadomestitvi zastarelih in neučin-
kovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, 
utekočinjen naftni plin, mazut ali premog), 
s kotli na zemeljski plin pri čemer se ko-
tlovnica priključi na sistem distribucije plina. 
V tem delu se šteje tudi nadomestitev sku-
pnih kotlovnic na fosilna goriva s posame-
znimi kotli na zemeljski plin, če upravitelj/la-
stnik kotlovnice objavi konec obratovanja, 
pri čemer se nova kotlovnica priključi na 
sistem distribucije plina.

d) pri nadomestitvi zastarelih in neučin-
kovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, 
mazut ali premog), s kotli na UNP za loka-
cije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov 
plinovod zemeljskega plina še ni na voljo.

3. Upravičenci za kandidiranje na javnem 
razpisu

Upravičenci za dodelitev državnih po-
moči po tem razpisu so podjetja, ki imajo 
sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo 
izvesti začetno investicijo za v tem razpisu 
obravnavane namene.

Podjetje je samostojni podjetnik posa-
meznik, pravna oseba ne glede na prav-
ni status, organizacijo ali lastništvo, ki se 
ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna 
dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu 
zaradi pridobivanja dobička ali če z opra-
vljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira 
na trgu z drugimi osebami, zavezanci po 
Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb 
(Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 
76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11).

V primeru izvedbe projekta po modelu 
pogodbenega znižanja stroškov za energijo 
in/ali pogodbene dobave energije (v nada-
ljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj lahko 
tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih 
pogojev:

– partnerja v pogodbenem razmerju sta 
pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, ra-
zen v primeru koncesijskega razmerja po 
BTO modelu tudi najemnik, in obratovalec 
kotlovske ali druge naprave, in uporabnik 
storitev, ob tem se za pogodbeno razmerje 
štejejo tudi koncesijska in druga podobna 
razmerja,

– med partnerjema mora biti sklenjena 
ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za 
dobo 10 let),

– ekonomski izračun cene za opravlje-
no storitev pogodbeništva mora biti izdelan 
v dveh variantah, tj. z in brez upoštevanja 
sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora 
biti na straneh, kjer sta analizirani obe vari-
anti, podpisan s strani pooblaščenega pred-
stavnika uporabnika storitve.

V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz 
prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjeva-
nje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun 
višine finančne spodbude oziroma stopnje 
sofinanciranje, presoja glede na status, po-
ložaj in velikost le-tega.

4. Razpoložljiva sredstva in višina sofi-
nanciranja

Skupna višina sredstev za finančne 
spodbude za namene, ki so predmet tega 
javnega razpisa, znaša 900.000,00 EUR.

Višina finančne spodbude za posame-
zen projekt v okviru posameznega namena 
se določi na podlagi v vlogi za dodelitev 
finančne spodbude prijavljenih upravičenih 
stroškov ter z upoštevanjem omejitve naj-
višje možne stopnje sofinanciranja.

Omejitve sofinanciranja posameznih pro-
jektov:

– višina sofinanciranje ne sme presegati 
30 % vrednosti upravičenih stroškov projek-
ta za velika podjetja, 40 % vrednosti upravi-
čenih stroškov projekta za srednja podjetja 
oziroma 50 % upravičenih stroškov projekta 
za mala in mikro podjetja;

– v primeru pogodbeništva višina finanč-
nih spodbud ne sme presegati 30 % vredno-
sti upravičenih stroškov projekta;

– najmanjša vrednost upravičenih stro-
škov projekta po tem razpisu mora znašati 
najmanj 5.000 EUR,

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
100.000,00 EUR.

Pri določanju velikosti podjetja se upo-
števajo določila Priloge I k Uredbi Komisije 
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, 
objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.

Posebne omejitve sofinanciranja posa-
meznih projektov za namen A:

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
0,249 EUR finančne spodbude za vsako 
prihranjeno kWh energije.

Posebne omejitve sofinanciranja posa-
meznih projektov za namen B:

– višina sofinanciranja ne sme presega-
ti: 0,087 EUR finančne spodbude za vsako 
prihranjeno kWh energije.

Upravičeni stroški pri projektih, ki pred-
stavljajo namene A, so:

– nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne 
naprave,

– predelavo obstoječega ali izdelavo no-
vega priključka za dovod zraka in odvod 
dimnih plinov,

– nabavo in vgradnjo zalogovnika za go-
rivo, transportnega in varnostnega sistema 
ter ustrezne krmilne opreme,

– nabavo in vgradnjo vodnega toplotnega 
zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme 
za priključitev na centralno ogrevanje.

Upravičeni stroški pri projektih, ki pred-
stavljajo namene B, so:

– izgradnja priključnega plinovoda ali na-
kup plinohrama za UNP (je upravičen stro-
šek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega 
plinovoda oziroma plinohrama),

– nabava in vgradnja enega ali več ko-
tlov ter pripadajočih sistemov, ki omogočajo 
normalno delovanje kotlov, ustrezne krmilne 
in varovalne opreme ter vmesne povezave,

– predelavo obstoječih ali izdelavo no-
vih priključkov za dovod zraka in odvoda 
dimnih plinov,

– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za 
dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih 
prog,

– nabava in vgradnja naprave za nevtra-
lizacijo kondenzata.

Upravičeni stroški pri vseh namenih ne 
vključujejo elementov razvoda centralne-
ga/ogrevalnega/toplovodnega sistema in 
ogreval. Za upravičene stroške pri vseh na-
menih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo 
na izdelavo dokumentacije, za katero so 
priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri 
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čemer izvedba (datum računa) ni starejša 
od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, 
in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti 
stroški ne morejo biti višji od 10 % vrednosti 
vseh upravičenih stroškov projekta. Upravi-
čeni stroški pri vseh namenih ne vključujejo 
elementov razvoda centralnega/ogrevalne-
ga/toplovodnega si stema in ogreval.

Neupravičeni stroški pri vseh projek-
tih so predvsem: dokumentirani upraviče-
ni stroški, ki so višji od podanih omejitev 
upravičenih stroškov, ostali stroški, ki niso 
navedeni kot upravičeni stroški ter davek 
na dodano vrednost (DDV) in drugi davki.

Finančno spodbudo je mogoče dodeliti 
samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za 
dodelitev finančne spodbude pred začetkom 
izvajanja naložbe. Investitor pred kandidira-
njem še ne sme pričeti z izvajanjem gradbe-
nih, obrtniških in drugih del, ki so predmet 
finančne spodbude.

Pri projektih za katere izvedbo je po-
trebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je 
potrebno sofinancerju posredovati le-to naj-
kasneje do 30. 10. 2012. Za vse projekte, ki 
ne bodo zaključeni do 30. 10. 2012, je po-
trebno do tega datuma posredovati sofinan-
cerju dokazilo o izvedenem zavezujočem 
naročilu ključne opreme. Kolikor vlagatelj ne 
izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do 
sofinanciranja.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 
30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredo-
vane po tem datumu niso več mogoča, ra-
zen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno 
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.

5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt za katerega se vlaga vloga za do-

delitev finančne spodbude mora biti skladen 
s predmetom javnega razpisa ter določili 
javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu 
z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in 
OVE ter drugo veljavno zakonodajo.

Upravičenci, ki kandidirajo na javnem 
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko 
pridobijo pravico do finančne spodbude za 
nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgo-
raj navedeni nameni.

Projekt mora imeti vnaprej določeno tra-
janje; določen začetek in konec, rok za iz-
vedbo projekta.

Projekt mora imeti zaključeno finančno 
konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija 
v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.

Vlagatelj mora predložiti podpisano iz-
javo:

– o seznanitvi in strinjanju z vsebino jav-
nega razpisa,

– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 
11. členu Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
nem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, 
126/07 s spremembami in dopolnitvami),

– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale 
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posa-
mezne svetovalne storitve, neupoštevanja 
veljavne zakonodaje in navodil v vseh po-
stopkih izvajanja svetovalne storitve ali če 
delež sofinanciranja investicije preseže ma-
ksimalno dovoljeno stopnjo,

– o strinjanju z elektronsko ali drugačno 
objavo naziva projekta (svetovalne storitve), 
naziva upravičenca in zneska javnih sred-
stev, ki so bila dodeljena investiciji,

– o morebitnih že pridobljenih pomočeh 
za iste upravičene stroške,

– o skupnem znesku že prejete »de mi-
nimis« pomoči v obdobju zadnjih treh pro-
računskih let,

– da investicije pred vložitvijo vloge ali 
v primeru velikega podjetja pred izdajo po-
trdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena 
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive s skupnim trgom z upo-
rabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba 
o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljeva-
nju: Uredba EK 800/2008) ni začel izvajati.

Za vse navedbe v izjavi, velja, da lahko 
sofinancer, v primeru kršitve navedbe, od-
stopi od pogodbe o sofinanciranju ter zah-
teva vrnitev že izplačanih finančne skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila do vračila.

Namene, ki so predmet finančne spod-
bude, lahko izvede le za to usposobljen 
in registriran izvajalec, izbran ob upošte-
vanju predpisov o javnem naročanju. Ko-
likor vlagatelj ni zavezan upoštevati pra-
vil o javnem naročanju, mora za naročila 
blaga in storitev, ki presegajo vrednost 
20.000,00 EUR brez DDV, pridobiti najmanj 
3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni 
mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti 
pisno obrazložitev.

Stavbe, naprav in opreme, ki je bila pred-
met finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti 
oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplači-
lu finančne spodbude. Finančne spodbude 
se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo 
dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene 
opreme oziroma naprav.

Sredstev se ne podeli, če je investicijski 
projekt za isti namen, ki vsebuje elemente 
državnih pomoči že sofinanciran iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali proraču-
na EU in če skupna višina prejetih sredstev 
iz tega naslova presega najvišje dovoljene 
višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila 
s področja državnih pomoči.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo 
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred 
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofi-
nanciranju. Kolikor se v kateri izmed našte-
tih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, 
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.

Sredstva podjetju se dodelijo le, če vla-
gatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu 
s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE 
in OVE.

6. Priprava in popolnost vlog
Vloga za dodelitev sredstev mora vse-

bovati:
– OBRAZEC št. 1 – vloga,
– PRILOGO št. 1 – fotokopija pooblasti-

la ali drugega dokument iz katerega izhaja 
pooblastilo za podpis in vložitev vloge na 
javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statu-
tarni zastopnik),

– PRILOGO št. 2 – fotokopija registra-
cije vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek 
iz Ajpesa,

– PRILOGO št. 3 – fotokopijo akta 
o ustanovitvi ali drug akt v katerem so na-
vedene registrirane dejavnosti vlagatelja,

– PRILOGO št. 4 – izjavo, da je izbrana 
naprava navedena na seznamu toplovodni 
kurilnih naprav za centralno ogrevanje na 
lesno biomaso, s katero dokazuje primer-
nost opreme ali certifikat in merilno poročilo 
neodvisne akreditirane institucije (velja za 
namen A, glej točko 2), oziroma certifikata 
za predlagano napravo (velja za namen B, 
glej točko 2),

– PRILOGO št. 5 – sklenjena pogodba 
med partnerjema (zgolj v primeru pogod-
beništva),

– PRILOGO št. 6 – izjava o doseganju 
prihrankov energije in emisij CO2 (glej toč-
ko 4),

– PRILOGO št. 7 – vsaj tri pridobljene 
ponudbe za izvedbo projekta z navedbo iz-
bora ustreznega ponudnika ali obrazložitev, 
zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti 
(velja za osebe, ki niso javni naročniki) ali 
izjava, da je vlagatelj javni naročnik,

– OBRAZEC št. 2 – vzorec pogodbe 
o sofinanciranju,

– PRILOGO št. 8 – zgoščenka, na kateri 
se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh 
obrazcev ter prilog v pdf formatu.

Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje 
vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce 
in vse priloge ter izpolnjuje druge oblično-
stne zahteve iz tega javnega razpisa in do-
kumentacije za prijavo.

Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in od-
dati na obrazcih, ki so dostopni na sple-
tni strani: www.petrol.si/za-podjetja/sto-
ritve/subvencije oziroma, ki jih prejme na 
podlagi naročila podanega na naslov ele-
ktronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. 
Vlagatelji mora pri pripravi vloge in izpol-
njevanju obrazcev upoštevati navodila, ki 
so navedena na posameznem obrazcu. Če 
je iz tehničnih razlogov posamezen obra-
zec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. 
s pomočjo računalnika), mora besedilo 
v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja 
iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar 
pomeni, da mora besedilo obrazca vsebin-
sko in pomensko ustrezati besedilu na pred-
pisanem obrazcu.

Vloga mora biti v celoti izdelana v slo-
venskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, 
dokazilom in podobno, ki so v tujem jezi-
ku, morajo biti priloženi uradno prevedeni 
dokumenti. V primeru neskladja med do-
kumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, 
se kot zavezujoča upošteva uradni prevod 
v slovenskem jeziku.

Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo 
biti lastnoročno podpisani na za to ozna-
čenih mestih, na vseh drugih straneh pa 
podpisani ali parafirani.

V primeru ugotovitve neskladja med ele-
ktronsko verzijo vloge in papirno, se bo upo-
števala papirna verzija vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti označen naziv in naslov 
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, 
javni razpis PETROLURE/P/2012/U07, Na-
men: A./B. «

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinan-
cerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS dalje in najkasneje 
do 31. 8. 2012.

7. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njiho-

vo popolnost strokovna komisija (v nada-
ljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, 
in sicer najprej 27. 6. 2012, ob 8.30, nato 
pa vsako drugo delovno sredo do objave 
zaključka javnega razpisa zaradi porabe 
sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvr-
ščene vse pravilno označene in zaprte vlo-
ge, ki bodo ne glede na način dostave pri-
spele na naslov sofinancerja zadnji delovni 
dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje 
do 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vr-
stnem redu prejema. Nepravilno označene 
ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na 
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil po-
šiljatelju.
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Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, 
bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo 
morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo 
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo 
zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene 
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih 
namenov ali del. Pravila, ki veljajo za odpi-
ranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za 
opiranje dopolnitev vlog.

8. Način izbire projektov za dodelitev fi-
nančnih spodbud

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vr-
stnem redu prejema popolne vloge. Vlaga-
teljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso 
razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena za 
posamezen namen. Vlogam, ki so prejete 
istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče 
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v ena-
kih deležih glede na upravičene stroške.

Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od nje-
ga pooblaščena oseba bo popolnim vlogam, 
ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, 
sredstva podeljeval s sklepom na podla-
gi predloga komisije. Zoper sklep ima vla-
gatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od 
prejema sklepa. Pritožnik mora natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pri-
tožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti po-
stavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. 
O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne 
zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je 
bila dodeljena pravica do finančne spodbude.

Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na 
posameznem odpiranju vlog obveščeni 
v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagate-
lji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice 
do finančne spodbude, bodo morali v roku 
8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pri-
stopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, 
da so umaknili vlogo za pridobitev finančne 
spodbude.

9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana preje-

mniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podla-
gi sklenjene pogodbe za namene, izvedene 
v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer 
po predložitvi ustrezne dokumentacije.

Finančna spodbuda se upravičencu iz-
plača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, 
s priloženimi originalnimi računi oziroma 
drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listi-
nami, ki izkazujejo nastanek celotne obve-
znosti upravičenca. Iz specifikacij računov 
mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za 
skladnost z upravičenimi nameni.

Zahtevku morajo biti priložena dokazila 
o plačilu vseh obveznosti do svojih dobavi-
teljev iz naslova izvedbe projekta ter poro-
čilo o izvedeni operaciji (gl.: Priloga 1 k po-
godbi), ki podaja bistvene podatke o projek-
tu. Višina sofinanciranja je določena z višino 
v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, 
ki se povrnejo upravičencu v odobrenem 
deležu sofinanciranja.

Finančna spodbuda bo prejemniku izpla-
čana po predložitvi vseh dokazil o zaključku 
projekta, ki vključujejo:

– zahtevek za sofinanciranje,
– seznam preverjenih računov,
– izstavljeni originalni račun izvajalca 

s popisom del in materiala za celoten ob-
seg projekta,

– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje ali-
neje,

– končno poročilo,
– fotografije izvedenega stanja ter konč-

no poročilo izvedenega namena s predvide-
nimi prihranki energije.

Znesek izplačila se uskladi s predlože-
nim računom izvajalca ob upoštevanju raz-
pisnih pogojev.

Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh 
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o za-
ključku naložbe na osebni bančni račun pre-
jemnika.

10. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po pre-

jetju vloge za dodelitev finančne spodbude 
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na 
drug način preveriti namensko porabo fi-
nančni spodbud ter skladnost dokumentaci-
je in izvedbe naložbe z določili javnega raz-
pisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi 
spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta 
sofinanciranja. V primeru ugotovljene nena-
menske porabe finančnih spodbud in krši-
tev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi 
pravice do finančne spodbude je prejemnik 
finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih 
financiranjih iz javnih sredstev, mora upra-
vičenec sofinancerja nemudoma obvestiti 
o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.

Dodatne informacije o razpisu so na vo-
ljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. 
Vprašanja je potrebno poslati najkasneje 
šest delovnih dni pred končnim rokom za 
oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na 
spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/sub-
vencije.

Petrol d.d., Ljubljana

Št. 2012/000219 Ob-3112/12
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., 

Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice na 
podlagi 4. člena Zakona o pogojih koncesi-
je za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11) 
in sklenjene koncesijske pogodbe za izko-
riščanje energetskega potenciala spodnje 
Save z dne 8. 7. 2002 in vseh aneksov 
sklenjenih k njej, objavlja

razpis
za izbiro izvajalca za dobavo diesel 

električnega agregata za sistem 
hidrantnega omrežja na objektu  

HE Krško
1. Naročnik: Hidroelektrarne na Spodnji 

Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 
8250 Brežice, ki ga zastopa Bogdan Bar-
bič, direktor.

(a) Kraj izvajanja del: Gradbišče HE Kr-
ško.

(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: do-
bava in montaža diesel električnega agrega-
ta za sistem hidrantnega omrežja na objek-
tu HE Krško, izvedba preskusov in šolanje 
osebja ob dokončanju, spuščanje v pogon in 
dobava rezervnih delov ter odprava napak 
v garancijskem roku.

2. Rok za dokončanje del: 31. 8. 2012.
3. (a) Polni naslov službe, od katere 

se lahko zahteva razpisna dokumentaci-
ja: HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 
Maribor, telefaks +386/2/300-59-92, tel. 
+386/2/300-59-91, kontaktna oseba: Dani-
ca Stegnjaić, elektronski naslov: danica.ste-
gnjaic@hse-invest.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati 
razpisno dokumentacijo: 20. 6. 2012.

(c) Razpisno dokumentacijo je možno 
dvigniti vsak delovni dan od 8. do 14. ure 
osebno na naslovu: HSE Invest d.o.o., 
Obrežna 170a, 2000 Maribor.

Razpisna dokumentacija se lahko do-
stavi tudi po pošti, pri čemer je potrebno 
posredovati prošnjo za dostavo po telefa-
ksu. Pri tem pošiljatelj ne prevzema nobene 
odgovornosti za morebitno izgubo ali zaka-
snitev pošiljke.

4. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 22. 6. 2012, do 
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potreb-
no predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., 
Obrežna 170a, 2000 Maribor.

5. Financiranje in plačila: plačilni pogoji 
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za dodelitev naročila: ponud-
bena cena.

Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o.

Št. 133 Ob-3108/12
Center za usposabljanje, delo in varstvo 

Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna 
na Koroškem, objavlja na podlagi 20. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in smiselni uporabi 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11)

poizvedovalni razpis
za najem poslovnih prostorov  

za potrebe stanovanjske skupine  
na Prevaljah

a) Prostorski pogoji
1. Prostori morajo biti prilagojeni osnovni 

dejavnosti po Pravilniku o standardih in nor-
mativih socialnovarstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 45/10) in v skladu s Pravilnikom 
o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce 
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 67/06).

2. Dostop do prostorov mora biti brez ar-
hitekturnih ovir oziroma z možnostjo manjših 
prilagoditev, kot je to določeno z veljavni-
mi predpisi.

3. Prostori se morajo nahajati na obmo-
čju, kjer je urejena prometna infrastruktura 
z možnostjo javnega prevoza ter na podro-
čju urbanega naselja. Prostori se morajo 
nahajati na področju Občine Prevalje.

4. Potrebna skupna tlorisna površina za 
dejavnost je cca 150 m2 in obsega:

– sobe uporabnikov (5 sob),
– dnevni ali večnamenski prostor s čajno 

kuhinjo,
– kuhinja z jedilnico,
– garderobo za uporabnike,
– toaletne prostore za uporabnike in za-

poslene,
– negovalno higienski prostor,
– pisarniške prostore in garderobe za 

osebje.
Ponudbi je potrebno priložiti tloris pro-

storov.
5. V objektu mora biti zagotovljena trifa-

zna napeljava električnega toka.
6. Objekt mora biti priključen na kana-

lizacijsko in vodovodno omrežje. Zagoto-
vljeno mora biti ogrevanje. Za odčitavanje 
porabe mora biti zagotovljeno ločeno od-
čitavanje.

7. V primeru, da ima objekt več nad-
stropij, mora imeti urejeno dvigalo ali mo-
žnost neposrednega dostopa z invalidskim 
vozičkom.

b) Drugi pogoji
1. Prostori oziroma stavba morajo imeti 

uporabno dovoljenje, izkazano pa mora biti 
tudi lastništvo prostorov oziroma stavbe.
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2. Zagotovljen mora biti dolgoročen na-
jem prostorov (najmanj 10 let), z možnostjo 
podaljšanja pogodbe in odpovednim rokom 
najmanj 6 mesecev.

3. Ponudnik naj v ponudbi navede ceno 
za 1 m2.

4. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od 
dneva objave v Uradnem listu RS.

5. Ponudbe je potrebno posredovati na 
naslov: CUDV Črna na Koroškem, Center 
144, 2393 Črna na Koroškem.

6. Dodatne informacije lahko pridobite na 
tel. 02/870-40-00 ali neposredno pri naročni-
ku (CUDV Črna na Koroškem, Center 144, 
2393 Črna na Koroškem).

CUDV Črna na Koroškem

Št. 603035-1/2012-6 Ob-3091/12
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postop-

ku za imenovanje v naziv predavatelja višje 
šole (Uradni list RS, št. 29/06) objavljamo

razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje 

strokovne šole za program
Gozdarstvo in lovstvo, za naslednja pred-

metna področja:
– urejanje gozdnate krajine,
– lovstvo,
– lovsko načrtovanje,
– gozdna tehnologija in organizacija del 

v gozdarstvu;
Strojništvo, za naslednji predmetni po-

dročji:
– vzdrževanje strojev in naprav,
– strokovna terminologija v tujem jeziku 

– angleščina;
Poslovni sekretar, za naslednje predme-

tno področje:
– poslovni tuji jezik 1 – angleščina.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona 

o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni 
list RS, št. 86/04) ter z 92. in 96. členom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr.,65/09 – popr.) bo naziv preda-
vatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpol-
njuje predpisane pogoje glede:

– delovne dobe – najmanj tri leta delov-
nih izkušenj;

– vidnih dosežkov na strokovnem po-
dročju (Uradni list RS, št. 1/09 – Merila za 
določitev vidnih dosežkov na strokovnem 
področju za pridobitev naziva predavatelj 
višje šole);

– izobrazbe – (Pravilnik o izobraz-
bi predavateljev višje strokovne šole in 
drugih strokovnih delavcev v višjem stro-
kovnem izobraževanju – Uradni list RS, 
št. 35/11).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev pošljite v 10 dneh na naslov: 
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola, 
Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripi-
som prijava na razpis.

Šolski center Postojna  
Višja strokovna šola

Št. 25/2012 Ob-3128/12
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postop-

ku za imenovanje v naziv predavatelja višje 
šole (Uradni list RS, št. 29/06), objavlja Šol-
ski center Srečka Kosovela Sežana, Višja 
strokovna šola

javni razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje 

strokovne šole za naslednje predmete:
Program Oblikovanje materialov: Orodja, 

programska in strojna oprema.
Program Fotografija: Kreativna fotogra-

fija, Ateljejska fotografija, Video tehnika, 
tonska tehnika in animacija, Filmska in te-
levizijska produkcija, Montaža in digitalna 
postprodukcija.

V skladu z 92., 96. in 105. členom Za-
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03), 
s 33. členom Zakona o višjem strokovnem 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04), 
s Pravilnikom o postopku za imenovanje 
v naziv predavatelja višje šole (Uradni list 
RS, št. 29/06) in Pravilnikom o izobraz-
bi predavateljev višje strokovne šole in 
drugih strokovnih delavcev v višjem stro-
kovnem izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 35/11) bo naziv podeljen kandidatu, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje za posame-
zen predmet v skladu z določbami višje-
šolskega študijskega programa Oblikova-
nje materialov, oziroma višješolskega štu-
dijskega programa Fotografija in Merili za 
določitev vidnih dosežkov na strokovnem 
področju za pridobitev naziva predavatelj 
višje šole (Uradni list RS, št. 1/09).

Kandidati morajo prijavo na razpis, ži-
vljenjepis, izpolnjen obrazec Izjava (obra-
zec 1; objavljen na spletni strani MIZKŠ) in 
overjena dokazila o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev poslati v roku 15. dni po objavi 
v Uradnem listu na naslov: Šolski center 

Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna 
šola, Kraška ulica 2, 6210 Sežana.

Kandidati bodo o podelitvi naziva obve-
ščeni v 15 dneh po prejemu sklepa Stro-
kovnega sveta RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje.

Šolski center Srečka Kosovela Sežana,  
Višja strokovna šola

 Ob-3106/12
Izvršni odbor Društva restavratorjev 

Slovenije, na podlagi 6. člena Statuta DRS 
in Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj 
Mirka Šubica ter častnih članstev v DRS 
objavlja

razpis
za nagrado Mirka Šubica, priznanja 

Mirka Šubica in častno članstvo  
v Društvu restavratorjev Slovenije
Kandidate za nagrado, priznanja in ča-

stno članstvo v DRS lahko predlagajo stro-
kovne organizacije in društva, ki opravljajo 
strokovne naloge konservatorstva-restavra-
torstva oziroma varstva kulturne dediščine, 
posamezniki delujoči na področju konser-
vatorstva – restavratorstva ter člani DRS.

Nagrado Mirka Šubica prejmejo konser-
vatorji-restavratorji (na področju konserva-
torstva-restavratorstva aktivni posamezniki) 
za izjemne dosežke – življenjsko delo v kon-
servatorsko-restavratorski stroki.

Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo 
konservatorji-restavratorji, člani DRS ali na 
področju konservatorstva-restavratorstva 
aktivni posamezniki ali skupine za enkratne 
izjemne dosežke in prispevke pri ohranja-
nju kulturne dediščine ter predstavljanju in 
popularizaciji konservatorsko-restavratorske 
stroke v Sloveniji in v tujini.

Častno članstvo DRS pa se na predlog 
predlagateljev in po potrditvi komisije podeli 
posameznikom, ki so s svojim delom izjemno 
prispevali k razvoju in uveljavitvi konservator-
sko-restavratorske stroke in/ali DRS.

Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg 
podatkov o kandidatu vsebovati utemeljitev 
z ustrezno dokumentacijo (npr. izpis biblio-
grafskih enot iz Cobissa, katalog del, video 
posnetke, fotografije in drugo).

Predloge sprejemamo 60 dni po objavi 
na naslov: Društvo restavratorjev Slovenije 
(DRS), Komisija za nagrade, Poljanska 40, 
1000 Ljub ljana, s pripisom Ne odpiraj.

Izvršni odbor  
Društva restavratorjev Slovenije
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Št. 001-03/12-9/2 Ob-3193/12
Republika Slovenija, Državni zbor, Šu-

bičeva 4, Ljubljana, v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Republika Slovenija, Državni zbor, 
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:
a) premičnina, rabljeno osebno vozilo 

Renault LAGUNA Evolution 2,0 DCI 150, 
barva: srebrna metal D69, z registrsko 
oznako LJ 51-9 KJ, številka šasije VF1BG-
4TB635115776, inventarna številka 23666, 
leto izdelave 2006, prevoženih 64.263 km*, 
s pripadajočimi štirimi zimskimi pnevmatika-
mi in letno vinjeto 2012, vozilo je v dobrem 
voznem stanju;

b) premičnina, rabljeno osebno vozilo 
Renault LAGUNA Evolution 2,0 DCI 150, 
barva: kovinska 603, z registrsko ozna-
ko LJ 51-6 KJ, številka šasije VF1BG-
4TB636244227, inventarna številka 23665, 
leto izdelave 2006, prevoženih 43.956 km*, 
s pripadajočimi štirimi zimskimi pnevmatika-
mi in letno vinjeto 2012, vozilo je v dobrem 
voznem stanju.

* prevoženi km so podani s stanjem na 
dan 13. 6. 2012

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
dražbe: prodaja premičnin iz 2. točke se 
izvede po metodi javne dražbe in se izvaja 
po načelu »videno–kupljeno«, zato kupec 
nima pravice uveljavljati kasnejših reklama-
cij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) 
posamične premičnine se sklene prodajna 
pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek vi-
šanja:

a) Renault LAGUNA Evolution 2,0 DCI 
150, z registrsko oznako LJ 51-9 KJ, izklicna 
cena je 5.000,00 EUR, najnižji znesek viša-
nja izklicne cene je 50,00 EUR;

b) Renault LAGUNA Evolution 2,0 DCI 
150, z registrsko oznako LJ 51-6 KJ, izklicna 
cena je 4.900,00 EUR, najnižji znesek viša-
nja izklicne cene je 50,00 EUR.

5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo 
potekala v prostorih Državnega zbora, Šu-
bičeva 4, Ljubljana.

6. Čas javne dražbe: v sredo, 4. 7. 2012, 
z začetkom ob 13. uri.

7. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: 
pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo 
na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, 
fizična oseba pa se izkaže z osebnim do-
kumentom.

8. Višina varščine, ki jo je potrebno pla-
čati pred začetkom dražbe

Pred začetkom javne dražbe morajo dra-
žitelji plačati varščino na transakcijski račun 
Državnega zbora: 0110 0637 0121 177 od-
prt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 
Ljubljana, in sicer:

– za premičnino iz točke 4.a. z obvezno 
navedbo namena nakazila »Javna draž-
ba – LAGUNA A. – LJ 51-9 KJ«, v višini 

500,00 EUR, sklic na št. 18 12114-7201001-
00120212,

– za premičnino iz točke 4.b. z obvezno 
navedbo namena nakazila »Javna draž-
ba – LAGUNA B. – LJ 51-6 KJ«, v višini 
490,00 EUR, sklic na št. 18 12114-7201001-
00120212.

Plačilo varščine se pred začetkom jav-
ne dražbe izkaže s potrdilom o vplačani 
varščini, kar se šteje za dano ponudbo za 
posamično premičnino najmanj po izklicni 
ceni, s katero dražitelji sprejmejo obveznost, 
da pristopijo k dražbi. V primeru odstopa od 
dražbe varščina zapade v korist Proračuna 
Republike Slovenije.

Varščina se ne obrestuje. Najugodnej-
šemu dražitelju posamične premičnine se 
varščina všteje v kupnino, ostalim dražite-
ljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po 
končani dražbi.

9. Ogled predmeta javne dražbe: ogled 
premičnin, ki so predmet javne dražbe, in 
vpogled v ostalo spremno dokumentacijo 
(cenitvena poročila), bo možen v sredo, 
27. 6. 2012 in na dan javne dražbe, od 
9. do 12. ure. Vsi, ki so zainteresirani za 
ogled, se v navedenem terminu zglasijo na 
recepciji Državnega zbora, na Šubičevi 4, 
Ljubljana. Vsa dodatna pojasnila in informa-
cije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri 
Janezu Franko, tel. 01/478-97-12 ali GSM 
št. 041/605-078, vsak delovni dan, med 
9. in 11. uro; e-pošta: janez.franko@dz-rs.si.

10. Objava javne dražbe s podrobnej-
šimi informacijami in fotografijami pre-
mičnin ter pravila javne dražbe so dosto-
pna na spletu organizatorja javne dražbe: 
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/.

Republika Slovenija  
Državni zbor

Št. 12-020-000207 Ob-3110/12
Agencija za pošto in elektronske komu-

nikacije Republike Slovenije, ki jo zastopa 
direktor Franc Dolenc, v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokal nih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja

ponovno javno dražbo
za prodajo osebnega vozila

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe in prodajalca: Agencija za pošto in 
elektronske komunikacije, Stegne 7, 1000 
Ljub ljana.

2. Predmet prodaje je:
Vozilo:
– osebni avtomobil: znamka NISSAN 

PATHFINDER, tip R51-C01 4/2.0,
– registrska številka: vozilo odjavljeno 

iz prometa,
– leto izdelave: 2007,
– datum prve registracije: 26. 4. 2007,
– vrsta goriva: diesel,
– število sedežev: 7,
– barva vozila: črna-kovinska, E9D,
– identifikacijska št. VSKJ-

VWR51UO199427,
– delovna prostornina motorja: 2.488 

ccm,

– moč motorja: 126 kW,
– tip motorja: YD25,
– oblika ali namen karoserije: AF večna-

mensko vozilo,
– št. prevoženih km: cca 84.500 km,
– vozilo izkazuje pričakovano fizično za-

staranje, bilo je redno vzdrževano in ima 
standardno opremo.

3. Pogoji prodaje na javni dražbi
Vrednost vozila je bila ocenjena na pod-

lagi izvedenskega mnenja marca 2012, ki 
je vozilo ocenilo na 14.500,00 EUR, kar 
je predstavljalo začetno izklicno ceno prve 
dražbe, ki pa je bila neuspešna. Začetna 
izklicna cena je sedaj v skladu s 34. členom 
Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokal nih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), ki dovoljuje zmanjšanje prvo-
tne izklicne cene do 25 odstotkov, zmanjša-
na na 13.500,00 EUR.

Vozilo se bo prodalo dražitelju, za ka-
terega bo komisija ugotovila, da je ponudil 
najvišjo ceno.

4. Izklicna cena za vozilo: 13.500,00 EUR.
5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 

višanja kupnine je 200 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnino 

bo kupec poravnal v roku 8 dni po zaklju-
čeni javni dražbi. Plačilo celotne kupnine 
v prej navedenem roku je bistvena sesta-
vina pravnega posla. Stroške prepisa vozil 
plača kupec.

7. Drugi pogoji:
– vozilo je naprodaj po načelu »vide-

no-kupljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 8 dni 

po končani dražbi plačati celotno kupnino 
in skleniti z naročnikom pro dajno pogodbo;

– če izbrani dražitelj ne plača celotne 
kupnine in ne sklene prodajne pogodbe 
v predpisanem roku, je postopek javne 
dražbe razveljavljen, vplačano varšči no pa 
prodajalec zadrži;

– kupec mora prevzeti avtomobil v roku 
8 dni od plačila celotne kupnine;

– vse stroške v zvezi s pogodbo oziroma 
prepisom vozila poravna kupec.

8. Pogoji za udeležbo na dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo doma-

če in tuje pravne in fizične osebe, ki pred 
začetkom javne dražbe za vo zilo, pri dražbi 
katerega želijo sodelovati, vplačajo varščino 
v višini 10 % izklicne cene, katero nakažejo 
na podračun pri UJP 01100-6370284040, 
z obveznim sklicem na št. 06-2012;

– dražitelji se morajo pred pričetkom jav-
ne dražbe izkazati s potrdilom o plačani 
varščini v znesku 10 % izklicne cene vozila. 
Neuspelim dražiteljem se bo varščina vrnila 
v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi brez 
obresti, najugodnejšemu dražitelju pa se 
varščina všteje v kupnino;

– če kupec ne poravna celotne kupnine 
v roku 8 dni od izstavitve računa, prodajalec 
obdrži varščino in se ta ne všteje v kupni-
no, temveč je kupec dolžan plačati celotno 
kupnino;

– prodajalec je na podlagi te javne draž-
be zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe 
z uspelim dražiteljem.

9. Kraj in čas dražbe: javna dražba bo 
potekala v ponedeljek, dne 2. 7. 2012, ob 

Javne dražbe
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10. uri, v prostorih Agencije za pošto in ele-
ktronske komunikacije Republike Slovenije, 
Stegne 7, 1000 Ljub ljana.

10. Dodatne informacije: vozilo si je mo-
goče ogledati dne 21. 6. 2012, od 9. do 
11. ure, na parkirnem prostoru prodajalca

11. Prodajalec lahko postopek ustavi 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se 
dražiteljem povrne morebitno vplačana var-
ščina.

Besedilo dražbe je objavljeno tudi na 
spletni strani Agencije za pošto in elektron-
ske komunikacije Republike Slovenije, www.
apek.si, v rubriki Razpisi.

Dodatne informacije v zvezi s potekom 
javne dražbe dobite na tel. 01/583-63-00.

Agencija za pošto  
in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije

Št. 478-9/2012 Ob-3092/12
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Je-

senice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter 
Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem – Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem – zemljišča, v lasti Občine 
Jesenice, za leto 2012, št. 478-63/2011, 
sprejetega 24. 11. 2011, objavlja

ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja jav-
ne dražbe: Občina Jesenice, Cesta žele-
zarjev 6, 4270 Jesenice.

II. Predmet prodaje:
1. nepremičnina, s parc. št. 2199/1, trav-

nik, v izmeri 985 m2, k.o. 2175 – Jesenice,
2. nepremičnina, s parc. št. 2199/2, njiva, 

v izmeri 371 m2, k.o. 2175 – Jesenice.
Nepremičnini se prodajata kot celota – 

izključno skupaj.
Nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 

2199/2, k.o. 2175 – Jesenice, sta stavbni 
zemljišči na območju naselja Slovenski Ja-
vornik – Strelska ulica. V njuni neposredni 
bližini potekajo javni komunalni vodi (vodo-
vod, kanalizacija in plinovod) – komunalna 
oprema. Dostop (hoja, vožnja) na predmetni 
nepremičnini je omogočen neposredno iz 
javne ceste – Strelska ulica. Za priključi-
tev bodočih objektov na javno komunalno 
opremo, zgrajenih na predmetnih nepremič-
ninah, bo kupec poskrbel sam – na lastne 
stroške. V skladu z veljavnimi prostorskimi 
akti Občine Jesenice nepremičnini s parc. 
št. 2199/1 in 2199/2, k.o. 2175 – Jesenice, 
ležita v območju J2/S15/1 – e, območje za 
stanovanja. Podrobnejša namenska 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. 2199/1, k.o. Jesenice, znaša 

44.325,00 EUR (brez 20 % DDV),
– s parc. št. 2199/2, k.o. Jesenice, znaša 

16.695,00 EUR (brez 20 % DDV),
skupaj znaša 61,020,00 EUR (brez 20 % 

DDV).
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno naj-

manj za 50,00 EUR.

V. Način in rok plačila kupnine: naju-
godnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino 
v 30 dneh od izstavitve računa s strani pro-
dajalca – Občine Jesenice, ki ga bo proda-
jalec 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 kupnine, šteje se da je ku-
pnina plačana, 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 4. 7. 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 nepre-
mičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. 
2175 – Jesenice, v višini 6.102,00 EUR 
(10 % izklicne cene), na podračun EZR 
Občine Jesenice, odprt pri Banki Sloveni-
je št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 
75400-7221002-47892012, s pripisom »var-
ščina za javno dražbo – nepremičnini s parc. 
št. 2199/1 in 2199/2, 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. 2199/1 in 

2199/2, k.o. 2175 – Jesenice, se prodajata 
kot celota – izključno skupaj, in po načelu vi-
deno–kupljeno. Davek na dodano vrednost 
(20 % od najvišje izklicane cene), 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 dokazilo, 
da ima ponudnik pravico pridobiti nepremični-
ne v RS (tujci), če gre za fizične osebe,

– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša 
s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),

– morebitni pooblaščenci pravnih oseb 
morajo predložiti overjeno (upravna overi-
tev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo 
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep 
se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne 
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do 
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, 
ki vodi postopek, odloči takoj.

Ne glede na navedeno, kot dražitelj na 
javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki 
je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin 
in člani komisije za vodenje javne dražbe 
ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek 
32. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11)).

5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opra-

vi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, 
ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po 
zaključku javne dražbe sporoči podatke 
o davčni številki oziroma ID številki za DDV, 
EMŠO oziroma matično številko in telefon-
sko številko, ki se vpišejo v zapisnik.

Če je dražitelj samo eden se javna draž-
ba kljub temu opravi, če sta dva ali več 
dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepre-
mičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena 
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni doseže-
na, je javna dražba neuspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponud-
bo najmanj po izklicni ceni za predmetni 
nepremičnini. Ponudba veže dražitelja do 
zaključka dražbe in do tedaj ne more odsto-
piti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

6. Ustavitev postopka: pristojna komisija 
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, 
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve 
prodajne pogodbe.

7. Pravila javne dražbe: javna dražba 
se izvaja v skladu z določili Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
in določili Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list. RS, št. 34/11).

IX. Dodatne informacije o nepremični-
nah: za vse dodatne informacije v zvezi 
s prodajo nepremičnin lahko pokličete na 
tel. 04/58-69-280, in sicer v času uradnih ur, 
od dneva objave javne dražbe do 3. 7. 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
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Št. 12/2012 Ob-3094/12
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 stanovanja št. 45, 

Rudarska 2/c v Velenju
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Ti-

tov trg 1, Velenje.
II. Predmet prodaje: predmet javne draž-

be je stanovanje št. 45, v stavbi št. 3600, 
k.o. 964, Velenje, na naslovu Rudarska 2/c 
v Velenju, z identifikacijsko oznako nepre-
mičnine 964-3600-45. Stanovanje, v izmeri 
32,07 m2 se nahaja v sedmi etaži večstano-
vanjske stavbe. Stanovanje je prazno in se 
nahaja v neposredni bližini upravne stavbe 
Mestne občine Velenje in Upravne enote 
Velenje. Stanovanje je prosto vseh drugih 
bremen.

Izklicna cena znaša 13.800,00 EUR.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji zne-

sek višanja kupnine je 1.000,00 EUR.
IV. Pogoji prodaje
1. Stanovanje bo prodano dražitelju, ki 

bo ponudil najvišjo ceno.
2. Stanovanje se prodaja po sistemu »vi-

deno – kupljeno«.
3. V roku 15 dni po zaključeni javni draž-

bi 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 prodajalec pravi-
co zadržati vplačano varščino. Plačilo celo-
tne kupnine v roku 30 dni od izdaje računa je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe.

4. 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 torek, 3. julija 2012, na sedežu 
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, 
v sobi št. 305/III, z začetkom ob 10. 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 podjetnike 
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 
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 

dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % 
izklicne cene, na podračun EZR Mestne 
občine Velenje, št. SI56013330100018411, 
z obveznim sklicem na št. 28 
76333-7141998-15062012, 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 in pravila javne dražbe
1. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je 

ponudil najvišjo ceno.
2. Javna dražba za stanovanje je konča-

na, ko voditelj javne dražbe trikrat neuspe-
šno ponovi isto najvišjo ponudbo.

3. Javno dražbo bo izvedla Komisija za 
izvedbo postopka prodaje stanovanja št. 45, 
Rudarska 2/c 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 informacije o pogojih javne 

dražbe in ogledom stanovanja lahko in-
teresenti dobijo pri Blaženki Čujež, na 
tel. 031/584-737, od ponedeljka do petka, 
med 9. in 12. uro.

Mestna občina Velenje

Št. 47802-8/2012-1 Ob-3095/12
Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana 

Roba 3a, Šempeter pri Gorici, objavlja na 
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju 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), Odloka o proraču-
nu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 105/11) in Spremembe in 
dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim pre-
moženjem Občine Šempeter - Vrtojba za 
leto 2012

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in orga-
nizatorja javne dražbe: Občina Šempeter 
- Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter 
pri Gorici, tel. 05/33-51-000, e-pošta: obci-
na.sempeter-vrtojba@siol.net, matična šte-
vilka: 1358227, ID št. za DDV: SI44857390.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet javne dražbe so nepremičnine:
– parc. št. 11/0, k.o. 2315 – Šempeter, 

travnik, 456 m2,

– parc. št. 12/1, k.o. 2315 – Šempeter, 
travnik, 220 m2 in

– parc. št. 12/3, k.o. 2315 – Šempeter, 
travnik, 103 m2.

Nepremičnine so po namenski rabi 
opredeljene kot stavbna zemljišča z za-
znambo, da je na omenjenih parcelah po 
PUP-ih predvidena zgolj ureditev parkirišč 
pod lokalno cesto.

Zemljiško knjižno stanje je urejeno v ko-
rist prodajalca.

Nepremičnine so proste vseh bremen.
Izklicna cena: 71.668,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje DDV-ja.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 

višanja kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
4.1. Nepremičnine bodo prodane draži-

telju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.2 Pogodba bo z najugodnejšim draži-

teljem sklenjena v roku 15 dni po končani 
dražbi. Če dražitelj v tem roku ne bo pod-
pisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa 
odstopil in ima Občina Šempeter - Vrtojba 
pravico zadržati vplačano varščino.

4.3 Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških se bodo kupcu ne-
premičnine izročile v last in posest s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljenih nepre-
mičninah v pristojni zemljiški knjigi.

4.4 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek, stroške notarja ter 
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje 
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristoj-
nega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupni-
no bo kupec poravnal na podračun Obči-
ne Šempeter - Vrtojba, TRR številka: 0138 
3010 0014 409, sklic na številko: 00 722100, 
v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne 
pogodbe oziroma izstavitve računa, v en-
kratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 17. 7. 

2012, na sedežu Občine Šempeter - Vrtoj-
ba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, 
sejna soba v pritličju, z začetkom ob 10. uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred 
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 
7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje prav-

ne ali fizične osebe, ki lahko pridobivajo 
nepremičnine v Republiki Sloveniji (drža-
vljani držav članic Evropske unije in drugih 
držav, ki lahko pridobijo nepremičnine na 
podlagi načela vzajemnosti, kar preveri vsak 
dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno 
prijavi, tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu.

– Predloži pooblastilo, ki se mora na-
našati na predmet javne dražbe, pri čemer 
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri 
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika 
javne dražbe udeleži pooblaščenec.

– Predloži izpisek iz sodnega registra 
(samo za pravne osebe) oziroma priglasi-
tveni list (za samostojne podjetnike), ki ne 
sme biti starejši od treh mesecev.

– Predloži izvirnik osebnega dokumenta 
(potni list ali osebna izkaznica), če se pri-
javi fizična oseba, samostojni podjetnik ter 
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).

– Izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji 
javne dražbe.
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7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu 
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali 
pa overjeno kopijo listine.

7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil 
vse pravilne in pravočasne prijave.

8. Varščina:
8.1 Dražitelji morajo do začetka javne 

dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % iz-
klicne cene, na podračun Občine Šempeter 
- Vrtojba, TRR številka: 0138 3010 0014 
409, sklic na številko: 00 722100, z navedbo 
»plačilo varščine – javna dražba«.

8.2 Plačana varščina se najugodnejše-
mu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim 
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa 
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javne dražbe in podatke o predmetnih 
nepremičninah dobijo interesenti na sedežu 
Občine Šempeter - Vrtojba, tel. 05/33-51-000, 
elektronski naslov: regina.dragoljevic@sem-
peter-vrtojba.si, kontaktna oseba je Regina 
Dragoljević.

Ogled nepremičnin bo možen po pred-
hodnem dogovoru na zgoraj navedenem 
kontaktu.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
10.1 Nepremičnine, ki so predmet javne 

dražbe, se prodaja po načelu: »videno – 
kupljeno«.

Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali 
garancij za nepremičnine.

10.2 Strošek DDV-ja, notarja in vsi ostali 
stroški v zvezi s prenosom lastništva niso 
zajeti v izklicni ceni in jih nosi kupec.

10.3 Javno dražbo bo izvajala Komisija 
za postopek pridobivanja, razpolaganja in 
upravljanja s stvarnim premoženjem občine 
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(v nadaljevanju: komisija).

10.4 Komisija iz prejšnje alineje te točke 
lahko začeti postopek s soglasjem predstoj-
nika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla, brez obrazložitve in brez odškodnin-
ske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem 
povrne vplačana varščina v roku 15 dni brez 
obresti.

10.5 Javna dražba za nepremičnine je 
končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi 
isto najvišjo ponudbo.

10.6 Ugovore proti dražbenem postopku 
je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik 
o poteku dražbe.

10.7 Če je dražitelj samo eden in spre-
jema izklicno vrednost nepremičnin, so ne-
premičnine prodane za izklicno vrednost.

10.8 Če sta dva ali več dražiteljev, ki dra-
žita najvišjo kupnino v istem znesku, nepre-
mičnine niso prodane, dokler eden od obeh 
dražiteljev ne zviša kupnine.

Besedilo javne dražbe je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Ob-
čine Šempeter - Vrtojba: www.sempeter-vr-
tojba.si.

Občina Šempeter - Vrtojba

Št. 2012/000197 Ob-3172/12
Občina Hoče - Slivnica, Pohorska 

ce sta 15, 2311 Hoče, na podlagi Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka 

o proračunu Občina Hoče - Slivnica za leto 
2012 (MUV, št. 27/2011) in Letnega načr-
ta ravnanja s stvarnim premoženjem Ob-
čine Hoče - Slivnica za leto 2012 (MUV, 
št. 27/2011) objavlja

2. javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti  

Občine Hoče - Slivnica
I. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska 
cesta 15, 2311 Hoče, ki jo zastopa župan 
Jožef Merkuš (matična št. 1365568000, 
davčna št. 24685844).

II. Predmet prodaje in izklicna cena
Nezazidana stavbna zemljišča, parc. 

št. 386/1 v izmeri 4.250 m2, 386/2 v izmeri 
369 m2, 386/3 v izmeri 94.596 m2, 387 v iz-
meri 3.506 m2, 392/6 v izmeri 1.320 m2, 392/7 
v izmeri 1.320 m2, 392/8 v izmer 1.320 m2, 
392/9 v izmeri 1.320 m2, 392/10 v izmeri 
1.320 m2, 392/11 v izmeri 1.320 m2, 392/12 
v izmeri 1.320 m2, 392/13 v izmeri 1.320 m2, 
392/14 v izmeri 1.320 m2, 392/15 v izmeri 
1.320 m2, 392/16 v izmeri 1.320 m2, 392/17 
v izmeri 1.320 m2, 392/18 v izmeri 1.320 m2, 
392/19 v izmeri 1.320 m2, 392/20 v izmeri 
1.320 m2, 392/21 v izmeri 1.320 m2, 392/22 
v izmeri 1.320 m2, 392/23 v izmeri 3.010 m2, 
392/24 v izmeri 833 m2, 392/25 v izmeri 
131.547 m2, 389 v izmeri 9.097 m2, 404/1 
v izmeri 2.110 m2, 381 v izmeri 322 m2, 420/2 
v izmeri 2.159 m2, *68 v izmeri 125, vse 
k.o. 705 Slivnica, in parc. št. 11/3 v izmeri 
3.002 m2, 11/4 v izmeri 2.272 m2, 11/5 v izme-
ri 6.085 m2, 14/5 v izmeri 3.783 m2, 11/13 v iz-
meri 11.349 m2, 11/17 v izmeri 401.592 m2, 
11/20 v izmeri 99.674, vse k.o. Čreta.

Vsa navedena zemljišča se nahajajo na 
območju Slivnice in Črete ter tvorijo enoten 
kompleks. V skladu s prostorskimi akti so 
vsa zemljišča po namenski rabi opredeljena 
kot stavbna zemljišča – druga ureditvena 
območja za poselitev. Podrobnejša namen-
ska raba zemljišč je opredeljena kot obmo-
čje za šport in turizem (površine za golf). 
Skupna velikost zemljišč znaša 802.121 m2.

Zemljišča so prosta stvarnih in finančnih 
bremen.

Izklicna vrednost: 8.852.221,74 € brez 
DDV.

III. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine za vse 

nepremičnine je 1.000,00 €.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 

javne dražbe
Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti 

prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključ-
ku javne dražbe.

Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prej-
šnjega stavka ne podpiše prodajne pogod-
be, se šteje, da je odstopil od nakupa in 
ima Občina Hoče - Slivnica pravico zadržati 
vplačano varščino.

V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od 

sklenitve prodajne pogodbe na transakcij-
ski račun, ki bo naveden v kupoprodajni 
pogodbi.

Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku je bistvena sestavina prodajne po-
godbe. Če kupec ne poravna kupnine na 
določen način v določenem roku, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto. Prenos la-
stninske pravice se opravi po plačilu celotne 
kupnine. Kupcu bo izdano zemljiško knjižno 
dovolilo po plačilu celotne kupnine.

VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne 
javne dražbe

Javna dražba se bo vršila dne 5. 7. 2012, 
ob 14. uri, v prostorih Občine Hoče - Slivni-
ca (velika sejna soba), Pohorska cesta 15, 
2311 Hoče.

Kandidati se morajo 30 min pred začet-
kom javne dražbe izkazati z dokazili nave-
denimi IX. točko te objave. Če udeleženec 
ne predloži zahtevanih podatkov oziroma 
ne izpolnjuje navedenih pogojev, ne more 
sodelovati na javni dražbi.

VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 2. 7. 2012 

plačati varščino v višini 10 % od navedene iz-
klicne cene, in sicer na transakcijski račun Ob-
čina Hoče - Slivnica, št. 01360-0100009425, 
UJP Slovenska Bistrica.

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje 
varščine

Uspelemu dražitelju se bo vplačana 
varščina vštela v kupnino, neuspelim dra-
žiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 
10 dni po opravljeni dražbi.

Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pri-
stopijo oziroma pred draženjem odstopijo, 
se varščina zadrži. Če dva ali več dražite-
ljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo po-
nujajo enako ceno, nepremičnina ni proda-
na, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. 
Če do zvišanja cene ne pride, se varščina 
zadrži vsem dražiteljem.

Organizator javne dražbe zadrži varščino 
tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodaj-
ne pogodbe ali ne plača kupnine.

IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne 

osebe s sedežem na območju RS oziroma 
na območju države članice EU in fizične 
osebe, ki so državljani RS oziroma državlja-
ni države članice EU.

– Pravne osebe morajo pred pričetkom 
javne dražbe predložiti izpisek iz sodne-
ga/poslovnega registra oziroma izpisek iz 
registra društev pri upravni enoti (društva) 
in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.

– Fizične osebe morajo predložiti izpisek 
iz poslovnega registra Slovenije (s.p.) ozi-
roma fotokopijo dokazila o državljanstvu in 
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled) 
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.

– Državljani oziroma pravne osebe dr-
žave članice EU morajo predložiti dokazila, 
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, 
ki so enakovredne institucijam, od katerih 
se zahtevajo dokazila za slovenske drža-
vljane oziroma pravne osebe. Kolikor ta-
kšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih 
in prispevkih ne morejo dobiti, pa mora-
jo predložiti lastno izjavo overjeno pri no-
tarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane 
davke in prispevke.

– Pred pričetkom javne dražbe se morajo 
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varšči-
ne (original) in priložiti celotno številko TRR 
računa (št. banke in št. računa) za primer 
vračila varščine.

– Pooblaščenci morajo pred pričetkom 
javne dražbe predložiti original pisno no-
tarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe in osebni doku-
ment na vpogled.

– Vsa zahtevana dokazila, razen oseb-
nega dokumenta, morajo biti predložena 
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starej-
ša od 30 dni.

X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
– Nepremičnine so naprodaj po načelu 

»videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pi-
sne pripombe ne bodo upoštevane.
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– Davščine v izklicno ceno niso zajete in 
jih plača kupec.

– Kupec je dolžan plačati davek na do-
dano vrednost in stroške overitve pogod-
be. Kupec poravna tudi vse stroške v zve-
zi s prenosom lastninske pravice, vključno 
z notarskimi stroški.

– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno.

– Javna dražba za posamezno nepre-
mičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat 
ponovi isto najvišjo ponudbo.

– Ugovore proti dražbenemu postopku je 
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik 
o poteku javne dražbe.

– Javno dražbo bo izvedla Komisi-
ja za vodenje postopka prodaje Občine 
Hoče - Slivnica.

XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih jav-

ne dražbe in natančnejše podatke o nepre-
mičninah ter dogovor o možnosti ogleda lah-
ko interesenti dobijo na tel. 02/616-53-26, 
Maja Krajnc.

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi 
na spletni strani Občine Hoče - Slivnica, 
www.hoce-slivnica.si, pod rubriko Obrazci 
in razpisi, pododdelek Razpisi.

XII. Ustavitev postopka
Župan ali Komisija za vodenje postopka 

prodaje s soglasjem župana lahko do skle-
nitve pravnega posla brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti postopek 
prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem 
povrne plačana varščina, brez zamudnih 
obresti.

Občina Hoče - Slivnica
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 Ob-3113/12
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihel-

ska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 
10. in 31. člena Statuta javnega zdravstve-
nega zavoda Splošne bolnišnice Novo me-
sto z dne 29. 7. 1993, 12. 12. 1995, 19. 12. 
2002, 10. 11. 2003, 1. 3. 2007, 5. 11. 2007 in 
16. 2. 2009, objavlja prosto delovno mesto

pomočnik direktorja za področje zdra-
vstvene nege – glavna medicinska se-
stra zavoda (m/ž) za 4-letno mandatno 
obdobje.

Kandidati morajo poleg z zakonom pred-
pisanih splošnih pogojev izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba iz področja 
zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali 
organizacije dela s pred izobrazbo iz zdra-
vstvene nege na stopnji VI. strokovne izo-
brazbe ali visokošolsko izobrazbo iz zdra-
vstvene nege,

– 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih 
delovnih mestih.

Kandidati morajo predložiti program dela 
in razvoja dejavnosti zdravstvene nege.

Pomočnika direktorja za področje zdra-
vstvene nege – glavno medicinsko sestro 
zavoda imenuje direktor po predhodnem 
mnenju strokovnega kolegija glavne medi-
cinske sestre in strokovnega direktorja za-
voda.

Mandatna doba pomočnika direktorja za 
področje zdravstvene nege – glavne medi-
cinske sestre zavoda traja štiri leta.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev kandidati pošljejo v roku 
15 dni po tej objavi, na naslov: Splošna 
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 
8000 Novo mesto, s pripisom: »Razpis za 
pomočnika direktorja za področje zdravstve-
ne nege – Ne odpiraj!«.

Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru 
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega 
kandidata.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženske in moške.

Splošna bolnišnica Novo mesto

 Ob-3121/12
Nadzorni svet Eko sklada, Slovenske-

ga okoljskega javnega sklada na podlagi 
20. člena Zakona o javnih skladih (Uradni 
list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) in v skla-
du s 24. členom Akta o o ustanovitvi Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in 1/12) 
objavlja javni natečaj za delovno mesto

direktor Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada.

Za direktorja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada je lahko imeno-
vana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo eko-
nomske ali tehnične smeri,

– da ima vsaj osem let delovnih izkušenj, 
od tega pet let na vodilnih delovnih mestih 
podobne zahtevnosti,

– da ni bila pravnomočno obsojena za 
kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje 
dokumente:

1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja zah-
tevane izobrazbe, iz katerega mora biti raz-
vidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
dobljena,

2. dokazila o pridobljenih delovnih izku-
šnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje 
pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen 
na nepogojno kazen zaradi kaznivega deja-
nja in da dovoljuje Eko skladu, j.s. pridobitev 
podatkov iz uradnih evidenc za namen pre-
verjanja razpisnega pogoja nekaznovanosti,

4. kratek življenjepis,
5. program razvoja oziroma vizijo dela 

Eko sklada, j.s. za mandatno obdobje 1. 11. 
2012–31. 10. 2016.

Direktorja Eko sklada, j.s. bo na predlog 
nadzornega sveta sklada imenovala Vlada 
Republike Slovenije za dobo štirih let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Pri-
java mora biti poslana v zaprti ovojnici, 
z označbo »Ne odpiraj – Javni natečaj za di-
rektorja Eko sklada«, na naslov: Eko sklad, 
j.s., Nadzorni svet sklada, Bleiweisova c. 30, 
1000 Ljub ljana.

Prijava mora biti poslana v roku petnaj-
stih dni po objavi v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
v zakonskem roku. Obvestilo o končanem 
izbirnem postopku bo objavljeno tudi na 
spletni strani Eko sklada, j.s.

V besedilu javnega natečaja uporablje-
ni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, 
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške.

Nadzorni svet Eko sklada, 
 Slovenskega okoljskega  

javnega sklada

Št. 30 Ob-3127/12
JZ SOCIO, Kocenova 8, 3000 Celje 

v skladu z 20. členom Statuta, Svet JZ SO-
CIO razpisuje prosto delovno mesto:

direktorja/ice.
Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– najmanj sedmo raven strokovne izo-

brazbe skladno z določbami Zakona o stro-
kovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list 
RS, št. 61/06),

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na zah-
tevani stopnji izobrazbe,

– izkazane vodstvene in organizacijske 
sposobnosti,

– po 56. členu Zakona o socialnem var-
stvu mora kandidat/ka imeti opravljen pro-
gram za vodenje socialno varstvenega za-
voda oziroma ga pridobiti v roku enega leta 
od imenovanja,

– aktivno obvlada najmanj en svetovni 
jezik,

– aktivno obvlada slovenski jezik.
Delovno razmerje se sklepa za mandat 

4 let, s pričetkom 3. 10. 2012.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju raz-

pisnih pogojev s kratkim življenjepisom in 
programom poslovnega in programskega 
razvoja zavoda lahko pošljete v tajništvo na 
naslov: JZ SOCIO, Kocenova 8, 3000 Celje, 
pod oznako »Za razpis«, v 8 dneh od dneva 

po objavi razpisa. O izbiri bodo kandidati/ke 
obveščeni/ne v roku 30 dneh po odločitvi.

Svet JZ SOCIO

Št. 51/2012 Ob-3168/12
Na podlagi 15. člena Akta o preobliko-

vanju javne ustanove »Ad futura, znanstve-
no-izobraževalna fundacija Republike Slo-
venije, javni sklad« v Javni sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
(Uradni list RS, št. 51/09) Javni sklad Repu-
blike Slovenije za razvoj kadrov in štipen-
dije, Dunajska 22, Ljub ljana, objavlja javni 
natečaj za

direktorja Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

1. Objavlja se javni natečaj za direktor-
ja Javnega sklada Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: 
sklad).

Direktor zastopa in predstavlja sklad ter 
organizira in vodi delo ter poslovanje sklada. 
Pri svojem delu je dolžan varovati poslovne 
skrivnosti sklada. Direktor je odgovoren za 
zakonitost poslovanja sklada in odgovarja 
skladu za škodo, nastalo zaradi njegovega 
nevestnega ali protipravnega ravnanja.

Direktor sklada ima naslednje pristojno-
sti:

– izdaja pravne akte v posamičnih zade-
vah iz pristojnosti sklada,

– organizira in vodi delo ter poslovanje 
sklada,

– sprejme akt o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest, h kateremu 
mora pridobiti soglasje nadzornega sveta 
sklada, ter druge akte sklada,

– predlaga finančni načrt sklada,
– sprejme akt o organizaciji notranje kon-

trole,
– odloča o pravicah in obveznostih de-

lavcev sklada,
– v skladu s sprejetim finančnim načrtom 

odloča o razporejanju sredstev sklada med 
letom po posameznih namenih,

– imenuje posebne delovne in projektne 
skupine, stalne in občasne komisije,

– je odgovoren za pripravo letnega po-
slovnega in finančnega načrta sklada,

– opravlja druge naloge v skladu z zako-
nom in podzakonskimi akti.

2. Za direktorja sklada je lahko imeno-
vana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima vsaj osem let delovnih izkušenj, 

od tega pet let na vodilnih delovnih mestih 
podobne zahtevnosti ter

– ni bila pravnomočno obsojena za ka-
znivo dejanje in obsodba ni pogojna,

– aktivno znanje slovenskega jezika in 
aktivno znanje vsaj enega svetovnega je-
zika.

3. Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede 

zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto 
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
dobljena;

– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje na-
vedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datu-
mom sklenitve in prenehanja delovnega 
razmerja pri posameznem delodajalcu in 

Razpisi delovnih mest
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opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal 
pri posameznem delodajalcu; kandidat naj 
navede tudi delovne izkušnje na vodilnih 
delovnih mestih;

– izjavo o aktivnem znanju vsaj enega 
svetovnega jezika;

– izjavo kandidata, da:
a) ni bil pravnomočno obsojen za kazni-

vo dejanje in obsodba ni pogojna,
b) da za namen postopka javnega nate-

čaja izrecno dovoljuje skladu pridobitev po-
datkov iz prejšnje točke iz uradne evidence, 
sicer mora dokazila dostaviti sam,

c) izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo 
njegovih osebnih podatkov, vendar izključno 
z namenom in v zvezi s postopkom imeno-
vanja.

Prijava mora vsebovati tudi:
– v celoti izpolnjen Europass življenjepis,
– fotokopijo diplome, iz katere mora biti 

razvidna stopnja in smer izobrazbe ter da-
tum in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena ter

– predstavitveno pismo, v katerem so 
navedene dosedanje izkušnje na področju 
dela sklada kamor kandidira ter vizija delo-
vanja in razvoja sklada.

Nepopolne in prepozne prijave in prijave, 
iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje 
razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

4. Nadzorni svet bo kandidatom, ki bodo 
izpolnjevali pogoje in so glede na svojo stro-
kovno usposobljenost primerni za položaj, 
ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na seznam, 
izdal poseben sklep. Nadzorni svet bo naj-
primernejšega kandidata za položaj predla-
gal v imenovanje Vladi Republike Slovenije.

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o iz-
boru kandidata, neizbranim kandidatom pa 
obvestilo, in sicer najkasneje v roku 60 dni 
od imenovanja direktorja.

5. Direktorja imenuje in razrešuje Vlada 
Republike Slovenije na predlog nadzornega 
sveta sklada. Nadzorni svet sklada obliku-
je predlog za imenovanje direktorja na pod-
lagi javnega natečaja. Direktor bo imenovan 
za dobo štirih let z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Direktor bo delo opravljal v prostorih Jav-
nega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljub ljana.

6. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, 
ki jo pošlje priporočeno po pošti, v zaprti 
ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis 
– direktor«, na naslov: Javni sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 
Dunajska 22, Ljub ljana, in sicer v roku 8 dni 
od dneva objave v Uradnem listu RS, na 
spletni strani sklada in v dnevnem časopisu, 
pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji 
dan po zadnji objavi.

7. Dodatne informacije o izvedbi razpisa 
lahko kandidati dobijo na tel. 01/434-10-80 
(kontaktna oseba Zoran Kotolenko).

V besedilu javnega natečaja uporablje-
ni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške 
in ženske.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije
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Št. 430-1/2012/512 Ob-3148/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-

vosodje in javno upravo, Uprava za izvrše-
vanje kazenskih sankcij, Zavod za prestaja-
nje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 
6000 Koper, v skladu z 20. in 29. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem

I. Naziv in sedež organizatorja zbiranja 
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Uprava za izvr-
ševanje kazenskih sankcij, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Koper, Ankaranska 
cesta 3, 6000 Koper.

Postopek javnega zbiranja ponudb 
vodi Komisija Zavoda za prestajanje ka-
zni zapora Koper, imenovana z odločbo, 
št. 430-1/21012/512, z dne 1. 2. 2012.

II. Vrsta pravnega posla: oddaja stvar-
nega premoženja v najem za opravljanje 
dejavnosti prodaje zaprtim osebam.

III. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet najema je poslovni prostor na 

parceli št. 1570/24, k.o. Koper, št. stavbe 
1986, št. dela stavbe 1.

Lastnik objekta: Republika Slovenija, 
upravljalec Ministrstvo za pravosodje in jav-
no upravo, Uprava za izvrševanje kazenskih 
sankcij.

Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem 
prostora za opravljanje trgovinske dejavno-
sti z mešanim blagom znotraj zavoda za 
potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb.

Izhodiščna mesečna najemnina in stro-
šek uporabe prostorov (električna energija, 
voda, odvoz smeti ...) znaša 75,00 EUR.

IV. Informacije glede nepremičnine
V Zavodu za prestajanje kazni zapora 

Koper je za dodatne potrebe zaprtih oseb 
slednjim omogočeno nakupovanje v zavod-
ski trgovini. Trgovina deluje 2x tedensko in 
sicer predvidoma ob sredah ter sobotah, 
po predhodnem dogovoru pa tudi v drugih 
dnevih. Delovni čas trgovine je predvidoma 
od 10. do 13. ure. Ponudba artiklov v trgo-
vini je prilagojena specifikam zavoda in jo 
sestavljajo predvsem prehrambeni izdelki 
(sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki, 
kava, konzervirana hrana …), brezalkoholne 
pijače, izdelki za osebno higieno, časopisi, 
cigarete … Prodajni sortiman (s tehničnim 
blagom in športnimi dodatki-proteini) je v do-
govoru z upravo zavoda (varnostni vidik) 
mogoče dopolniti z drugimi izdelki.

V zavodski trgovini je prepovedano pro-
dajati alkoholne pijače in druge pro izvode, ki 
vsebujejo alkohol, uspavala, analgetike, opi-
oide, steroide, anabolike in druga psihotro-
pna sredstva, nevarne tekočine in vnetljiva 
sredstva, rezila in druge nevarne predmete.

Prostor, kjer se vrši dejavnost zavodske 
trgovine je pravokotne oblike, v izmeri cca. 
2,5 x 5 m ter opremljen s prodajnimi policami. 
Drugo opremo (blagajno, hladilno omaro …) 
je dolžan izbrani izvajalec zagotoviti sam.

Izvajanje storitev zavodske trgovine vrši 
zunanji izvajalec, ki mora izpolnjevati dolo-
čene pogoje, postavljene z vidika varnosti.

Izvajalec je med drugim dolžan zagota-
vljati kontinuiteto ter redno izvajanje trgo-
vske dejavnosti v skladu z urnikom.

Izvajalec mora imeti že odprto svojo trgo-
vino in pri tem v času pogodbe zagotavljati 
v zavodski trgovini enake cene, kot jih ima 
v lastni trgovini. Izvajalec mora poslovati 
v skladu z zakonskimi zahtevami iz področja 
trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi, 
po katerih je zavezan poslovati.

Za podrobnejše podatke in informacije 
glede predmeta javne ponudbe smo dosto-
pni na tel. 05/610-04-50 (v času delavnika 
med 8.30 in 15. uro) pri Barbari Hrvatin 
Žgur.

V. Pogoji najema:
1. Za nepremičnino se lahko sklene na-

jemna pogodba za določen čas, za dobo 
enega leta.

2. Nepremičnina bo oddana v najem naj-
ugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala 
pristojna komisija. Kriterij za izbor najugo-
dnejšega ponudnika pa so sledeči:

– najnižji cenik artiklov po priloženem 
obrazcu,

– stopnja izpolnjevanja zahtevanih po-
gojev.

3. Podpis pogodbe: izbranemu ponudni-
ku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje 
najemna pogodba v podpis. Izbrani ponu-
dnik mora najkasneje v 10 dni po prejemu 
pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročni-
ku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na 
podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od 
sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko na-
ročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu 
najugodnejšemu ponudniku.

4. Plačilo najemnine: najemodajalec bo 
za poslovni prostor izstavljal mesečne raču-
ne za najemnino do 5. v mesecu za tekoči 
mesec. Najemnino za prvo obrok najema 
bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni 
od izdaje računa, ki ga bo najemodajalec 
izstavil po sklenitvi pogodbe. V primeru, da 
najemnina ni plačana v roku, se pogodba 
šteje za razdrto.

5. Če je med prejetimi ponudbami več 
najugodnejših ponudb lahko komisija:

– opravi s ponudniki dodatna pogajanja,
– pozove vse najugodnejše ponudnike 

k oddaji nove ponudbe.
VI. Pogoji za udeležbo v postopku javne-

ga zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin 
v najem:

1. Ponudbe lahko predložijo fizične in 
pravne osebe,

2. popolna pisna ponudba mora vsebo-
vati: naziv ponudnika in njegov točen naslov, 
matična številka, ter telefonsko številko, na-
vedbo nepremičnine, za katero daje ponud-
bo. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:

– za s.p.: izpis podatkov iz Poslovnega 
registra, izpis iz obrtnega ali drugega re-
gistra oziroma odločba upravnega organa 
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje go-
stinske dejavnosti,

– za gospodarske družbe: izpis podat-
kov iz sodnega registra oziroma odločba 
upravnega organa o izpolnjevanju pogojev 
za opravljanje gostinske dejavnosti,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, 
o dokazilo o zagotovljenih finančnih sred-

stvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki 
vodi TRR,

– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, 
če je oseba zastopnik,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema po-
goje najema, z navedbo veljavnosti ponud-
be oziroma vezanosti ponudnika na dano 
ponudbo (ponudba mora veljati najmanj 
60 dni od oddaje ponudbe).

VII. Postopek:
1.Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo 

prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Mini-
strstvo za pravosodje in javno upravo, Upra-
va za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod 
za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaran-
ska cesta 3, 6000 Koper, do vključno 26. 6. 
2012, do 10. ure. Na sprednji strani kuverte 
mora biti navedeno: »Ne odpiraj, ponudba 
za najem nepremičnine za opravljanje trgo-
vinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj 
zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih 
oseb. Na zadnji strani kuverte mora biti na-
veden naziv in naslov ponudnika,

2. pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse razpisne pogoje iz 2. točke/VI,

3. ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v 3 dneh po izbiri,

4. nadzor nad izvedbo javne ponudbe 
izvaja pristojna komisija.

VIII. Ustavitev postopka: pristojna ko-
misija lahko s soglasjem predstojnika po-
stopek javnega zbiranja ponudb za oddajo 
v najem ustavi vse do sklenitve pravnega 
posla.

IX. Pravila javne ponudbe: javna ponud-
ba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11). Izvedbo javnega odpiranja 
ponudb nadzoruje pristojna komisija.

X. Kraj in čas javnega odpiranja preje-
tih ponudb: odpiranje ponudb bo poteka-
lo v prostorih Zavoda za prestajanje kazni 
zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 
Koper, in sicer dne 4. 7. 2012, ob 12. uri. 
K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak po-
nudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je 
pravočasno oddal ponudbo.

Ministrstvo za pravosodje 
 in javno upravo,  

Uprava za izvrševanje 
 kazenskih sankcij,  

Zavod za prestajanje kazni zapora 
Koper

Št. 478-76/2010 Ob-3093/12
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Je-

senice, na podlagi 20. in 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), v skladu s 35. členom Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) in na podlagi Načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem – Načrt razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem – ze-
mljišča s stavbami, v lasti Občine Jesenice, 
za leto 2012, št. 478-63/2011, sprejetega 
24. 11. 2011, objavlja

Druge objave
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ponovni poziv  
za javno zbiranje 

ponudb za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega 

zbiranja ponudb: Občina Jesenice, Cesta 
železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina s parc. 

št.:
– 429/31, travnik, v izmeri 11 406 m2, k.o. 

2172 – Hrušica.
Predmetna nepremičnina predstavlja 

stavbno zemljišče, ki leži v območju Plav-
škega travnika II, med avtocesto Lipce–Hru-
šica in Savo Dolinko, v neposredni bližini 
bivšega mejnega prehoda Karavanke, tik 
ob cesti, ki vodi preko avtoceste na deponijo 
Mala Mežaklja–naselje Hrušica.

Dostop na predmetno nepremičnino je 
mogoče urediti iz kategorizirane javne ce-
ste, Hrušica–Spodnji Plavž, št. 653611. Za 
priključitev predmetne nepremičnine na ko-
munalno opremo bo kupec poskrbel sam – 
na lastne stroške.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti 
Občine Jesenice leži nepremičnina s parc. 
št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, v območju 
J1/T1/2 – OPPN, podrobnejša namenska 
raba: F – območje med Savo in avtocesto 
(območje urejanja z OPPN).

III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnega premoženja – prodajna pogodba 
v pisni obliki.

IV. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za nepremičnino: 

s parc. št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, zna-
ša 399.210,00 EUR.

V izhodiščno ceno ni vključen 20 % da-
vek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni 
izbranega ponudnika oziroma kupca.

V. Način in rok plačila kupnine: izbra-
ni ponudnik je dolžan plačati kupnino 
v 30 dneh od izstavitve računa s strani 
prodajalca, katerega bo prodajalec izstavil 
na podlagi prodajne pogodbe, podpisane 
s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo ce-
lotne kupnine v navedenem roku je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe. Položena 
varščina se izbranemu ponudniku všteje 
v kupnino.

VI. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo 
ponudb je do ponedeljka, 16. 7. 2012 (oseb-
no v sprejemno pisarno Občine Jesenice, do 
14. ure ali priporočeno po pošti, do 00.00). 
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 
18. 7. 2012, ob 16. uri, v konferenčni sobi, 
klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 
Jesenice. O dokončni izbiri najugodnejšega 
ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 
8 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma 
od izvedbe postopka dodatnih pogajanj ali 
izvedbe postopka javne dražbe (zaprta jav-
na dražba).

VII. Višina varščine: ponudniki, ki že-
lijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, 
so dolžni, najkasneje zadnji dan za vloži-
tev ponudbe, položiti varščino, kot garan-
cijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 
10 % od ponujene cene (cene, ki jo po-
nudnik ponudi v svoji ponudbi, brez DDV) 
za predmetno nepremičnino. Varščino mo-
rajo ponudniki vplačati na pod-račun EZR 
Občine Jesenice, odprt pri Banki Sloveni-
je, št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 
75400-7221002-47876012, s pripisom »var-
ščina za javno zbiranje ponudb – nepremič-
nina s parc. št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, 
Plavški travnik II«. Plačana varščina bo iz-
branemu ponudniku vračunana v ceno, ne-

izbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez 
obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja po-
nudb oziroma od izvedbe postopka dodatnih 
pogajanj ali izvedbe postopka javne dražbe 
(zaprta javna dražba).

VIII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora 
ponudnik predložiti ponudbo

V postopku javnega zbiranja ponudb 
lahko sodelujejo pravne osebe, samostoj-
ni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu 
s pravnim redom Republike Slovenije lah-
ko pridobijo lastninsko pravico na nepre-
mičninah na območju Republike Slovenije. 
V postopku lahko sodelujejo samo ose-
be, ki bodo prevzele pripravljeno Razpi-
sno dokumentacijo – nepremičnina s parc. 
št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, Plavški 
travnik II in bodo pravočasno položile 
varščino, skladno z razpisom. Ponudniki 
naj predložijo svoje ponudbe v zaprti ku-
verti, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za 
nakup nepremičnin – nepremičnina s parc. 
št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, Plavški 
travnik II«, in sicer v sprejemno pisarno 
Občine Jesenice ali priporočeno po pošti 
na naslov: Občina Jesenice, Cesta železar-
jev 6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj 
ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov 
ter e-mail pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponud-
ba, posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za 
izbiro najugodnejše ponudbe ter specifični 
podatki o nepremičnini, ki je predmet javne-
ga zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne 
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo 
interesenti prevzamejo na Občini Jeseni-
ce, Sprejemna pisarna, vsak delovni dan, 
in  sicer od dneva objave javnega razpisa 
dalje.

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden 
čas veljavnosti ponudbe, in sicer mora biti 
ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva 
odpiranja ponudb.

Občina Jesenice si po prejemu pravoča-
snih in popolnih ponudb pridržuje pravico, 
da kolikor je to potrebno s ponudniki izvede 
dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili 
pravočasne in popolne ponudbe). Kdaj se 
lahko izvedejo pogajanja je določeno v Na-
vodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Ne glede na navedeno si Občina Jesenice, 
v primeru več najugodnejših ponudb, pridr-
žuje pravico izvesti javno dražbo, in sicer 
s ponudniki, katerih ponudbe so najugodnej-
še (zaprta javna dražba).

Če v postopku javnega zbiranja ponudb 
v roku ne prispe nobena ponudba oziroma 
nobena ponudba ni pravočasna ali popolna 
ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena 
za predmetno nepremičnino, se šteje, da 
je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno 
razen, če Navodila ne določajo drugače.

Postopek javnega odpiranja ponudb in 
izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komi-
sija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje 
župan Občine Jesenice. Pristojna komisija 
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, 
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve 
prodajne pogodbe.

IX. Dodatne informacije o nepremičnini
Za vse dodatne informacije v zvezi 

s prodajo nepremičnine lahko pokličete na 
tel. 04/58-69-280, in sicer v času uradnih 
ur od dneva objave poziva do 16. 7. 2012.

Razpisna dokumentacija – nepremični-
na s parc. št. 429/31, k.o. 2172 – Hrušica, 
Plavški travnik II, je ponudnikom na voljo 

v Sprejemni pisarni Občine Jesenice, in si-
cer od dneva objave tega poziva do dneva 
oddaje ponudb.

Občina Jesenice

Št. 900-3/2012-113 Ob-3158/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 22. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10) in Načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne obči-
ne Ljub ljana v vrednosti pod 200.000 evrov 
za leto 2012

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin  
Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-
torja: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 
Ljub ljana, mat. številka: 5874025, ID št. za 
DDV: SI67593321.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1. Predmet prodaje so parkirna mesta, 
ki se nahajajo v II. kleti poslovnega objekta, 
na naslovu Dunajska 56 (uvoz Kržičeva), 
1000 Ljub ljana:

– parkirno mesto št. 264, v izmeri 
16,55 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovne-
ga objekta na naslovu Dunajska 56 (uvoz 
Kržičeva), 1000 Ljub ljana, z ID oznako ne-
premičnine 2636-3626-562, k.o. 2636-Bež-
igrad, z izhodiščno ceno: 11.900,00 EUR,

– parkirno mesto št. 265, v izmeri 
18,06 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovne-
ga objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz 
Kržičeva), 1000 Ljub ljana, z ID oznako ne-
premičnine 2636-3626-563, k.o. 2636-Bež-
igrad, z izhodiščno ceno: 13.000,00 EUR,

– parkirno mesto št. 266, v izmeri 
16,42 m2, ki se nahaja v II. kleti poslovne-
ga objekta, na naslovu Dunajska 56 (uvoz 
Kržičeva), 1000 Ljub ljana, z ID oznako ne-
premičnine 2636-3626-564, k.o. 2636-Bež-
igrad, z izhodiščno ceno: 11.800,00 EUR.

Predmetne nepremičnine so vključene 
v Načrt razpolaganja z nepremičnim pre-
moženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 
2012. Parkirna mesta so prazna in prosta 
bremen. Navedene cene ne vključujejo dav-
ka na promet nepremičnin.

2.1. Predmet prodaje so parkirna mesta, 
ki se nahajajo v I. kleti v podzemnem ga-
ražnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica):

– parkirno mesto št. 1, v izmeri 13,57 m2, 
ki se nahaja v I. kleti v podzemnem ga-
ražnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-1, 
k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno 
ceno: 11.000,00 EUR,

– parkirno mesto št. 2, v izmeri 13,79 m2, 
ki se nahaja v I. kleti v podzemnem ga-
ražnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-2, 
k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno 
ceno: 11.000,00 EUR,

– parkirno mesto št. 6, v izmeri 13,57 m2, 
ki se nahaja v I. kleti v podzemnem ga-
ražnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-6, 
k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno 
ceno: 11.000,00 EUR,
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– parkirno mesto št. 8, v izmeri 13,79 m2, 
ki se nahaja v I. kleti v podzemnem ga-
ražnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-8, 
k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno 
ceno: 11.000,00 EUR,

– parkirno mesto št. 13, v izmeri 
13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-13, 
k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno 
ceno: 11.000,00 EUR,

– parkirno mesto št. 14, v izmeri 
13,78 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-13, 
k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno 
ceno: 11.000,00 EUR,

– parkirno mesto št. 15, v izmeri 
13,55 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-15, 
k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno 
ceno: 11.000,00 EUR,

– parkirno mesto št. 16, v izmeri 
13,55 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-16, 
k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno 
ceno: 11.000,00 EUR,

– parkirno mesto št. 54, v izmeri 
13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-54, 
k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno 
ceno: 11.000,00 EUR,

– parkirno mesto št. 120, v izmeri 
13,51 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem 
garažnem objektu v Ljub ljani, soseska Nove 
Poljane, Grablovičeva ulica 50-64 (uvoz Ja-
kopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-120, 
k.o.-Poljansko predmestje z izhodiščno 
ceno: 11.000,00 EUR.

Predmetne nepremičnine so vključene 
v Načrt razpolaganja z nepremičnim pre-
moženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 
2012. Parkirna mesta so prazna in prosta 
bremen. Navedene cene ne vključujejo dav-
ka na promet nepremičnin.

2.2. Predmet prodaje je zemljišče parc. 
št. 1543/15, k.o. 1752 – Stanežiče nepozi-
dano stavbno zemljišče,v izmeri 527 m2. Ne-
premičnina, ki je predmet prodaje, se nahaja 
v območju urejanja prostora ŠE-484 SSse- 
splošne eno in dvostanovanjske površine, tip 
objekta Na-Nizka prostostoječa stavba in je 
samostojna gradbena parcela. Predmetna 
nepremičnina je vključena v Načrt razpola-
ganja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 158.100,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

dodano vrednost.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno–kupljeno«.
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, 

za katerega bo imenovana Komisija ugotovi-
la, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo 
s sklepom župana izbran za najugodnejšega 
ponudnika.

3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-

vljenem izboru najugodnejšega ponudnika 
oziroma po poteku roka za uveljavitev pred-
kupne pravice. V nasprotnem primeru se bo 
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna 
občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano 
varščino.

3.4 Po plačilu celotne kupnine in po 
poravnanih vseh stroških se bo kupcu ne-
premičnina izročila v last s pravico vpisa 
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojni zemljiški knjigi.

3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na promet nepremič-
nin in stroške vknjižbe lastninske pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi 
pristojnega sodišča.

3.2. Pogoji prodaje zemljišča pod točko 
2.2.

3.2.1 Nepremičnina je naprodaj po nače-
lu »videno–kupljeno«.

3.2.2 Nepremičnina bo prodana ponu-
dniku, za katerega bo imenovana Komisija 
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo 
in bo s sklepom župana izbran za najugo-
dnejšega ponudnika.

3.2.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 30 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika 
oziroma po poteku roka za uveljavitev pred-
kupne pravice. V nasprotnem primeru se bo 
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna 
občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano 
varščino.

3.2.4 Po plačilu celotne kupnine in po 
poravnanih vseh stroških se bo kupcu ne-
premičnina izročila v last s pravico vpisa 
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojni zemljiški knjigi.

3.2.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

3.2.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, 
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje 
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristoj-
nega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega 
zbiranja ponudb

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino 
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, 
ki jo je potrebno plačati na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne občine 
Ljub ljana, št.: 01261-0100000114, sklic na 
št. 099-431000. V primeru prodaje zemljišča 
iz točke 2.2 je sklic na št. 007-432000. Pla-
čana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva 
izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-

roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in na-
slov banke za vračilo varščine) in navedbo 
nepremičnine, na katero se ponudba na-
naša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za ude-
ležbo na javnem zbiranju ponudb.

4.3 Ponudniki morajo oddati popolno po-
nudbo z vsemi prilogami do vključno 3. 7. 
2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana 
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna 
komisija ne bo upoštevala.

4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo pri-
poročeno po pošti v zaprti ovojnici, z oznako: 
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremič-
nine na naslovu_______, št. ____ (obvezno 
napisati št. parkirnega mesta) «, na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, Komisija za izved-
bo postopka razpolaganja s stvarnim pre-
moženjem Mestne občine Ljub ljana, 1000 
Ljub ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo oseb-

nega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki 

posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (prav-

ne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne po-

nudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 

1. 10. 2012.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše 
podatke o predmetni nepremičnini in infor-
macije za ogled predmetne nepremičnine, 
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub ljana, 
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z ne-
premičninami, tel. 01/306-11-34, kontaktna 
oseba Marina Anžur, elektronska pošta: ma-
rina.anzur@ljubljana.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije 
v zvezi z nepremičnino je možen po predho-
dnem dogovoru.

Dodatne podrobnejše informacije o pogo-
jih javnega zbiranja ponudb, natančnejše po-
datke o predmetni nepremičnini in informa-
cije za ogled predmetne nepremičnine pod 
točko od 2.2, dobijo interesenti na Mestni 
občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek 
za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni 
osebi Melihi Dizdarević, tel. 01/306-10-68, 
elektronska pošta: meliha.dizdarevic@lju-
bljana.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

6.1 Komisija bo odpirala prispele ponud-
be dne 5. 7. 2012, s pričetkom ob 10. uri, 
v prostorih Mestne občine Ljub ljana, Klub 15, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, in sicer po vrstnem 
redu:

– Dunajska cesta 56, s pričetkom ob 
10. uri,

– Grablovičeva ulica 50–64, s pričetkom 
ob 11. uri,

– zemljišče parc. št. 1543/15, k.o. Stane-
žiče s pričetkom 12. uri.

6.2 V primeru, da bo prispelo več najugo-
dnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponu-
dnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, 
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi 
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbi-
ranje ponudb.

6.4 Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Župan oziroma imeno-
vana Komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno na svetovnem spletu in na spletni 
strani Mestne občine Ljub ljana, http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/de-
fault.html.

Mestna občina Ljubljana
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Št. 101-39/2012-4 Ob-2590/12
Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Cen-

ter, z dnem 9. 5. 2012 sprejme v hrambo 
statut z nazivom »Pravila o organiziranju in 
delovanju Sindikata delavcev KZ Metlika – 
Regijska sindikalna in strokovna organiza-
cija Ljub ljana – Konfederacija sindikatov 90 
Slovenije« in ga vpiše v evidenco statutov 
sindikatov, pod zaporedno številko 340 za 
sindikat z imenom: Sindikat delavcev KZ 
Metlika – Regijska sindikalna in strokov-
na organizacija Ljub ljana – Konfederacija 
sindikatov 90 Slovenije, kratico: SD KZ 
Metlika – RSSO Ljub ljana – KS 90, in se-
dežem: Resljeva 7, Ljub ljana.

Št. 101-12/2012/4 Ob-2962/12
Upravna enota Nova Gorica sprejme 

29. 5. 2012 v hrambo pravilnik Sindikata 
KNSS Neodvisnost družbe Elektro Pri-
morska d.d.

Ime in kratica sindikata je KNSS Neodvi-
snost družbe Elektro Primorska d.d.

Sedež sindikata je na naslovu Erjavčeva 
ulica 22, SI-5000 Nova Gorica.

Sindikat je z dnem 29. 5. 2012 pridobil 
lastnost pravne osebe.

Statut sindikata je vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov Upravne enote Nova Gori-
ca, pod zaporedno št. 153.

Št. 101-8/2012 Ob-2982/12
Upravna enota Celje sprejme v hram-

bo statut – Pravila organizacije sindikata 
Upravne enote Celje in ga vpiše v evidenco 
statutov, pod zaporedno številko 256/2012.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi statu-
ta – Pravil organizacije sindikata Upravne 
enote Celje, se sindikat Upravne enote Ce-
lje pridružuje sindikatu državnih organov, ki 
deluje v ZSSS.

Evidence sindikatov
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Št. 12-020-000196 Ob-3111/12

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane 
javnosti glede dodelitve štirimestne 

številke skrajšanega izbiranja
Na podlagi 61. člena in ob smisel-

ni uporabi 36. oziroma 38. člena Zakona 
o elektronskih komunikacijah (Uradni list 
RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad 
in 110/09, v nadaljevanju: ZEKom), Agen-
cija za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
Agencija) objavlja, da je prejela vlogo za 
dodelitev štirimestne številke skrajšanega 
izbiranja in namerava izdati odločbo o do-
delitvi take številke.

Številke skrajšanega izbiranja 19P(Q(R)), 
kjer je P = {5, 7, 9}, Q = {0,…,9}, R = {0,…,9} 
ter P = {8}, Q = {7}, R = {0,…,9} so namenje-
ne dostopu do posebnih storitev/služb jav-
nega pomena, ki jih na področju celotne dr-
žave opravljajo operaterji ter druge fizične ali 
pravne osebe opredeljene v prvem odstavku 
62. člena zakona (kot npr.: storitve medicin-
sko/socialne pomoči, pomoč na cesti, pomoč 
invalidom/tujcem, informacije/pomoč o jav-
nem prometu in transportu, javljanje okvar 
v zvezi z javno koristnimi službami (plin, ele-
ktrika, voda) točna ura, vremenska poročila 
…) in so lahko štiri- ali petmestne.

Ker gre za redek številski vir in bi interes 
za navedene proste številke lahko prese-
gel njihovo razpoložljivost in zato ne bi bila 
mogoča njihova učinkovita uporaba, agen-
cija objavlja javni poziv za pridobitev mnenj 

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

zainteresirane javnosti, ki bi želela pridobiti 
take številke pod enakimi pogoji.

Agencija želi predvsem ugotoviti število 
interesentov za pridobitev odločbe o dodeli-
tvi štirimestne številke skrajšanega izbiranja 
pod enakimi pogoji, zato poziva zainteresi-
rano javnost, da poda svoje morebitne vloge 
ter predloge o višini plačila za uporabo do-
deljenih predpon v primeru javnega razpisa. 
Rok za podajo mnenj je 45 dni od dneva 
objave tega poziva.

Če Agencija na podlagi odziva zainte-
resirane javnosti ugotovi, da je mogoče 
štirimestne številke skrajšanega izbiranja 
dodeliti vsem interesentom na podlagi splo-
šnega upravnega postopka ob izpolnjevanju 
pogojev določenih z zakonom in na njego-
vi podlagi izdanih predpisov, izda odločbe 
o dodelitvi številk, ki so predmet te objave.

Če pa agencija na podlagi odziva zain-
teresirane javnosti ugotovi, da razpoložlji-
ve štirimestne številke skrajšanega izbira-
nja ne bodo dostopne vsem interesentom, 
mora pred izdajo odločb o dodelitvi razpo-
ložljivih štirimestnih številk skrajšanega iz-
biranja izvesti javni razpis za dodelitev teh 
številk.

Glede na navedeno agencija vabi zainte-
resirano javnost, da v petinštiridesetih dneh 
od te objave poda svoje mnenje v zvezi 
z navedenimi štirimestnimi številkami skraj-
šanega izbiranja in hkrati jasno izrazi ali so 
resno zainteresirani za pridobitev le-teh.

Agencija za pošto  
in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije
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 Ob-3114/12
Na podlagi 371. člena ZGD-1 Factor 

banka d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljub-
ljana, obvešča, da je uprava banke dne 3. 1. 
2012 sprejela sklep o izdaji zamenljivih ob-
veznic (hibridnega instrumenta temeljnega 
kapitala) Factor banke d.d., s katerimi se 
imetnikom zagotavlja pravico do zamenja-
ve (konvertiranja) hibridnega instrumenta 
v navadne (redne) kosovne delnice Fac-
tor banke d.d. Uprava banke in predsednik 
nadzornega sveta banke izjavljajo, da so 
zamenljive obveznice (hibridni instrumen-
ti temeljnega kapitala) Factor banke d.d. 
izdane na podlagi sklepa 18. redne skup-
ščine delničarjev Factor banke d.d. z dne 
22. 11. 2011.

Uprava in predsednik  
nadzornega sveta Factor banke d.d., 

Ljubljana

 Ob-3115/12
Likvidacijski upravitelj družbe DATAVISI-

ON, računalniški sistemi, elektronika, inže-
niring, pro izvodnja, posredništvo in trgovina 
d.o.o., v likvidaciji, s skrajšano firmo DATA-
VISION d.o.o., v likvidaciji, s sedežem na 
naslovu Ulica Roberta Kukovca 2, 2000 Ma-
ribor, z matično številko: 5502586, z ID za 
DDV: SI34272976, v skladu s 412. členom 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 
na podlagi sklepa Srg 2012/21428 z dne 
4. 6. 2012, s katerim je Okrožno sodišče 
v Mariboru v register vpisalo sklep o začetku 
redne (prostovoljne) likvidacije, objavlja poziv 
upnikom družbe, da mu najkasneje v roku 
30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo 
svoje terjatve do družbe. Priporočeno pošto 
z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje obstoj 
in višino terjatev, upniki naslovijo na likvidacij-
skega upravitelja na zgoraj navedeni naslov 
sedeža družbe, s pripisom: prijava terjatev.

DATAVISION d.o.o., v likvidaciji  
Boštjan Zabavnik  

likvidacijski upravitelj

 Ob-3133/12
Na podlagi sklepa družbenikov družbe 

z omejeno odgovornostjo Fassa Divača, 
pro izvodnja gradbenega materiala, trgo-
vina in storitve d.o.o. Koper z dne 16. 4. 
2012, o prenehanju družbe po postopku re-
dne likvidacije po drugi alineji prvega od-
stavka 402. in prvega odstavka 403. člena 
Zakona o gospodarskih družbah, objavljamo 
začetek redne likvidacije in poziv upnikom.

Okrožno sodišče v Kopru je, s sklepom 
Srg 2012/19558 dne 6. 6. 2012, pri sub jektu 
vpisa Fassa Divača, pro izvodnja gradbe-
nega materiala, trgovina in storitve d.o.o., 
matična številka 2189623000, vpisalo v re-
gister začetek postopka redne prostovoljne 
likvidacije nad sub jektom.

Likvidacijski upravitelj v skladu s 405. čle-
nom Zakona o gospodarskih družbah poziva 
vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvi-
dacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te 
objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh 
izvodih, dokumentirane z ustreznimi doka-
zili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: 

Fassa Divača, pro izvodnja gradbenega ma-
teriala, trgovina in storitve d.o.o. – v likvi-
daciji, Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 
Koper – likvidacijski upravitelj.

Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo 
dolgove do družbe.

Likvidacijski upravitelj  
Maronese Claudio

 Ob-3134/12
Zavod TERES E.D., izobraževalna, raču-

nalniška in knjižna dejavnost – v likvidaciji, 
Cesta proletarskih brigad 55, 2000 Maribor, 
matična številka 2195917000, ki jo zastopa 
Elena Danel, Sladka gora 15c, 3240 Šmarje 
pri Jelšah, je na podlagi sklepa Okrožnega 
sodišča v Mariboru, opr. št. Srg 2011/35135 
z dne 17. 11. 2011, v postopku redne likvi-
dacije. Za likvidacijskega upravitelja je bila 
s sklepom opr. št Srg 2011/35135 z dne 
17. 11. 2011, imenovana Elena Danel, ki na 
podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1) objavlja poziv upnikom:

1. Likvidacijski upravitelj poziva upnike, 
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu 
upravitelju, na naslov Elena Danel, Sladka 
gora 15c, 3240 Šmarje pri Jelšah, in sicer 
v roku 30 dni od dneva objave tega poziva 
v Uradnem listu RS.

2. Prijavam je potrebno priložiti listine, ki 
dokazujejo obstoj in višino terjatve.

Zavod TERES E.D.,  
Elena Danel

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-3157/12
V skladu s 520. členom ZGD-1, druž-

ba CALYPSO NAUTICA storitve in trgovina 
d.o.o., skrajšana firma CALYPSO NAUTICA 
d.o.o., s sedežem Kolodvorska ulica 037F, 
2310 Slovenska Bistrica, ki je vpisana v Po-
slovni register Slovenije, Agencije Republi-
ke Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve, z matično številko 1658450000 in 
z davčno številko SI75544172, objavlja na-
slednji sklep:

Osnovni kapital družbe se po postop-
ku rednega zmanjševanja osnovnega 
kapitala zmanjša iz 64.327,00 EUR za 
55.000,00 EUR, tako da po zmanjšanju zna-
ša 9.327,00 EUR.

Direktor družbe poziva vse upnike, da 
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo 
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

Družba CALYPSO NAUTICA d.o.o.,
direktor Robert Volenec

Sklici skupščin 

 Ob-3096/12
Na podlagi določb Zakona o gospodar-

skih družbah in Statuta družbe sklicuje di-
rektor družbe Hidrotehnik d.d. Ljub ljana,

17. sejo skupščine
delničarjev družbe Hidrotehnik d.d. 

Ljubljana,
ki bo v četrtek,19. 7. 2012, ob 9. uri, 

v prostorih družbe, Slovenčeva ulica 97, 
1000 Ljub ljana, ob prisotnosti vabljenega 
notarja, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugoto-
vitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles 
skupščine.

Predlog sklepa:
– za predsednico zasedanja skupščine 

se izvoli Andreja Štefančič,
– za preštevalca glasov se imenujeta Mi-

ran Brvar in Franci Lorbek,
– na skupščini je prisoten vabljeni notar 

Bojan Podgoršek iz Ljub ljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim po-

ročilom, mnenjem revizorja in s poročilom 
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu 
letnega poročila za leto 2011, informacija 
o prejemkih članov organov vodenja in nad-
zora, uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice.

2.1. Predlog sklepa o uporabi bilančnega 
dobička:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 
31. 12. 2011 v višini 2.501.424,45 EUR, se 
razdeli na naslednji način:

– za izplačilo dividend v bruto znesku 
692.049,60 EUR oziroma bruto 1,80 EUR 
na delnico,

– preostali del bilančnega dobička v viši-
ni 1.809.374,85 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki 
so vpisani v delniški knjigi na dan zase-
danja skupščine. Dividende se izplačajo 
delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu 
skupščine.

2.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu:

Skupščina podeli razrešnico upravi in 
članom nadzornega sveta družbe za po-
slovno leto 2011.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov družbe za poslovno leto 
2012 se imenuje revizijsko družbo Dinamic, 
d.o.o., Novo mesto.

Predlagatelji sklepov
Sklep, naveden pod točko 2. dnevnega 

reda, predlagata direktor družbe in nadzorni 
svet, sklep pod točko 3. dnevnega reda pa 
nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi zakoniti zastopniki ali poobla-
ščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sesta-
vljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves 
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice na skupšči-
ni imajo le delničarji, njihovi zastopniki in 
pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo 
udeležbo na skupščini tako, da uprava druž-
be prejme njihovo prijavo najkasneje konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine. 
Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.

Objave gospodarskih družb



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 45 / 15. 6. 2012 / Stran 1365 

Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo 
osebno identiteto z osebno izkaznico oziro-
ma drugim dokumentom z osebnimi podatki 
z značajem javne listine s sliko, zakoniti za-
stopniki pa še z dokazilom o upravičenosti 
zastopanja.

Udeleženci skupščine se pol ure pred za-
sedanjem identificirajo in podpišejo seznam 
udeležencev.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo priložiti predlog sklepa, o katerem 
naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke 
dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki 
dnevnega reda ne sprejema sklepa. Upra-
va družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 
298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne toč-
ke dnevnega reda, glede katerih bodo delni-
čarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni 
po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
skupščine. Uprava družbe bo na enak način 
kot ta sklic objavila tiste predloge delničar-
jev, ki bodo poslani družbi najpozneje 7 dni 
po objavi tega sklica skupščine, ki bodo 
razumno utemeljeni in za katere bo delničar 
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.

Morebitni nasprotni in drugi predlogi del-
ničarjev k posameznim točkam dnevnega 
reda morajo biti družbi sporočeni ter razu-
mno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po 
objavi tega sklica skupščine.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled del-

ničarjem družbe na sedežu družbe vsak 
delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave 
sklica dalje do dneva seje skupščine.

Hidrotehnik d.d. Ljubljana
direktor

Martin Plut

 Ob-3097/12
Uprava družbe na podlagi 14. in 15. čle-

na Statuta delniške družbe Tanin Sevnica, 
Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sev-
nica, sklicuje

15. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,
ki bo v Sevnici, dne 18. 7. 2012, ob 

12. uri, na sedežu družbe, Herma-
nova 1, Sevnica, in skupaj z nadzornim 
svetom predlaga naslednji dnevni red in 
sklepe skupščine.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa v naslednji se-

stavi:
– za predsednika skupščine se izvoli Si-

mon Jeglič, odvetnik iz Ljub ljane, Kersni-
kova 5;

– za preštevalki glasov se imenujeta 
Mojca Ratajc in Tina Šteblaj iz Tanin Sev-
nica d.d.;

– za sestavo notarskega zapisnika skup-
ščine se potrdi notar Alojz Vidic iz Sevnice, 
Glavni trg 41.

2. Obravnava letnega poročila družbe 
za poslovno leto 2011 in pisnega poroči-
la nadzornega sveta o rezultatu preveritve 

revidiranega letnega poročila družbe za po-
slovno leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
z revidiranim letnim poročilom družbe za 
poslovno leto 2011, potrjenim s strani nad-
zornega sveta, ter s poročilom nadzornega 
sveta za poslovno leto 2011.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega 
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa:
3.1. Izhajajoč iz potrjenega letnega 

poročila družbe za poslovno leto 2011 bi-
lančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 
znaša 2.673.982,15 EUR in ga sestavlja-
jo: preneseni dobiček leta 2002 v znesku 
123.047,39 EUR, preneseni dobiček leta 
2003 v znesku 304.257,74 EUR, preneseni 
dobiček leta 2004 v znesku 528.305,11 EUR, 
preneseni dobiček leta 2005 v znesku 
156.479,47 EUR, preneseni dobiček leta 
2006 v znesku 245.144,11 EUR, preneseni 
dobiček leta 2007 v znesku 290.666,56 EUR, 
preneseni dobiček leta 2008 v znesku 
135.763,57 EUR,preneseni dobiček leta 
2009 v znesku 102.344,48 EUR, preneseni 
dobiček leta 2010 v znesku 264.219,65 EUR 
in čisti poslovni izid poslovnega leta 2011 
v višini 523.754,07 EUR.

3.2. Ves bilančni dobiček v višini 
2.673.982,15 EUR ostane nerazporejen (kot 
preneseni dobiček) in bo o njem odločeno 
v naslednjih poslovnih letih.

3.3. Skupščina potrdi in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v letu 2011 in jima 
podeli razrešnico za poslovno leto 2011.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega 

sveta se za revizorja družbe za poslovno 
leto 2012 imenuje predlagana revizorska 
družba, in sicer AGC Consultatio d.o.o. 
Ljub ljana, Ulica Jana Husa 1a, Ljub ljana.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi 

sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnev-
nega reda je delničarjem na vpogled na 
sedežu družbe Tanin Sevnica d.d., Herma-
nova 1, Sevnica, v tajništvu družbe, vsak 
delovni dan, med 12. in 13. uro, od objave 
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico le tisti 
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine oziroma njihovi po-
oblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje 
se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci 
skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. 
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora 
biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer 
najpozneje konec četrtega dne pred skup-
ščino. Pooblaščenci morajo v istem roku 
poslati tudi pisna pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine 
družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno 
točko dnevnega reda s predlogom sklepa, 
o katerem naj skupščina odloča.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno 
utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa 

se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo 
svojo pravico do obveščenosti.

Vse delničarje prosimo, da se zglasi-
jo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol 
ure pred začetkom skupščine in s podpisom 
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter 
prevzamejo glasovnice.

Tanin Sevnica d.d.  
uprava  

Ivan Mirt

 Ob-3107/12
V skladu z določili Zakona o gospodar-

skih družbah uprava družbe SGP Zidgrad 
Idrija d.d. sklicuje

17. skupščino
družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.,

ki bo dne 17. 7. 2012, ob 12. uri, na se-
dežu družbe v Idriji, Vojkova 8.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo 

skupščine, verifikacijsko komisijo ter imenu-
je notar v skladu s predlogom uprave.

Ugotovi se sklepčnost delničarjev in za-
stopanega kapitala.

2. Obravnava in sprejem sklepa o imeno-
vanju revizorja za leto 2012.

Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki 
bo opravila revizijo v družbi za leto 2012, 
se imenuje družba PLUS REVIZIJA d.o.o., 
Špruha 19, 1236 Trzin.

3. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija 
d.d. za poslovno leto 2011 z mnenjem revi-
zorja in s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta o preveritvi letnega poročila za leto 2011 
in podelitev razrešnice direktorju in članom 
nadzornega sveta za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim po-

ročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad 
Idrija d.d. za poslovno leto 2011 z mnenjem 
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi letnega poročila

b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave 
in nadzornega sveta ter jima podeljuje raz-
rešnico za leto 2011.

4. Obravnava in odločanje o uporabi bi-
lančnega dobička za leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep 
o uporabi bilančnega dobička na podla-
gi predloga uprave in nadzornega sveta.

5. Sprejem sklepa o plačilu nagrad čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
Članom nadzornega sveta se za njihovo 

delo zagotovi nagrada za poslovno leto, in 
sicer:

– za predsednika nadzornega sveta v vi-
šini 6.000,00 EUR bruto,

– za člana nadzornega sveta v višini 
4.000,00 EUR bruto.

Nagrada se članom nadzornega sveta 
izplača v breme stroškov tekočega poslov-
nega leta.

6. Izvolitev novih članov nadzornega 
sveta – predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: za člana nadzornega 
sveta se za dobo 4 let imenujeta Egidij Bir-
sa in Dušan Štucin.

7. Obravnava in sprejem sklepa o poo-
blastilu za nakup lastnih delnic po 247. čle-
nu ZGD-1.
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Predlog sklepa:
a) skupščina pooblašča upravo družbe, 

da lahko po svojem preudarku in v dobrobit 
družbe kupi lastne delnice družbe s tem, da 
delež ne sme skupaj z drugimi lastnimi del-
nicami, ki jih družba že ima, presegati 10 % 
osnovnega kapitala. Družba ne bo pridobi-
vala lastnih delnic izključno zaradi namena 
trgovanja, ampak z namenom, da delnice 
odkupijo delavci družbe ali z njo povezane 
družbe in zaradi umika delnic po določbah 
zakona o zmanjšanju osnovnega kapitala. 
Nakupna cena lastnih delnic je lahko naj-
manj v višini 5,00 € za delnico, najvišja pa 
v višini njene knjigovodske vrednosti. Cena 
delnic pri odsvojitvi lastnih delnic ne sme biti 
nižja od njihove povprečne nakupne cene 
v preteklih dvanajstih mesecih.

b) Skupščina družbe pooblašča upravo, 
da lahko del ali vse lastne delnice umakne 
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju 
osnovnega kapitala.

c) Pooblasti se nadzorni svet, da skladno 
z obsegom zmanjšanja osnovnega kapitala 
prilagodi določbe statuta (osnovni kapital in 
njegova razdelitev).

d) Navedeno pooblastilo za pridobitev 
oziroma umik delnic velja 36 mesecev od 
dneva skupščine.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice: skupščine se lahko udele-
žijo in na njej uresničujejo glasovalno pravi-
co le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic 
vpisani v centralnem registru nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan 
13. 7. 2012 (v nadaljevanju: presečni dan) 
in katerih pisno napoved udeležbe je družba 
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine, do 15.30. Delničarji lahko uveljavljajo 
svoje pravice na skupščini prek zakonitih 
zastopnikov in pooblaščencev. Pooblasti-
lo mora biti v pisni obliki in ga je potreb-
no predložiti na sedež družbe, kjer ostane 
shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega 
razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda: delničarji, 
katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 
osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica 
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko 
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skup-
ščina odloča ali, če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, ob-
razložitev točke dnevnega reda. Delničarji, 
ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za 
dodatno točko dnevnega reda, morajo zah-
tevo poslati družbi najpozneje sedem dni po 
objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev: delničarji lahko 
k vsaki točki dnevnega reda v pisni obli-
ki dajejo predloge sklepov iz 300. člena 
ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) 
ali predloge za volitve članov nadzornega 
sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v 
nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni ozi-
roma volilni predlog se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, 
družbi poslal predlog za objavo v skladu 
z 300. oziroma 301. členom ZGD-1 in bodo 
razumno utemeljeni.

Vpogled v predloge sklepov in obrazlo-
žitve točk:

Na sedežu družbe SGP Zidgrad Idrija 
d.d., Vojkova 8 v Idriji, so od dneva skli-
ca skupščine pa vse do vključno dneva 
zasedanja skupščine, vsak delovni dan, 
v času od 12. do 14. ure, dostopni na vpo-

gled: predlog sklepov z navedbo, kateri or-
gan je dal posamezni predlog, obrazložitev 
točk dnevnega reda, letno poročilo za leto 
2011, poročilo nadzornega sveta o preveritvi 
letnega poročila.

Pravica do obveščenosti: delničar na 
skupščini uresničuje svojo pravico do obve-
ščenosti iz 305. člen a ZGD-1.

Skupščina bo odločala o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda. Vsaka delnica prinaša v skup-
ščini en glas. Skupščina odloča z večino 
oddanih glasov, če zakon ali statut ne do-
loča drugače.

SGP Zidgrad Idrija d.d.
Uprava družbe

 Ob-3116/12
Na podlagi drugega odstavka 295. člena 

Zakona o gospodarskih družbah-1 in 7. po-
glavja 2. točke veljavnega Statuta družbe 
Kostak komunalnega stavbnega podjetja 
d.d., uprava sklicuje

19. redno skupščino
delniške družbe Kostak komunalno 

stavbnega podjetja d.d.,
ki bo v torek 17. 7. 2012, ob 11. uri, 

v sejni sobi na sedežu družbe, Leskovška 
cesta 2a, Krško, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles 
skupščine.

Predlog sklepa uprave:
Skupščina izvoli Elizabeto Cemič 

za predsednico skupščine delničarjev, za 
preštevalki glasov Mojco Brinovec in Re-
nato Resnik.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Bo-
ris Pavlin.

2. Seznanitev skupščine delničarjev 
z Letnim poročilom skupine in družbe Ko-
stak za poslovno leto 2011, z mnenjem revi-
zorja in Poročilom nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: skupščina se seznani z Letnim poro-
čilom skupine in družbe Kostak za poslovno 
leto 2011, z mnenjem revizorja in s pisnim 
Poročilom nadzornega sveta družbe Kostak 
d.d., z dne 20. 3. 2012, ki se nanaša na 
preveritev in potrditev revidiranega Letnega 
poročila skupine in družbe Kostak za po-
slovno leto 2011.

3. Uporaba bilančnega dobička družbe 
ter podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

a) Bilančni dobiček družbe Kostak 
d.d. Krško na dan 31. 12. 2011 znaša 
1.819.916 EUR.

Del bilančnega dobička, ki izvira iz do-
bička leta 2004 v višini 27.067 EUR in del 
bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 
2005 v višini 132.933 EUR, se razporedi 
za izplačilo dividend delničarjem v višini 
4,0 EUR na delnico.

Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po 
datumu zasedanja skupščine delničarjev.

Preostanek bilančnega dobička v višini 
1.659.916 EUR ostane nerazporejen (pre-
neseni dobiček).

b) Skupščina delničarjev v skladu z do-
ločilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri 
delo uprave in nadzornega sveta v poslov-
nem letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico.

4. Izvolitev in imenovanje članov nadzor-
nega sveta, ki zastopajo interese delničarjev 

in seznanitev skupščine delničarjev s pred-
stavniki delavcev v nadzornem svetu.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina delničarjev izvoli naslednje 

člane nadzornega sveta, ki zastopajo inte-
rese delničarjev: Jože Slivšek, Melita Čopar, 
Dušan Magula, Rudolf Mlinarič.

Skupščina se seznani z Obvestilom Sve-
ta delavcev, št. 033-0005/2012-CE-sks-1, 
z dne 31. 5. 2012, ki je po postopku v skladu 
z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93, s spre-
membami) in 15. ter 16. člena veljavnega 
Poslovnika o delu Sveta delavcev, izvolil 
dva predstavnika delavcev v nadzorni svet 
družbe Kostak d.d., in sicer: Janez Kozole, 
Justin Pacek.

Skupščina delničarjev imenuje vse člane 
nadzornega sveta družbe Kostak d.d. za 
mandatno dobo štirih let, s pričetkom man-
data od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2016.

5. Sprememba Statuta družbe Kostak 
d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: skupščina delničarjev potrdi spre-
membe Statuta družbe Kostak komunalno 
stavbnega podjetja d.d. v delu poglavja toč-
ke II./4. V delu določbe o »ZAŠČITNEM 
ZNAKU FIRME«.

6. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta: 
na predlog sklepa nadzornega sveta se za 
revizorja družbe za poslovno leto 2012 ime-
nuje revizijska družba Kamaro, družba za 
revidiranje in svetovanje d.o.o., Ulica Gub-
čeve brigade 76, 1000 Ljub ljana.

7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Informacije za delničarje
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov 

z obrazložitvijo
Popolno gradivo za predlagani dnevni 

red, vključno s predlogi sklepov, je na vpo-
gled na sedežu družbe v splošno kadro-
vskem sektorju, pri Elizabeti Cemič, vsak 
delavnik, od 10. do 14. ure, od dneva ob-
jave sklica skupščine družbe Kostak d.d. 
do vključno datuma zasedanja skupščine. 
Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh 
družbe, www.kostak.si. Na skupščini delni-
čarjev se odloča o objavljenih predlogih po 
posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvaj-

setino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zah-
tevajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevne-
ga reda ne sprejema sklepa, obrazložitev 
točke dnevnega reda. Uprava družbe bo 
v skladu s tretjim odstavkom 298. člena 
Zakona o gospodarskih družbah-1 objavila 
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede 
katerih bodo delničarji zahteve poslali druž-
bi najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine. Delničarji lahko zahteve za do-
datne točke dnevnega reda družbi pošljejo 
po elektronski pošti, in sicer na elektronski 
naslov kostak@kostak.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 poslani družbi v 7 dneh 
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po objavi tega sklica skupščine, ki bodo 
razumno utemeljeni in za katere bo delni-
čar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo 
na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali 
nadzornega sveta in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov 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 utemeljen predlog. 
Delničar lahko predloge sklepov družbi spo-
roči tudi po elektronski pošti, na naslov ko-
stak@kostak.si.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko svojo pravico do obvešče-

nosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničarji 
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki najkasneje štiri dni pred zasedanjem 
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter 
deponirajo pooblastila na sedežu družbe 
Kostak d.d.

Pravico do udeležbe in glasovanja na 
skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki 
delnic vpisani v Centralno klirinško depotno 
družbo 4 dni pred dnevom skupščine ter 
s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic 
oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki s pisnim pooblastilom, skla-
dno z določbami Zakona o gospodarskih 
družbah-1, novela C.

Udeleženci skupščine se izkažejo z vabi-
lom, osebno izkaznico ali drugo javno listino 
in s podpisom na seznam udeležencev.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, 
prosimo delničarje oziroma njihove poobla-
ščence, da se prijavijo 10 minut pred začet-
kom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so 
dolžni podpisati seznam prisotnih delničar-
jev ter prevzeti glasovalne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 
40.000 kosovnih delnic. Skladno z zako-
nom daje vsaka delnica njenemu imetniku 
en glas na skupščini. Na dan sklica skup-
ščine bo družba Kostak komunalno stavbno 
podjetje d.d. imela 318 lastnih delnic.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo 

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega 
dne, ob 11.15.

Skupščina bo takrat veljavno odločala, 
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Kostak komunalno stavbno  
podjetje d.d.  

Miljenko Muha, predsednik uprave

 Ob-3122/12
Na podlagi določil 17. člena Statuta druž-

be in v skladu z določbami Zakona o go-
spodarskih družbah, uprava družbe sklicuje

21. sejo izredne skupščine
delniške družbe Semenarna Ljubljana, 

pro izvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 16. 7. 2012, ob 11. uri 

na sedežu družbe, Dolenjska cesta 242, 
Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine družbe Seme-

narna Ljub ljana, d.d. s Posebnim revizor-
jevim poročilom posebne revizije poslov 
v družbi Semenarna Ljub ljana, d.d. in njenih 
hčerinskih podjetij.

3. Vložitev odškodninske tožbe zoper 
člane organov vodenja in/ali nadzora.

Predlogi sklepov:
Uprava družbe predlaga k posameznim 

točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Predlog sklepa k točki 1: za predsednika 

skupščine se izvoli Sašo Miklavc, za prešte-
valca glasov Majda Nikolovski, za izdelavo 
notarskega zapisnika se določi notar Andrej 
Rozman.

Predlog sklepa k točki 2: skupščina se 
seznanja s Posebnim revizorjevim poroči-
lom o preveritvi vodenja posameznih poslov 
družbe z dne 25. 5. 2012, ki ga je izdelala 
Revizijska družba UHY Revizija in svetova-
nje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljub ljana, 
na podlagi sklepa 19. seje izredne skupšči-
ne družbe z dne 26. 3. 2012.

Predlog sklepa k točki 3:
Skladno s 327. členom ZGD-1 in na pod-

lagi predstavitve Posebnega revizorjevega 
poročila o preveritvi vodenja posameznih 
poslov družbe Semenarna Ljub ljana, d.d., 
z dne 25. 5. 2012, ki ga je izdelala Re-
vizijska družba UHY Revizija in svetova-
nje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi sklepa 19. seje izredne 
skupščine družbe z dne 26. 3. 2012, mora 
uprava družbe v šestih mesecih od dneva 
skupščine zoper naslednje člane organov 
vodenja in/ali nadzora družbe Semenarna 
Ljub ljana d.d. in njenih hčerinskih družb: 
Anton Prašnikar, Godešič 54, Škofja Loka, 
Primož Štuhec, Preserje pri Radomljah, Ga-
jeva ulica 13, 1235 Radomlje, Jurij Vončina, 
Podsmreka 19b, 1356 Dobrova, Refki Zo-
gaj, Cesta v Gorice 77, Ljub ljana, Fante Gio-
vanni, Via Capparozzo 68/70, 36100 Vicen-
za, Italija, Igor Adlešič, Mesarska cesta 20, 
1000 Ljub ljana, Peter Rajačič, Stanežiče 95, 
1210 Ljub ljana – Šentvid, Zoran Pečnik, 
Kunaverjeva ulica 8, 1000 Ljub ljana, Franc 
Blaj, Vnanje Gorice, Požarnice 28D, 1351 
Brezovica pri Ljub ljani, Miran Merhar, Robi-
čeva ulica 6, 1000 Ljub ljana,

po potrebi pa tudi zoper druge člane 
organov vodenja in/ali nadzora družbe Se-
menarna Ljub ljana, d.d. in njenih hčerinskih 
družb, kolikor bo pri njih ugotovljen temelj 
odškodninske odgovornosti, proučiti obstoj 
elementov odškodninske odgovornosti in 
zoper njih vložiti tožbo za povrnitev ško-
de v zvezi z vodenjem vseh tistih poslov 
družbe, s katerimi je družbi nastala škoda, 
kot posledica kršitve dolžnosti članov or-
ganov vodenja in/ali nadzora družbe Se-
menarna Ljub ljana d.d. in njenih hčerinskih 
družb, zlasti glede poslov, ki so bili na-
vedeni v sklepu o imenovanju posebnega 
revizorja, sprejetim na 19. seji skupščine 
družbe, ki je potekala dne 26. 3. 2012, in 
sicer v zvezi:

1. z vrednotenjem postavk, ki se v ra-
čunovodskih izkazih za poslovno leto 2010 
nanašajo na matično družbo Semenarna 
Ljub ljana, d.d., s poudarkom na vrednote-
nju postavk, ki se v računovodskih izkazih 
matične družbe Semenarna Ljub ljana, d.d., 
za poslovno leto 2010 nanašajo na odvi-
sne družbe Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Se-
menarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna 
d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft.;

2. z opravljenimi finančnimi transakcijami 
v hčerinskih družbah Sjemenarna Zagreb, 
d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Se-
menarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hun-
garia, kft., in sicer zlasti s/z:

– vplačili kapitala;
– povečanji kapitala;

– danimi posojili s strani matične družbe 
oziroma tretjih oseb;

– blagovnimi krediti ipd.;
3. s spremembo kratkoročnih terjatev 

do hčerinskih družb Sjemenarna Zagreb, 
d.o.o., Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Se-
menarna d.o.o. Beograd, Semenarna Hun-
garia, kft., v dolgoročne terjatve v letih od 
2007 do 2010;

4. z dolgoročnimi posojili, danimi hčerin-
skim družbam Sjemenarna Zagreb, d.o.o., 
Semenarna Kosove, sh.p.k., SK Semenarna 
d.o.o. Beograd, Semenarna Hungaria, kft., 
v letih od 2007 do 2010;

5. s finančnimi naložbami matične druž-
be Semenarna Ljub ljana, d.d., do hčerinskih 
družb Sjemenarna Zagreb, d.o.o., Semenar-
na Kosove, sh.p.k., SK Semenarna d.o.o. 
Beograd, Semenarna Hungaria, kft, v letih 
od 2007 do 2010;

6. s pripojitvijo Kmetijske družbe Rodovi-
ta, d.d., v letu 2007;

7. z razvojnim projektom žlahtnjenja in 
introdukcije novih sort na teritoriju Kosova, 
ki ga je družba Semenarna Ljub ljana, d.d., 
izvajala skupaj s hčerinsko družbo Seme-
narna Kosove, sh.p.k., na osnovi pogodbe 
z dne 12. 4. 2005, sklenjene za obdobje 
5 let;

8. s finančno terminskimi posli, ki jih je 
družba Semenarna Ljub ljana, d.d., v času 
od 2007 do 2010 sklepala z družbo Bank 
Austria Creditanstalt, s poudarkom na valu-
tno opcijskem poslu KIKO IRS, sklenjenim 
na podlagi Okvirne pogodbe za finančne ter-
minske posle z dne 26. 4. 2007, in nadaljnjih 
Aneksih oziroma dodatkih;

9. s protokolom, sklenjenim v letu 2010 
z dobaviteljem krompirja AGRICO iz Nizo-
zemske, na podlagi katerega je podjetje 
AGRICO prenehalo dobavljati Semenarni 
Ljub ljana, d.d., sorte Kresnik, Cvetnik, Ve-
sna, Jana in lastne AGRICOVE sorte;

10. s Pogodbo o opravljanju storitev 
z dne 7. 1. 2010, sklenjeno med Semenar-
na Kosove, sh.p.k., in Semenarna, sh.p.k., 
najemno pogodbo z dne 15. 12. 2009, skle-
njeno med Semenarna Kosove, sh.p.k., in 
Semenarna, sh.p.k., sporazumom o ureditvi 
medsebojnih razmerij med poslovnimi par-
tnerji na Kosovu z dne 1. 2. 2010, skle-
njenim med Semenarno Ljub ljana, d.d., in 
Semenarna Kosove, sh.p.k., in Semenarna, 
sh.p.k., Komercialnim dogovorom k spora-
zumu o ureditvi medsebojnih razmerij med 
poslovnimi partnerji na Kosovu z dne 1. 2. 
2010, sklenjenim dne 25. 8. 2010 med Se-
menarno Ljub ljana, d.d., in Semenarno, 
sh.p.k., in Pogodbo o zaposlitvi s posebnimi 
pooblastili z dne 1. 4. 2009, sklenjeno med 
Semenarno Kosove, sh.p.k., in Refkijem Zo-
gajem, in pogodbo o priznavanju provizije 
z dne 21. 12. 2007, sklenjeno med Seme-
narno Kosove, sh.p.k., in Refkijem Zogajem;

11. s pogodbo o opciji za odstop/povrni-
tev dela deleža v družbi in pogodbo o opciji 
za odstop dela deleža v družbi, obe sklenje-
ni 20. 12. 2004 med Semenarno Ljub ljana, 
d.d., in Idrizom Bejtulahujem, in Aneksom 
štev. 01/09 k navedenima pogodbama, skle-
njenim dne 1. 12. 2009 med Semenarno 
Ljub ljana, d.d., in Idrizom Bejtulahujem;

12. s pogodbo (Ugovor o pružanju kon-
salting usluga) z dne 1. 12. 2010 s podje-
tjem Badek d.o.o. Beograd, ki ga je na strani 
hčerinske družbe SK Semenarna d.o.o. Be-
ograd podpisal direktor Semenarna Ljub-
ljana, d.d., Anton Prašnikar, pri čemer je 
bil dne 29. 11. 2010 z družbo Badek d.o.o. 
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Beograd že sklenjen krovni Dogovor o po-
slovnem svetovanju.

Za posebnega zastopnika, ki zastopa 
družbo v postopkih pred sodiščem v zvezi 
z utemeljenostjo odškodninskega zahtevka 
in postopkih v zvezi z izvršitvijo sodne od-
ločbe, s katero je bilo odločeno o utemelje-
nosti takega zahtevka, skupščina imenuje 
odvetnico Petro Jereb iz Kranja, ki tudi se-
stavi ustrezne tožbe za povrnitev škode.

Obrazložitev uprave k predlogu sklepov 
pod točkama 2. in 3.

Skupščina družbe Semenarna Ljub ljana, 
d.d. je na 19. seji izredne skupščine, ki je 
potekala 26. 3. 2012 sprejela sklep o imeno-
vanju posebnega revizorja zaradi preveritve 
vodenja vseh poslov v družbi v obdobju za-
dnjih petih let s poudarkom na poslih v zvezi 
z zadevami, navedenimi v sklepu skupšči-
ne. Skupščina družbe Semenarna Ljub ljana, 
d.d. je za posebnega revizorja imenovala re-
vizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje 
d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju kot posebni revizor).

Uprava družbe je dne 31. 5. 2012 preje-
la Posebno revizorjevo poročilo o preveritvi 
vodenja posameznih poslov družbe z dne 
25. 5. 2012.

V skladu z določilom četrtega od-
stavka 320. člena ZGD-1 je uprava družbe 
Posebno revizorjevo poročilo o preveritvi 
vodenja posameznih poslov družbe z dne 
25. 5. 2012 predložila nadzornemu svetu 
družbe in to poročilo uvrstila na dnevni red 
skupščine družbe.

V skladu z določilom prvega od-
stavka 327. člena ZGD-1 mora poslovod-
stvo družbe v šestih mesecih od dneva 
skupščine vložiti tožbo za povrnitev ško-
de v zvezi z vodenjem posameznih poslov 
družbe, ki je družbi nastala kot posledica kr-
šitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali 
nadzora, če tako sklene skupščina družbe 
z navadno večino.

Iz poročila posebnega revizorja je raz-
vidno, da je družba zaradi kršitev dolžno-
sti članov organov vodenja in/ali nadzora 
družbe Semenarna Ljub ljana, d.d. in njenih 
hčerinskih družb, utrpela škodo.

Uprava družbe mora zoper člane orga-
nov vodenja in/ali nadzora družbe Seme-
narna Ljub ljana, d.d. in njenih hčerinskih 
družb sprožiti odškodninske postopke, če 
skupščina družbe tako odloči z navadno ve-
čino glasov.

Uprava družbe skupščini predlaga spre-
jem predlaganega sklepa z namenom pri-
dobitve pooblastila za postopke zoper člane 
organov vodenja in/ali nadzora družbe Se-
menarna Ljub ljana, d.d. in njenih hčerinskih 
družb za povrnitev škode, ki jo je družba 
utrpela zaradi vodenja posameznih poslov, 
po tem ko preuči vse pravne pogoje za spro-
žitev ustreznih sodnih postopkov in določi-
tev višine škode.

Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če pri posamezni točki ne sprej-
me sklepa, obrazložitev točke dnevnega 
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo druž-
bi najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev 
k posameznim točkam dnevnega reda, ki 
bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi 

tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz 
prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziro-
ma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in 
sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. 
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani 
v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 
in so dani najpozneje na sami skupščini, se 
obravnavajo na skupščini.

Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje 

svojo pravico do obveščenosti v skladu s pr-
vim odstavkom 305. člena ZGD-1, po kate-
rem mora poslovodstvo na skupščini dati 
delničarjem zanesljive podatke o zadevah 
družbe, če so ti potrebni za presojo točk 
dnevnega reda.

Gradivo za skupščino
Besedila gradiv in utemeljitve predlogov 

sklepov, kot tudi vse ostalo gradivo po dnev-
nem redu skupščine je na vpogled vsem 
delničarjem na sedežu družbe v tajništvu 
uprave, Dolenjska c. 242 v Ljub ljani, in sicer 
vse delovne dni med 9. in 12. uro, od objave 
sklica do zasedanja skupščine.

Udeležba in uresničevanje glasovalne 
pravice na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, ki 
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega 
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prija-
va in pooblastilo prispeta na sedež družbe 
najkasneje konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine. Pooblaščenec se mora 
izkazati s pisnim pooblastilom. Pisna poo-
blastila morajo za fizične osebe vsebovati 
ime in priimek ter naslov pooblastitelja in po-
oblaščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja; za pravne osebe pa ime in priimek, 
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig 
pooblastitelja. Pooblastila za zastopanje se 
ob prijavi dajo v hrambo družbi.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno 
večino pri sklepanju zastopanega kapitala. 
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščen-
cu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki 
jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12. uri, z istim dnevnim 
redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina 
odločala ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, 
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. 
V tem času se bodo delile glasovnice.

Semenarna Ljubljana, d.d.  
uprava družbe – direktor družbe  

Borut Mavsar

Št. 120103 Ob-3123/12
V skladu z določili Zakona o gospodar-

skih družbah (ZGD-1 s spremembami) in na 
podlagi točke 6.3. Statuta družbe, direktor 
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske 
stroje, d.d., Rovšnikova 7, Ljub ljana (v na-
daljevanju tudi: družba) sklicuje

15. redno skupščino
družbe Turboinštitut, Inštitut  

za turbinske stroje, d.d.,
ki bo 16. 7. 2012, z začetkom ob 13. uri, 

na sedežu družbe, Rovšnikova 7, Ljub ljana, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev predsednika, preštevalca gla-
sov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Bar-

baro Perne, za preštevalca glasov pa Edina 
Kumaliča in Teo Zdešar.

Skupščini bo prisostvovala notarka Irena 
Florjančič Cirman.

2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Zaradi poteka mandata članov nad-

zornega sveta, ki zastopajo delničarje, se 
v nadzorni svet izvolijo za mandatno obdo-
bje štirih let naslednji člani nazornega sveta:

1. Vito Verstovšek,
2. Vlado Dimovski,
3. Marjan Šiftar,
4. Peter Novak.
Presečni dan za uresničevanje glaso-

valne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine (v nadaljevanju presečni 
dan), to je dne 11. 7. 2012.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje 
na skupščini

Skupščine se lahko udeleži in na njej 
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in gla-
sovanje na skupščini prijavil pri družbi naj-
pozneje do konca četrtega dne pred skup-
ščino. Pooblaščenci morajo v istem roku 
oddati pisna pooblastila.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno 
točko dnevnega reda. Zahtevi 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.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vlo-
žitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine, 
to je do 22. 6. 2012.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog) ali predloge za volitve članov 
nadzornega sveta, upravnega odbora ali 
revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadalje-
vanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma 
volilni predlog se objavi in sporoči na na-
čin iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, 
to je do 22. 6. 2012, družbi poslal predlog 
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. čle-
nom ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve 
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo

V tajništvu na naslovu družbe Rovšni-
kova 7, Ljub ljana so od dneva sklica skup-
ščine pa vse do vključno dneva zasedanja 
skupščine v času od 9. do 12. ure dostopni 
in brezplačno na vpogled:

– predlogi sklepov,
– obrazložitve točk dnevnega reda.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Vljudno prosimo udeležence, da se 
uro pred pričetkom zasedanja prijavijo pred-
stavniku družbe na mestu, kjer bo zase-
danje skupščine in s podpisom seznama 
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost 
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na skupščini. Za udeležbo na skupščini se 
fizične osebe izkažejo z osebnim identifika-
cijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi 
s pisnim pooblastilom.

V primeru, če skupščina ob sklicu ne 
bi bila sklepčna, bo skupščina zasedala 
eno uro kasneje na istem kraju in z istim 
dnevnim redom in predlogi sklepov. V tem 
 primeru skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Turboinštitut, Inštitut  
za turbinske stroje, d.d.  

dr. Vladimir Kercan,  
direktor

 Ob-3124/12
Na podlagi 6.3. točke Statuta družbe 

Iskra Mehanizmi Holding, industrija meha-
nizmov, aparatov in sistemov, d.d., Lipnica, 
Lipnica 8, 4245 Kropa sklicujem

20. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi 

Holding, d.d., Lipnica,
ki bo dne 16. 7. 2012 ob 13. uri, na se-

dežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega 

sveta je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščine: Mojca 

Lukančič,
– verifikacijska komisija: Anita Mežek, 

Mateja Legat Mahkovec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka 

Marjana Tičar Bešter.
2. Predložitev letnega poročila družbe 

za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnega 
poročila nadzornega sveta po 282. členu 
ZGD-1.

2.a. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček za leto 2011 v višini 
420.708,37 EUR se uporabi:

– za dividende:199.513,00 EUR (1 EUR 
bruto na delnico),

– za prenos v naslednje leto: 
221.195,37 EUR.

2.b. Podelitev razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina 
podeljuje upravi družbe in članom nadzor-
nega sveta družbe razrešnico za poslovno 
leto 2011.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno 
revizijsko družbo za poslovno leto 2012 
skupščina imenuje družbo Evidas, družba 
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Šmartno 
v Tuhinju 45, 1219 Laze v Tuhinju.

Na skupščini se odloča o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda. O točkah dnevnega reda se gla-
suje javno.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

delničarjem je na vpogled v prostorih upra-
ve Iskra Mehanizmi Holding, d.d. Lipnica, 
Lipnica 8, vsak delavnik od 9. do 11. ure, 
v času od objave dnevnega reda do vključno 
dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi 

delničarjev, posredovani upravi družbe v pi-
sni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi tega 
sklica, bodo objavljeni na enak način kot ta 
objava, razen v primerih iz tretjega in četr-
tega odstavka 300. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD 
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljub-
ljana konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci. 
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da del-
ničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu 
družbe najkasneje 3 dni pred sejo pisno pri-
javijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna 
pooblastila.

Prostor bo odprt 30 minut pred začet-
kom zasedanja. Udeležence prosimo, da 
se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom 
skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja 
prisotnosti ter sestave seznama prisotnih 
udeležencev.

Skupščina bo veljavno odločala, če bodo 
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravi-
co, ki predstavljajo vsaj 15 % zastopanega 
osnovnega kapitala (prvi sklic).

Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena 
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne, to je 16. 7. 2012, ob 14. uri. 
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne 
glede na višino zastopanega osnovnega 
kapitala.

Iskra Mehanizmi Holding, d.d., Lipnica  
predsednik uprave – glavni direktor  

dr. Marjan Pogačnik

 Ob-3126/12
Na podlagi 14. točke Statuta delniške 

družbe Kolpa d.d. Metlika in skladno z do-
ločbami Zakona o gospodarskih družbah, 
sklicujem

17. sejo skupščine
družbe Kolpa Pro izvodnja in predelava 

plastičnih mas, d.d. Metlika,
ki bo 16. 7. 2012, ob 13. uri, na sedežu 

družbe, Rosalnice 5, Metlika.
Dnevni red:
1. Otvoritev 17. seje skupščine delniške 

družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev 
delovnih teles.

Ugotovi se prisotnost delničarjev in 
sklepčnost skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje 
Branka Faleskini, za predsednico verifika-
cijske komisije Udovič Zdenko, za članici 
verifikacijske komisije pa Puš Lidijo in Zvon-
kovič Štefko.

Skupščina se seznani, da seji prisostvuje 
notar Janez Ferlež.

2. Seznanitev skupščine s pisnim poroči-
lom nadzornega sveta po 282. členu Zako-
na o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: skupščina se je 
seznanila s pisnim poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega 
letnega poročila za leto 2011 in konsolidira-
nega letnega poročila za 2011.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 
2011 ter odločanje o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

3.1. Uporaba bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: bilančni dobiček na 

dan 31. 12. 2011 znaša 4.636.994 EUR in 
ostane nerazporejen.

3.2. Razrešnica upravi in nadzornemu 
svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: skupščina upravi in 
nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za 
poslovno leto 2011.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta 
po iztečenem mandatu.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasle-
dnjega sklepa:

Članoma nadzornega sveta Petru Dreni-
ku in Ireni Šterbenc preneha članstvo v nad-
zornem svetu.

Skupščina delničarjev izvoli za člana 
nadzornega sveta, predstavnika delničar-
jev Branka Faleskinija in Ireno Šterbenc, 
z mandatom štirih let, ki prične teči z dnem 
imenovanja na skupščini.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasle-
dnjega sklepa: za revidiranje računovodskih 
izkazov za leto 2012 se imenuje revizijska 
hiša Dinamic, d.o.o. Novo mesto, Ljub-
ljanska cesta 41, 8000 Novo mesto.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so kot 
imetniki delnic vpisani v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev ko-
nec četrtega dne pred zasedanjem skupšči-
ne (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 
12. 7. 2012 in ki svojo udeležbo na skup-
ščini prijavijo najpozneje do konca četrtega 
dne pred skupščino.

Udeležba se lahko prijavi po telefaksu, 
telegramu ali s pošto, ki mora prispeti na se-
dež družbe najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblaščenci in zastopniki 
morajo prijavi priložiti tudi pisna pooblastila 
delničarja.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog) ali predloge za volitve članov 
nadzornega sveta, upravnega odbora ali 
revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadalje-
vanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma 
volilni predlog se objavi in sporoči na način 
iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine, družbi 
poslal predlog za objavo v skladu s 300. ozi-
roma 301. členom ZGD-1.

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 predloge skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo 
pogoje za vložitev zahteve za dodatno toč-
ko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine.

Delničar na skupščini uresničuje svo-
jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
in obrazložitvami, kateri organ je dal posa-
mezen predlog, čistopisom Statuta, letnim 
poročilom, poročilom nadzornega sveta in 
drugim gradivom, je na vpogled od dneva 
sklica skupščine pa vse do vključno dne-
va zasedanja skupščine, vsem delničarjem, 
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vsak delovni dan od 9. do 12. ure, v tajništvu 
družbe.

Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred 
začetkom skupščine v sprejemni pisarni pre-
vzamejo gradivo in glasovnice, ter se vpiše-
jo v seznam prisotnih delničarjev.

Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po 
pooblaščencu.

Kolpa, d.d. Metlika  
Uprava družbe

 Ob-3130/12
Na podlagi določb ZGD-1, v zvezi z do-

ločbami veljavnega statuta družbe 3IN Sku-
pina, podjetniško in poslovno svetovanje, 
d.d. s sedežem v Ljub ljani in poslovnim 
naslovom Vodovodna 100, 1000 Ljub-
ljana, predsednik upravnega odbora družbe 
sklicuje

2. redno skupščino
družbe 3IN Skupina, podjetniško  

in poslovno svetovanje, d.d.,
ki bo dne 16. 7. 2012, ob 10. uri, na na-

slovu Gorenjska c. 2, 4240 Radovljica, z na-
slednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa (predlaga upravni odbor):
1. Ugotovi se, da je skupščina sklep-

čna.
2. Skupščina izvoli delovna telesa, 

imenuje se predsednik skupščine in prešte-
valec glasov:

– za predsednika skupščine se ime-
nuje Stanislav Jagodic,

– za preštevalca glasov se imenuje 
Gregor Gabrič.

3. Zapisnik vodi vabljeni notar Stane 
Krainer iz Radovljice.

2. Seznanitev s predlogom Pogodbe 
o odsvojitvi in pridobitvi deleža v družbi 
UNO-PAKS, Pro izvodnja in trgovina, d.o.o. 
in obrazložitev njene vsebine.

Predlog sklepa (na predlog izvršnih di-
rektorjev): skupščina sprejme sklep, da so-
glaša k sklenitvi Pogodbe o odsvojitvi in 
pridobitvi deleža v družbi UNO-PAKS, Pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o.

3. Seznanitev s predlogom Pogodbe 
o odsvojitvi in pridobitvi deleža v družbi 
LOK-ET, razvoj inovativne elektromehan-
ske tehnologije, d.o.o. in obrazložitev njene 
vsebine.

Predlog sklepa (na predlog izvršnih di-
rektorjev): skupščina sprejme sklep, da so-
glaša k sklenitvi Pogodbe o odsvojitvi in pri-
dobitvi deleža v družbi LOK-ET, razvoj ino-
vativne elektromehanske tehnologije, d.o.o.

4. Seznanitev s predlogom Pogodbe 
o odsvojitvi in pridobitvi deleža v družbi 
SPINOKTA, razvoj iger za zabavo, d.o.o. in 
obrazložitev njene vsebine.

Predlog sklepa (na predlog izvršnih di-
rektorjev): skupščina sprejme sklep, da so-
glaša k sklenitvi Pogodbe o odsvojitvi in 
pridobitvi deleža v družbi SPINOKTA, razvoj 
iger za zabavo, d.o.o.

5. Seznanitev s pridobitvijo 10 % poslov-
nega deleža v družbi F-VOLT, Fotovoltaično 
svetovanje, d.o.o., EKO-PROCES, Sveto-
vanje na ekoloških procesih, d.o.o in SISOL 
PLUS, Pro izvodnja in trgovina, d.o.o.

6. Seznanitev s pridobitvijo 30,2 % po-
slovnega deleža v družbi AROMAMAT, Po-
slovno svetovanje, d.o.o., ID4M, Upravljanje 
globalnih inoacij, d.o.o. in A-KODA, Poslov-
no svetovanje, d.o.o.

Pogoji za udeležbo na skupščini in gla-
sovanje

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo 
na skupščini upravnemu odboru družbe naj-
pozneje 4 dni pred dnem zasedanja skup-
ščine. Prijava za udeležbo na skupščini je 
pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 
12. 7. 2012,

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 
to je konec dne 12. 7. 2012 (v nadaljnem 
besedulu: presečni dan).

Pogoj za udeležbo na skupščini in 
uresničevanje glasovalne pravice delni-
čarjev, njihovih zastopnikov ali poobla-
ščencev je pisna prijava udeležbe, naslo-
vljena na informacijsko pisarno družbe, ki 
mora prispeti na sedež družbe ali na faks 
01/58-90-213 ali na elektronski naslov: 
obvescanje@3ingroup.com najpozneje ko-
nec četrtega dne pred skupščino, to je do 
vključno 12. 7. 2012, do 9. ure. Delničarji 
oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščen-
ci se morajo na zahtevo družbe izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati splošne podatke (ime, priimek, na-
slov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matič-
no številko) pooblastitelja in pooblaščenca 
ter podpis pooblastitelja. Obrazec poobla-
stila za uresničevanje glasovalne pravice 
je dostopen v informacijski pisarni na se-
dežu družbe, Vodovodna 100, 1000 Ljub-
ljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, 
od objave tega sklica v Uradnem listu RS 
dalje. Pooblastilo je lahko posredova-
no družbi po elektronski pošti v skenirani 
obliki kot priponka na elektronski naslov: 
obvescanje@3ingroup.com Družba si pridr-
žuje pravico do preveritve avtentičnosti del-
ničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje 
pooblastilo po elektronski pošti.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga 
obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpo-
zneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev toč-
ke dnevnega reda. Upravni odbor družbe 
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena 
ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega 
reda, glede katerih bodo delničarji zahteve 
poslali družbi najpozneje sedem dni po ob-
javi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. čle-
na ZGD-1. Upravni odbor družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavil ti-

ste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali 
naslednje pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine,

– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri 

tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu upravnega odbora in da bo 
druge delničarje pripravil do tega, da bodo 
glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilne-
ga predloga delničarju na podlagi 301. člena 
ZGD-1 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 elektronski naslov: 
obvescanje@3ingroup.com.

Družba si pridržuje pravico do preveritve 
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne 
točke, predloge sklepov ali volilne predloge 
po elektronski pošti.

Gradivo za skupščino
Popolna besedila gradiva za skupščino, 

ki obsega ta sklic, predloge vseh sklepov 
z obrazložitvami in prilogami, so na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe, Vodo-
vodna 100, 1000 Ljub ljana, v informacijski 
pisarni, vsak delovni dan od 10. do 12. ure 
od dneva objave tega sklica v Uradnem listu 
RS dalje do vključno dneva skupščine.

Delničar lahko svojo pravico do obvešče-
nosti v skladu s prvim odstavkom 305. čle-
na ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne 
informacije o pravicah delničarjev iz prve-
ga odstavka 298., prvega odstavka 300., 
301. in 305. člena ZGD-1, so dostopne na 
sedežu družbe.

3IN Skupina, d.d.  
predsednik uprave  

Janko Cerar

 Ob-3140/12
Na podlagi 16. člena Statuta in v skladu 

z določbami ZGD-1, sklicujem

skupščino
družbe ARS VIVENDI d.d.,  

Slovenska cesta 17, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 23. 7. 2012, ob 9. uri, v notar-

ski pisarni notarke Nevenke Tory, Beethov-
nova 14, Ljub ljana, z naslednjim dnevnim 
redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se 
izvoli predsedujočega skupščine in prešte-
valko. Za sestavo notarskega zapisnika se 
potrdi notarka Nevenka Tory.

2. Sprejem izkazov o poslovanju v letu 
2011 ter podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me sklep o potrditvi računovodskih izkazov 
za leto 2011, direktorici in nadzornemu sve-
tu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in 
odobri njuno delo v poslovnem letu 2011.

3. Sprejem sklepa o poenostavljenem 
zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi po-
krivanja izgube po bilanci stanja na dan 
31. 12. 2011.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me sklep o poenostavljenem zmanjšanju 
osnovnega kapitala družbe zaradi pokri-
vanja izgube tekočega poslovnega leta in 
preteklih let ter prenosa dela osnovnega 
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kapitala v kapitalske rezerve. Po bilanci sta-
nja na dan 31. 12. 2011, znaša čista izguba 
poslovnega leta 14.100,00 EUR, prenesena 
izguba preteklih let pa 110.079,00 EUR.

Del izgube v znesku 166,00 EUR se 
pokrije v breme kapitalskih rezerv, del iz-
gube v vrednosti 15.386,00 EUR v breme 
neizkoriščenih rezerv za lastne delnice, ki 
so bile pridobljene neodplačno in del iz-
gube v vrednosti 11.688,00 EUR v breme 
zakonskih rezerv. Preostala izguba v znesku 
96.939,00 EUR se pokrije s poenostavljenim 
zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

Osnovni kapital v nominalni vrednosti 
153.710,00 EUR in je razdeljen na 36.835 
navadnih imenskih delnic z nominalno vre-
dnostjo 4,17 EUR za eno delnico, se zmanj-
ša z zmanjšanjem nominalnega zneska del-
nic iz 4,17 EUR na 1,00 EUR za eno delnico 
ali skupaj za 116.875,00 EUR, od tega v vre-
dnosti 96.939,00 EUR za pokritje še nepo-
krite izgube in v znesku 19.936,00 EUR 
zaradi prenosa v kapitalske rezerve družbe. 
Osnovni kapital po poenostavljenem zmanj-
šanju znaša 36.835,00 EUR, kapitalske re-
zerve družbe pa 19.936,00 EUR.

4. Preoblikovanje družbe ARS VIVENDI, 
d.d. iz delniške družbe v družbo z omejeno 
odgovornostjo.

Predlog sklepa: na predlog uprave in 
nadzornega sveta se delniška družba ARS 
VIVENDI, družba za založništvo, publikacije 
in promocijo, d.d., Ljub ljana, z dnem vpisa 
preoblikovanja v sodni register, preoblikuje 
v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: 
ARS VIVENDI, družba za založništvo, publi-
kacije in promocijo d.o.o.. in skrajšano firmo: 
ARS VIVENDI d.o.o. in sedežem v Ljub ljani, 
ter poslovnim naslovom, Ljub ljana, Slo-
venska cesta 17. Glavna dejavnost družbe 
ostaja 74.100 oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo. Osnovni kapital delniške druž-
be v nominalni vrednosti 36.835,00 EUR in 
je razdeljen na 36.835 navadnih imenskih 
delnic, se v celoti pretvori v osnovni kapi-
tal družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako 
znaša 36.835,00 EUR. Delničarji postanejo 
družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo 
in pridobijo osnovne vložke v družbi z dnem 
vpisa preoblikovanja v sodni-poslovni regi-
ster, v zameno za navadne imenske delni-
ce, izdane v nematerializirani obliki. Delnice 
družbe niso vpisane v Centralni register Kli-
rinško depotne družbe d.d. v Ljub ljani, zato 
delničarji dokazujejo lastništvo delnic z vpi-
som lastništva v delniški knjigi, ki se vodi 
na sedežu družbe, po stanju konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine, ki odloča 
o preoblikovanju. Osnovni vložek vsakega 
posameznega družbenika se izračuna iz 
vsote nominalne vrednosti vseh njegovih na-
vadnih imenskih delnic v osnovnem kapita-
lu družbe, izračunan v odstotkih od zneska 
osnovnega kapitala na štiri decimalke in pre-
računan na evre in cente. Znesek osnovnega 
vložka vsakega posameznega družbenika se 
na osnovi gornjega izračuna, določi v evrih 
in centih, vendar ne na manj kot 50,00 EUR. 
Podpisani seznam družbenikov z navedbo 
vseh njihovih identifikacijskih podatkov, nomi-
nalne vrednosti in deleža njihovih poslovnih 
vložkov v osnovnem kapitalu družbe, je kot 
priloga sestavni del tega sklepa. Sprejme 
se Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo ARS VIVENDI d.o.o., v predla-
ganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del 
tega sklepa in začne veljati z dnem vpisa 
preoblikovanja v sodni register. Družbena po-
godba nadomesti Statut družbe, ki z dnem 

vpisa preoblikovanja v sodni register preneha 
veljati. Za direktorico družbe ARS VIVENDI 
d.o.o., se imenuje Tomažič Sonjo, Resljeva 
cesta 1, 1000 Ljub ljana, za nedoločen čas od 
dneva imenovanja na skupščini. Mandat čla-
nov nadzornega sveta družbe traja do vpisa 
preoblikovanja družbe v sodni register. Druž-
ba bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena 
ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena 
ZGD-1 od tistih delničarjev, ki bodo preobliko-
vanju nasprotovali, pridobila vse njihove po-
slovne deleže za denarno odpravnino v višini 
1 centa za vsako posamezno delnico druž-
be pred preoblikovanjem, in sicer najkasneje 
v roku treh mesecev od objave vpisa sklepa 
o preoblikovanju v sodni register. Denarna 
odpravnina je določena na osnovi vrednosti 
in vnovčljivosti aktive, ki je lahko 0,00 EUR. 
Pravico do denarne odpravnine ima vsak del-
ničar, ki nasprotuje preoblikovanju, vključno 
s tistimi delničarji, ki se niso udeležili skup-
ščine, ki je odločila o preoblikovanju družbe.

Predlogi sklepov, računovodski izkazi za 
leto 2011 in Pogodba o ustanovitvi družbe 
z omejeno odgovornostjo, so delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe, dan po ob-
javi zasedanja skupščine, vsak delovnik, od 
10. do 13. ure.

Delničarji, katerih skupni delež presega 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko se-
dem dni po objavi sklica skupščine pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 
Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa 
in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so 
prispeli na sedež družbe sedem dni po ob-
javi sklica skupščine se objavijo in sporočijo 
na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo 
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo točk dnev-
nega reda ter izvršujejo pravico do obvešče-
nosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na 
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani 
v delniški knjigi, konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine ali njihovi zakoniti za-
stopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti 
družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shra-
njeno. Udeležbo na skupščini je treba pri-
javiti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora 
prispeti na sedež družbe najpozneje konec 
četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni 
udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred 
pričetkom skupščine, vpisati v seznam ude-
ležencev skupščine.

ARS VIVENDI d.d.
direktorica

 Ob-3141/12
Na podlagi določb Zakona o gospodar-

skih družbah in Statuta družbe sklicuje di-
rektor družbe Vizija Holding, k.d.d.,

skupščino
delničarjev družbe Vizije Holding, k.d.d.,

ki bo 16. 7. 2012, ob 10.30, v prostorih 
družbe na Dunajski cesti 156 v Ljub ljani, ob 
prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugoto-
vitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles 
skupščine.

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja 
skupščine začel skupščino, podal ugotovitve 
o udeležbi delničarjev ter delničarje sezna-

nil, da bo skupščino vodila mag. Andreja 
Štefančič kot predsednica ter Matej Kovačič 
kot preštevalec glasov.

2. Sprejem letnega poročila z mnenjem 
revizorja za leto 2011, informacija o pre-
jemkih članov organov vodenja in nadzo-
ra, uporaba bilančnega dobička in podelitev 
razrešnice.

Predlog sklepa o sprejemu letnega poro-
čila: sprejme se letno poročilo s poročilom 
revizorja za poslovno leto 2011, v predlože-
nem besedilu.

Predlog sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička: bilančni dobiček v višini 
9.026.943,15 EUR po stanju na dan 31. 12. 
2011 ostane nerazporejen, o njegovi upo-
rabi pa bo skupščina odločala v naslednjih 
poslovnih letih.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu: skupščina po-
deli razrešnico upravi in članom nadzornega 
sveta družbe za poslovno leto 2011.

3. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da je članom nad-

zornega sveta potekel mandat z dnem 
29. 2. 2012.

Za člane nadzornega sveta se za man-
datno obdobje 4 let s pričetkom mandata 
dne 16. 7. 2012, izvoli tri člane nadzornega 
sveta, in sicer: Vesna Južna, Kogovškova 
ulica 8, 1000 Ljub ljana, Mladen Kaliterna, 
Cesta 1. Istrske brigade 19, 6276 Pobegi in 
Milan Smljanić, Černigojeva ulica 4, 1000 
Ljub ljana.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov družbe za poslovno leto 
2012 se imenuje revizorsko hišo Dinamic, 
d.o.o., iz Novega mesta.

Predlagatelji sklepov
Sklepe, navedene pod točko 2., 3. in 

4. dnevnega reda je predlagal direktor druž-
be.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi zakoniti zastopniki ali poobla-
ščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sesta-
vljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves 
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice na skupšči-
ni imajo le delničarji, njihovi zastopniki in 
pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo 
udeležbo na skupščini tako, da uprava druž-
be prejme njihovo prijavo najkasneje konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine. 
Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.

Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo 
osebno identiteto z osebno izkaznico oziro-
ma drugim dokumentom z osebnimi podatki 
z značajem javne listine s sliko, zakoniti za-
stopniki pa še z dokazilom o upravičenosti 
zastopanja.

Udeleženci skupščine se pol ure pred za-
sedanjem identificirajo in podpišejo seznam 
udeležencev.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo priložiti predlog sklepa, o katerem 
naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke 
dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa. Upra-
va družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 
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298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne toč-
ke dnevnega reda, glede katerih bodo delni-
čarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni 
po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
skupščine. Uprava družbe bo na enak način 
kot ta sklic objavila tiste predloge delničar-
jev, ki bodo poslani družbi najpozneje 7 dni 
po objavi tega sklica skupščine, ki bodo 
razumno utemeljeni in za katere bo delničar 
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.

Morebitni nasprotni in drugi predlogi del-
ničarjev k posameznim točkam dnevnega 
reda morajo biti družbi sporočeni ter razu-
mno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po 
objavi tega sklica skupščine.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled del-

ničarjem družbe na sedežu družbe, vsak 
delovni dan med 10. in 12. uro od objave 
sklica dalje do dneva seje skupščine.

Vizija Holding, k.d.d.  
direktor družbe  

Dari Južna

 Ob-3142/12
Na podlagi določb Zakona o gospodar-

skih družbah in Statuta družbe sklicuje di-
rektor družbe Vizija Holding Ena, k.d.d.,

skupščino
delničarjev družbe  

Vizije Holding Ena, k.d.d.,
ki bo 16. 7. 2012, ob 11. uri, v prostorih 

družbe na Dunajski cesti 156 v Ljub ljani, ob 
prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugoto-
vitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles 
skupščine.

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja 
skupščine začel skupščino, podal ugotovitve 
o udeležbi delničarjev ter delničarje sezna-
nil, da bo skupščino vodila mag. Andreja 
Štefančič kot predsednica ter Matej Kovačič 
kot preštevalec glasov.

2. Sprejem letnega poročila z mnenjem 
revizorja za leto 2011, informacija o pre-
jemkih članov organov vodenja in nadzo-
ra, uporaba bilančnega dobička in podelitev 
razrešnice.

Predlog sklepa o sprejemu letnega poro-
čila: sprejme se letno poročilo s poročilom 
revizorja za poslovno leto 2011, v predlože-
nem besedilu.

Predlog sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička: bilančni dobiček v višini 
6.678.804,79 EUR po stanju na dan 31. 12. 
2011 ostane nerazporejen, o njegovi upo-
rabi pa bo skupščina odločala v naslednjih 
poslovnih letih.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu: skupščina po-
deli razrešnico upravi in članom nadzornega 
sveta družbe za poslovno leto 2011.

3. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da 

je članom nadzornega sveta potekel mandat 
z dnem 29. 2. 2012.

Za člane nadzornega sveta se za man-
datno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 
dne 16. 7. 2012, izvoli tri člane nadzornega 
sveta, in sicer: Vesna Južna, Kogovškova 
ulica 8, 1000 Ljub ljana, Mladen Kaliterna, 
Cesta 1. Istrske brigade 19, 6276 Pobegi, 

in Milan Smljanić, Černigojeva ulica 4, 1000 
Ljub ljana.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov družbe za poslovno leto 
2012 se imenuje revizorsko hišo Dinamic, 
d.o.o., iz Novega mesta.

Predlagatelji sklepov
Sklepe, navedene pod točko 2., 3. in 

4. dnevnega reda je predlagal direktor druž-
be.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi zakoniti zastopniki ali poobla-
ščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sesta-
vljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves 
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice na skupšči-
ni imajo le delničarji, njihovi zastopniki in 
pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo 
udeležbo na skupščini tako, da uprava druž-
be prejme njihovo prijavo najkasneje konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine. 
Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.

Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo 
osebno identiteto z osebno izkaznico oziro-
ma drugim dokumentom z osebnimi podatki 
z značajem javne listine s sliko, zakoniti za-
stopniki pa še z dokazilom o upravičenosti 
zastopanja.

Udeleženci skupščine se pol ure pred za-
sedanjem identificirajo in podpišejo seznam 
udeležencev.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo priložiti predlog sklepa, o katerem 
naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke 
dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki 
dnevnega reda ne sprejema sklepa. Upra-
va družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 
298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne toč-
ke dnevnega reda, glede katerih bodo delni-
čarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni 
po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
skupščine. Uprava družbe bo na enak način 
kot ta sklic objavila tiste predloge delničar-
jev, ki bodo poslani družbi najpozneje 7 dni 
po objavi tega sklica skupščine, ki bodo 
razumno utemeljeni in za katere bo delničar 
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.

Morebitni nasprotni in drugi predlogi del-
ničarjev k posameznim točkam dnevnega 
reda morajo biti družbi sporočeni ter razu-
mno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po 
objavi tega sklica skupščine.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled del-

ničarjem družbe na sedežu družbe, vsak 
delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave 
sklica dalje do dneva seje skupščine.

Vizija Holding Ena, k.d.d.
direktor družbe

Dari Južna

 Ob-3146/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 
spremembe) in 38. – 40. člena Statuta Ko-
vinoplastike Lož d.d., uprava družbe sklicuje

17. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,

ki bo v četrtek, 17. 7. 2012, ob 
16. uri, v prostorih jedilnice družbe v Ložu, 
Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri 
Ložu.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in 
ugotovitev prisotnosti notarja.

Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli 

Stanka Ogrinc. Ugotovi se, da je skupščina 
sklepčna. Za preštevalca glasov se izvolita 
Meta Turk in Metoda Vrtar. Ugotovi se pri-
sotnost notarja.

2. Predložitev revidiranega poročila in 
poročila nadzornega sveta in sklepanje 
o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi 
razrešnice.

Skupščina se je seznanila z revidiranim 
Letnim poročilom Kovinoplastike Lož d.d. za 
leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta 
o sprejemu poročila za leto 2011.

Predlogi sklepov:
2.1. Bilančni dobiček za leto 2011 je se-

stavljen iz prenesenega čistega dobička 
v znesku 6.875.991 € in izgube v letu 2011 
v znesku 4.101.413,00 €.

Izguba iz preteklih let in tekoča izguba 
se pokriva iz ustvarjenih preteklih dobičkov.

Bilančni dobiček v skupnem znesku 
2.774.578 € ostane nerazporejen, o njegovi 
uporabi bo odločala skupščina v naslednjih 
letih.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico čla-
nom uprave in članom nazornega sveta za 
poslovno leto 2011.

3. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta skup-

ščina imenuje za revizorja družbe za poslov-
no leto 2012 revizijsko hišo KPMG, podje-
tje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A, 
1000 Ljub ljana.

Gradivo
Gradivo za sejo skupščine delniške druž-

be, vključno z revidiranim letnim poročilom 
za leto 2011, poročilom nadzornega sveta 
po 282. členu ZGD-1 ter predlogi sklepov 
po navedenem dnevnem redu z utemelji-
tvami, je delničarjem na vpogled na sedežu 
družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 
Stari trg pri Ložu, v vložišču Kadrovske in 
pravne službe, vsak delovni dan od 11. do 
14. ure, od dneva sklica do dneva zaseda-
nja skupščine. Sklic skupščine z dnevnim 
redom in predlaganimi sklepi je objavljen 
tudi na intranetni strani družbe.

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in ure-

sničevanje glasovalne pravice na skupšči-
ni imajo delničarji, ki so vpisani v delniško 
knjigo na dan 12. 7. 2012 in ki bodo sami 
ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali 
pooblaščencev pisno prijavili svojo udelež-
bo na skupščini najkasneje konec četrtega 
dne pred skupščino.

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvaj-
setino osnovnega kapitala, lahko v skladu 
s 296. členom ZGD-1C (peti odstavek) zah-
tevajo dopolnitev dnevnega reda 7 dni po 
objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, 
ki morajo biti pisno obrazloženi in posredo-
vani najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine.
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Delničarji na skupščini glasujejo osebno, 
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi 
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skup-
ščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam 
prisotnih udeležencev.

Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se 
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim po-
oblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpi-
som iz sodnega registra.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na, bo odprt eno uro pred začetkom skup-
ščine.

Če skupščina ob predpisani uri ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega 
dne, to je 17. 7. 2012 ob 17. uri, v istem 
prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

4. Kredit po posojilni pogodbi št. 01/2/011 
z dne 15. 6. 2011.

Predlog sklepa:
4.1. Posojilno razmerje po posojilni po-

godbi št. 01/2/011 se podaljša za dobo treh 
let.

Predsednik nadzornega sveta 
Kovinoplastike Lož d.d.

Branko Troha
člana uprave

Aleš Tišler,
Slavica Čuk

 Ob-3147/12
Na podlagi Statuta družbe Florina d.d. 

in v skladu z določbami Zakona o gospo-
darskih družbah (ZGD-1) uprava družbe 
sklicuje

15. redno sejo
skupščine delničarjev družbe  

Florina d.d.,
ki bo v ponedeljek, 16. 7. 2012, ob 

12. uri, na sedežu družbe, na naslovu Pri 
vrtnariji 8, Maribor (Zrkovci).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
Po odprtju skupščine se ugotovi priso-

tnost delničarjev.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
2.1 Na predlog uprave in ob soglasju 

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Damijan Verdnik, za prešte-
valki glasov pa Mihela Kurnik Lovrec in Bre-
da Gumzej. Seji bo prisostvovala vabljena 
notarka Edita Špitalar.

3. Obravnava revidiranega letnega po-
ročila za poslovno leto 2011 ter seznanitev 
s pisnim poročilom nadzornega sveta druž-
be Florina d.d. za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:
3.1 Skupščina družbe Florina d.d. se se-

znani z revidiranim letnim poročilom družbe 
za leto 2011 ter s poročilom nadzornega sve-
ta družbe Florina d.d. za poslovno leto 2011.

4. Pokrivanje čiste izgube poslovnega 
leta 2011, podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
4.1 Skupščina družbe Florina d.d se se-

znani, da se čista izguba poslovnega leta 
2011, ki je na dan 31. 12. 2011 znašala 
409.643,00 EUR, na predlog uprave in ob 
soglasju nadzornega sveta, v celoti pokrije 
iz kapitalskih rezerv.

4.2 Skupščina potrdi in odobri delo upra-
ve v poslovnem letu 2011 in ji podeli razre-
šnico za poslovno leto 2011.

4.3 Skupščina potrdi in odobri delo nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2011 in mu 
podeli razrešnico za poslovno leto 2011.

5. Povečanje osnovnega kapitala z 
vložki.

Predlog sklepa:
5.1 Osnovni kapital družbe, ki na dan 

sprejema tega sklepa znaša 646.803,54 EUR 
in je razdeljen na 15.500 rednih, prosto pre-
nosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se po-
veča za 375.570,00 EUR, tako da po pove-
čanju znaša 1.022.373,54 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede 
z izdajo novih kosovnih, rednih imenskih 
delnic, katerih izdajatelj je družba Florina 
d.d. Namen izdaje je povečanje osnovne-
ga kapitala z denarnimi vplačili. Značilnosti 
delnic: kosovne, nematerializirane, redne, 
imenske delnice, neomejeno prenosljive. 
Navadna prosto prenosljiva kosovna delni-
ca daje pravico do sorazmernega dela do-
bička, preostalega premoženja po likvidaciji 
ali stečaju družbe in pravico do udeležbe 
pri upravljanju družbe. Število delnic: 9.000. 
Prodajna cena: 64,81 EUR. Končni znesek 
povečanja osnovnega kapitala je enak števi-
lu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, 
pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene 
delnice v osnovnem kapitalu.

Obstoječi delničarji imajo v sorazmerju 
s svojimi deleži v osnovnem kapitalu pred-
nostno pravico do vpisa novih delnic. Pred-
nostna pravica se uresničuje s pisno izjavo 
v skladu s 336. členom ZGD-1, ki jo mora 
upravičenec poslati upravi družbe priporo-
čeno po pošti. Rok za uveljavitev te pravice, 
vpis ter vplačilo delnic je 14 dni po pozivu 
obstoječim delničarjem za vpis in vplačilo 
delnic.

Po poteku roka za uveljavitev predno-
stne pravice do vpisa novih delnic nove de-
narne vložke do preostale višine vpišejo in 
vplačajo novi delničarji. Uprava ima poobla-
stilo za objavo poziva tretjim osebam, ki niso 
obstoječi delničarji. Rok za vpis in vplačilo 
delnic je 14 dni po pozivu. Nove delnice 
se vpisujejo s pisno izjavo oziroma vpisnim 
potrdilom, ki se izda v dvojniku in v vsebini, 
skladno s 336. členom ZGD-1.

Vpis novih delnic bo potekal na sedežu 
družbe.

Predsednik nadzornega sveta družbe je 
pooblaščen za sprejem sprememb in do-
polnitev ter podpis statuta družbe zaradi 
uskladitve njegovega besedila z izvedenim 
povečanjem osnovnega kapitala. Nadzorni 
svet družbe je pooblaščen, da sprejme tudi 
ustrezne spremembe tega sklepa, kolikor 
bi bilo to potrebno zaradi vpisa povečanja 
osnovnega kapitala v register.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
6.1 Zaradi poteka mandata dosedanje-

mu članu nadzornega sveta, Verdnik Da-
mijanu, se za mandatno obdobje štirih let, 
ki prične teči z dnem 16. 7. 2012, za člana 
nadzornega sveta ponovno imenuje Dami-
jan Verdnik.

6.2 Zaradi poteka mandata dosedanje-
mu članu nadzornega sveta, Paripović Slo-
bodanu, se za mandatno obdobje štirih let, 
ki prične teči z dnem 26. 9. 2012, za člana 
nadzornega sveta ponovno imenuje Slobo-
dan Paripović.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
7.1 Za revizorja poslovanja družbe za 

leto 2011 se imenuje EBM revizijska družba 

d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljub-
ljana.

Prijava udeležbe na skupščini in dosto-
pnost gradiva za skupščino

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo tisti del-
ničarji, ki bodo konec četrtega dne pred sejo 
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, 
ki jo vodi centralni register nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev, KDD, Ljub ljana, 
ter bodo svojo udeležbo na skupščini pisno 
prijavili najpozneje konec četrtega dne pred 
sejo skupščine. Pooblaščenec delničarja, ki 
je pravilno in pravočasno prijavil udeležbo, 
se izkaže z veljavnim pisnim pooblastilom, ki 
ostane shranjeno pri družbi ves čas trajanja 
pooblastilnega razmerja.

Delničarji lahko morebitne naspro-
tne predloge sklepov k posameznim toč-
kam dnevnega reda ali zahtevo za dodatno 
točko dnevnega reda zaradi objave, v skla-
du z določili veljavnega ZGD-1, pisno spo-
ročijo upravi najpozneje v sedmih dneh po 
objavi sklica.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena veljavnega ZGD-1.

Gradivo za skupščino je delničarjem na 
voljo na vpogled v tajništvu uprave na sede-
žu družbe, vsak ponedeljek in sredo, med 
9. in 10. uro, od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

Florina d.d.
Sabina Medeot, direktorica

 Ob-3159/12
Na podlagi določil 295. člena ZGD-1 skli-

cujem

5. redno letno skupščino
družbe Akrapovič d.d., Malo Hudo 8A, 

1295 Ivančna Gorica,
ki bo v četrtek, 19. 7. 2012, v prostorih 

Kulturnega društva Stična, Stična 11, Ivanč-
na Gorica, s pričetkom ob 14.30.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost 

na skupščini. Po predlogu upravnega odbo-
ra se imenujejo naslednji organi skupščine:

– za predsedujočega se imenuje Nina 
Drnovšek,

– za preštevalca glasov se imenujeta 
Tjaša Drgan ter Matej Akrapovič.

Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje 
vabljeni notar Andrej Rozman iz Idrije.

2. Seznanitev skupščine z letnim po-
ročilom o poslovanju družbe za leto 2011 
z mnenjem revizorja in poročilom upravnega 
odbora v zvezi s pregledom letnega poročila 
ter informacija o prejemkih članov upravne-
ga odbora.

Skupščina se seznani z letnim poročilom 
o poslovanju družbe za leto 2011 z mne-
njem revizorja in poročilom upravnega od-
bora v zvezi s pregledom letnega poročila 
ter prejemki članov upravnega odbora.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2011 ter podelitev razrešnice 
upravnemu odboru.

Predlog sklepa:
– Bilančni dobiček družbe za leto 2011 

v višini 14.625.049,00 EUR se ne razporedi.
– Upravnemu odboru se za poslovno leto 

2011 podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 

2012.
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Predlog sklepa: za poslovno leto 2012 
se za revizorja imenuje družbo BM Veritas 
Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 
Ljub ljana.

V skladu z določbami ZGD-1 je predla-
gatelj sklepov upravni odbor. Ker je točka 2 
le seznanitvene narave, se o njej ne glasuje.

Sklic skupščine
Skladno s četrtim odstavkom 296. člena 

ZGD-1 se sklic skupščine objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani 
družbe, www.akrapovic.si.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v del-
niško knjigo konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine (v nadaljevanju: presečni 
dan), ali njihovi zakoniti zastopniki ali poo-
blaščenci.

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. 
Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Po-
oblastilo je treba predložiti družbi in osta-
ne shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na 
skupščini enake pravice, da lahko govori in 
postavlja vprašanja kot delničar, katerega 
zastopa. Obrazec pisnega pooblastila je na 
voljo v tajništvu družbe.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine.

Upravni odbor bo v skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 na način iz 
296. člena ZGD-1 objavil dodatne točke 
dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na 
skupščini, glede katerih bodo delničarji zah-
teve poslali družbi najkasneje sedem dni po 
objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
prvega odstavka 300. člena ZGD-1 ali volil-
ne predloge iz prvega odstavka 301. člena 
ZGD-1. Predlog delničarja oziroma volil-
ni predlog se objavi in sporoči na način iz 
296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine po-
slal družbi razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugo-
varjal predlogu upravnega odbora, in da bo 
druge delničarje pripravil do tega, da bodo 
glasovali za njegov predlog. Ne glede na 
navedeno, volilnega predloga ni treba ute-
meljiti.

Zagotovitev informacij
Poslovodstvo od objave sklica skupščine 

do vključno dneva zasedanja skupščine na 
sedežu družbe omogoča delničarjem brez-
plačen vpogled v:

– predloge sklepov skupščine z naved-
bo, kateri organ družbe je dal posame-
zen predlog;

– obrazložitev vsake točke dnevnega 
reda, o katerih bo odločala skupščina;

– letno poročilo z mnenjem revizorja in 
poročilo upravnega odbora iz 285. člena 

ZGD-1 ter izjavo o upravljanju družbe, če ni 
vključena v letno poročilo. Na delničarjevo 
zahtevo je treba temu najpozneje naslednji 
delovni dan brezplačno izročiti prepis po-
ročil, če niso objavljena na spletni strani 
družbe;

– druga poročila in dokumente, ki jih je 
treba po zakonu predložiti skupščini.

Točke dnevnega reda, vključno z obra-
zložitvami ali predlogi v zvezi z morebitnimi 
dopolnitvami dnevnega reda in predlogi ter 
volilnimi predlogi delničarjev in njihove ute-
meljitve ter druge informacije v zvezi z njimi, 
bodo dani na vpogled nemudoma po njiho-
vem prejemu.

Delovno gradivo k točkam dnevnega 
reda s popolnimi besedili listin in predlo-
gov bo na vpogled dostopno v tajništvu, 
na sedežu družbe, Malo Hudo 8A, Ivančna 
Gorica, vsak delovni dan od dneva objave 
skupščine, med 9. in 12. uro. Z gradivi bo 
objavljeno tudi prečiščeno besedilo statuta 
družbe, če bo sprejet v skladu s predlagani-
mi spremembami.

Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje 

svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD-1.

Akrapovič d.d.  
Igor Akrapovič,  

predsednik upravnega odbora

 Ob-3169/12
Upravni odbor družbe PETROLIJA d.d., 

Glavna ulica 20, 9220 Lendava, v skladu 
z določili Zakona o gospodarskih družbah in 
v skladu s Statutom družbe sklicuje

skupščino
družbe PETROLIJA d.d.,

ki se bo vršila dne 19. 7. 2012, ob 16. uri, 
v dvorani uprave Tehnološkega parka, na 
naslovu Tehnološki park 19, Hala B 2-3, 
1000 Ljub ljana, z naslednjim dnevnim re-
dom in predlogi sklepov:

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1 Za predsednika skupščine se imenu-

je Viktor Ketler.
1.2 Za preštevalca glasov se imenujeta 

Boris Kotnjek in Borut Istinič.
1.3. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Potrdilo in sprejetje letnega poročila 

za leto 2011.
Predlog sklepa:
2.1 Skupščina potrdi in sprejme letno 

poročilo za leto 2011.
2.2 Skupščina podeljuje upravnemu od-

boru razrešnico za leto 2011.
3. Razno.
Pogoji udeležbe na skupščini
A. Presečni dan in predhodna prijava 

udeležbe na skupščini
Presečni dan je 15. 7. 2012. Skupščine 

se lahko udeležijo in na njej uresničujejo 
glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot 
imetniki delnic vpisani v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev ko-
nec tega dne in do konca tega dne pošlje-
jo pisno prijavo udeležbe na skupščini, na 
naslov Petrolija d.d., Glavna ulica 20, 9220 
Lendava, ali na elektronski naslov: viktor.ke-
tler@siol.net.

B. Rok za dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-

datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine.

C. Rok za sporočitev predloga delničar-
jev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine poslal družbi razumno ute-
meljen predlog in pri tem sporočil, da bo 
na skupščini ugovarjal predlogu upravne-
ga odbora in da bo druge delničarje pri-
pravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

D. Dostopnost obrazložitve sklepov
Obrazložitve predlogov sklepov za vsako 

točko dnevnega reda so delničarjem do-
stopne pri predsedniku upravnega odbora 
družbe Petrolija d.d. Delničarji lahko obra-
zložitve sklepov prejmejo na podlagi zahte-
ve, ki naj jo pošljejo na elektronski naslov: 
viktor.ketler@siol.net.

E. Pridobitev popolnih besedil listin 
in predlogov

Delničarji lahko pridobijo popolna be-
sedila listin in predlogov iz drugega od-
stavka 297.a člena zakona pri predsedniku 
upravnega odbora družbe Petrolija d.d. Del-
ničarji lahko obrazložitve sklepov prejmejo 
na podlagi zahteve, ki naj jo pošljejo na ele-
ktronski naslov: viktor.ketler@siol.net.

F. Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje 

svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD-1.

G. Postopek uresničevanja glasovalne 
pravice

Družba postopka za uresničevanje gla-
sovalne pravice z elektronskimi sredstvi 
v skladu s četrtim odstavkom 297. člena 
ZGD-1 in postopka uresničevanja glaso-
valne pravice po pošti v skladu z devetim 
odstavkom 308. člena ZGD-1 ne omogoča.

Upravni odbor  
družbe PETROLIJA d.d.

 Ob-3173/12
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. julija 2012, ob 
14. uri, v poslovni stavbi na naslovu Dunaj-
ska cesta 128a, 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.
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1. Banka Volksbank d.d. z izdajo 
6.402.878 navadnih imenskih kosovnih 
delnic devete izdaje s pripadajočim zne-
skom v osnovnem kapitalu 4,17 EUR vsa-
ka, 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 pove-
ča na 69.840.385,98 EUR.

2. Delnice devete izdaje so navadne, 
imenske, kosovne in nedeljive.

Delnice dajejo imetnikom enake pravice 
kot delnice prejšnjih izdaj. Vsaka delnica 
daje njenemu imetniku na skupščini en glas.

3. Prednostna pravica obstoječih del-
ničarjev za nakup novih delnic se izključi 
oziroma omeji na osebo Volksbank Inter-
national Aktiengesellschaft, Renngasse 
10, 1010 Dunaj, Avstrija, ki ima pravico 
do vpisa 6.402.878 novih delnic s pripa-
dajočim 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 sklepa 

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 vredno-
sti 4,17 EUR za eno delnico.

Emisijska vrednost delnic znaša 
26.700.001,26 EUR.

Vplačani presežek kapitala tako znaša 
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 tr-
govati na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, niti jih kako drugače javno ponujati.

7. Uprava bo na skupščini predložila pi-
sno poročilo o razlogu za izključitev pred-
nostne pravice.

8. Zaradi povečanja osnovnega kapitala 
se sprejmejo spremembe statuta v predlo-
ženem 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 izdajo 
4.388.490 navadnih imenskih kosovnih 
delnic desete izdaje s pripadajočim zne-
skom v osnovnem kapitalu 4,17 EUR vsa-
ka, 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 pove-
ča 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 del-
nica daje njenemu imetniku na skupščini 
en glas.

3. Prednostna pravica obstoječih del-
ničarjev za nakup novih delnic se iz-

ključi oziroma omeji na osebo Volks-
bank International Aktiengesellschaft, 
Renngasse 10, 1010 Dunaj, Avstrija, ki ima 
pravico do vpisa 4.388.490 novih delnic 
s pripadajočim zneskom v osnovnem ka-
pitalu 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 vredno-
sti 4,17 EUR za eno delnico.

Emisijska vrednost delnic znaša 
18.300.003,30 EUR.

Vplačani presežek kapitala tako znaša 
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 tr-
govati na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, niti jih kako drugače javno ponujati.

7. Uprava bo na skupščini predložila pi-
sno poročilo o razlogu za izključitev pred-
nostne pravice.

8. Povečanje osnovnega kapitala banke 
z izdajo novih vložkov se izvede pod pogo-
jem, da so v celoti vpisane in vplačane vse 
delnice devete izdaje iz točke 3. dnevnega 
reda 34. skupščine.

9. Skupščina pooblašča nadzorni svet za 
spremembo statuta družbe iz razloga pove-
čanja osnovnega kapitala banke z novimi 
vložki iz točke 4. dnevnega reda 34. skup-
ščine.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: 

z dnem 3. 7. 2012 se za člana nadzornega 
sveta imenujeta Valentin Mihov in Friedhelm 
Boschert, oba za dobo štirih let.

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 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. Zahtevo se lahko pošlje 
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 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

Razširitve dnevnih redov

 Ob-3149/12
Uprava družbe na podlagi pisne zahteve 

delničarjev, katerih skupna deleža prese-
gata dvajsetino osnovnega kapitala družbe 
Komunala, Komunalno podjetje Nova Go-
rica d.d., objavlja razširitev dnevnega reda 
21. redne skupščine družbe, ki je sklicana 
za 3. 7. 2012, ob 14. uri, na sedežu podjetja.

Delničarja Mestna občina Nova Gorica 
in Koto pro izvodno in trgovsko podjetje, 
d.o.o., katerih skupni deleži presegajo dvaj-
setino osnovnega kapitala družbe Komuna-
la, Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., 
sta v skladu s prvim odstavkom 298. člena 
ZGD ter na podlagi sklica 21. redne skupšči-
ne družbe Komunala, Komunalno podjetje 
Nova Gorica d.d., ki je bila objavljena v Ura-
dnem listu RS, št. 42 z dne 1. 6. 2012 po-
dala pisno zahtevo za dopolnitev dnevnega 
reda 21. redne skupščine družbe Komunala, 
Komunalno podjetje Nova Gorica d.d, ki je 
sklicana za dne 3. 7. 2012, s pričetkom ob 
14. uri, na sedežu družbe, Cesta 25. junija 1 
v Novi gorici, z naslednjo 6, točko dnevne-
ga reda:

6. Spremembe statuta družbe in sprejem 
prečiščenega besedila statuta.

Delničarja Mestna občina Nova Gorica 
in Koto pro izvodno in trgovsko podjetje, 
d.o.o. predlaga sprejem naslednjih sklepov:

6.1. Sprejmejo se spremembe statuta 
družbe v predloženem besedilu.

6.2. Sprejme se prečiščeno besedilo sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sprememb statuta družbe Ko-
munala, Komunalno podjetje Nova Gorica 
d.d.

Delničarja Mestna občina Nova Gorica 
in Koto pro izvodno in trgovsko podjetje, 
d.o.o. predlagata, da se spremeni 9. člen 
statuta.

Predlog dopolnitve dnevnega reda 
s predlaganimi sklepi in gradivom za predla-
gane spremembe statuta družbe ter čistopis 
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statuta družbe delničarjem, je na vpogled 
v istih prostorih in ob istem času kot ostalo 
gradivo za 21. redno skupščino.

Komunala, 
 Komunalno podjetje Nova Gorica, d.d.

direktor
Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad.

Nasprotni predlogi

Št. 100020317 Ob-3125/12
Uprava družbe ETI Elektroelement d.d., 

Obrezija 5, 1411 Izlake, obvešča delničarje, 
da je v zakonitem roku za obveznost objave 
prejela dva nasprotna predloga k predlaga-
nima skupščinskima sklepoma in zahtevo za 
dodatni točki dnevnega reda s predlogoma 
sklepov za 18. skupščino družbe ETI Elek-
troelement d.d., ki bo 12. julija 2012.

A) Nasprotni predlog k točki 2. »Predsta-
vitev letnega poročila z mnenjem revizor-
ja, predstavitev poročila nadzornega sveta, 
odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev 
razrešnic upravi in nadzornemu svetu za 
leto 2011« – predlagatelj Maksima Holding 
d.d., Parmova ulica 41, 1000 Ljub ljana

»2.a. Bilančni dobiček družbe ETI Ele-
ktroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake 
za leto 2011, ki skladno z letnim poročilom 
znaša 1.150.228,98 EUR, se uporabi na 
naslednji način:

– za razdelitev delničarjem 1.145.975,00 
EUR, tako da znašajo dividende na delnico 
2,30 EUR bruto,

– preostali del bilančnega dobička v viši-
ni 4.253,98 EUR ostane nerazporejen.

Dividende bodo upravičencem izplača-
ne do 30. 9. 2012. Upravičenci do dividend 
so delničarji, vpisani v centralni register pri 
KDD na dan zasedanja skupščine.«

Obrazložitev: delničarji imajo skladno 
z zakonom (176. člen ZGD-1) pravico do 
dividende oziroma dela dobička. Iz letnega 
poročila ne izhaja, da bi bila utemeljena ali 
potrebna odločitev skupščine, da se dobi-
ček odvaja v druge rezerve. Prav tako iz 
gradiva za skupščino ne izhaja potreba po 
nagradi upravi, saj sta oba člana uprave 
v letu 2011 za svoje delo prejemala ustre-
zne prejemke. Glede na skupno število del-
nic družbe 498.250, znaša ustrezna bruto 
dividenda na delnico 2,3085 EUR. Zara-
di načel plačilnega prometa in zaokrožitve 
delničar predlaga bruto dividendo na delni-
co 2,30 EUR temu ustrezen skupni znesek 
dobička, ki mora biti namenjen delničarjem 
pa znaša 1.145.975,00 EUR. Razlika, ki na-
stane zaradi navedene zaokrožitve znaša 
4.253,98 EUR, za katero delničar predlaga, 
da ostane nerazporejena in se bo o njej od-
ločalo o naslednjih letih.

Sklicatelj objavlja sporočilo nadzornega 
sveta in uprave družbe glede nasprotne-
ga predloga sklepa o uporabi bilančnega 
dobička.

Uprava in nadzorni svet sta predlog za 
uporabo bilančnega dobička za izplačilo di-
vidend tudi za leto 2011 oblikovala skladno 
z dividendno politiko družbe, ki predvideva 
stabilno rast dividend v daljšem obdobju in 
ob upoštevanju finančno premoženjskega 
položaja družbe ter trenutnih finančno po-
slovnih razmer, v katerih posluje ETI. Pre-
dlagane dividende v višini 1,60 EUR so za 
dobre 3 % višje od lanskih in prestavljajo 
ustrezen dividendni donos.

Predlog za uporabo dela bilančnega do-
bička za nagrado upravi, ki ga je vsebinsko 

oblikoval nadzorni svet, je utemeljen z do-
seženimi poslovnimi rezultati v lanskem letu 
in uspešnim razvojem ETI-ja v obdobju po 
kriznem letu 2009. Predlog je skladen tudi 
s sistemom nagrajevanja uprave, oprede-
ljenim v pogodbah o zaposlitvi obeh članov 
uprave.

B) Nasprotni predlog k točki 6 »Ime-
novanje revizorja za poslovno leto 2012« 
– predlagatelj Maksima Holding d.d., Par-
mova ulica 41, 1000 Ljub ljana

»Za revizorja za poslovno leto 2012 se 
imenuje PIT Revizija d.o.o.«

Obrazložitev: nadzorni svet družbe je za 
revizorja ponovno predlagal revizorja druž-
bo KMPG d.o.o. Slednja je izvedla prvi pre-
gled že za poslovno leto 2007 in bo tako 
opravljala revizijo že šestič zaporedoma, 
kar vzbuja dvom v nepristranskost revizorja.

Predlagatelj je že za leto 2011 predla-
gal, da se imenuje drug revizor, saj se na 
ta način zasleduje neodvisnost pri opravlja-
nju revizije in zaupanje delničarjev v vode-
nje poslov družbe, revizorja pa bi morala 
družba v skladu s Kodeksom upravljanja 
javnih delniških družb, ki so ga sprejeli 
Ljub ljanska borza, Združenje nadzornikov 
Slovenije in Združenje Manager, zamenja-
ti enkrat na vsakih pet let. Nadzorni svet 
družbe ETI Elektroelement d.d., katere-
mu predseduje Marjan Kramar, je na ta-
kšen predlog podal pisen odgovor, da je 
bil predlog za imenovanje revizorja podan 
v skladu z dobro prakso, ki jo je že pred leti 
izoblikoval NS na tem področju in, ki ob-
sega predvsem menjavo revizijske družbe 
na 5-6 let. Na ta način je NS upravičil peto 
zaporedno imenovanje istega revizorja. Se-
danji predlog, šesti zaporedoma, je tako 
v nasprotju z argumenti istega nadzornega 
sveta in krši prakso, za katero je NS še 
lansko leto zatrjeval, da je dobra.

Imenovanje pristranskega in odvisnega 
revizorja. Sklep, s katerim se imenuje ta-
kšnega revizorja pa je v nasprotju z zako-
nom (1. točka prvega odstavka 395. člena 
ZGD-1), v nasprotju z javnim redom (če-
trta alinea 390. člena ZGD-1), ni združljiv 
z bistvom delniške družbe in je v nasprotju 
z določbami zakona, ki so v javnem inte-
resu (institut revizije; tretja alinea prvega 
odstavka 390. člena ZGD-1).

Zaradi navedenega delničar predlaga 
imenovanje drugega revizorja. Delničar bo 
ugovarjal predlogu nadzornega sveta in bo 
druge delničarje pripravil do tega, da bodo 
glasovali za njegov predlog.

Sklicatelj objavlja sporočilo nadzornega 
sveta družbe glede nasprotnega predloga 
sklepa o imenovanju revizorja za poslovno 
leto 2012.

Predlog nadzornega sveta glede ime-
novanja revizorja na poslovno leto 2012 je 
skladen s politiko NS, ki je bila objavlje-
na pred lansko skupščino družbe. Objava 
je še vedno dostopna na internetni strani 
družbe: http://www.eti.si/novinarsko_sredi-
sce/obvestila_delnicarjem.aspx.

Skladno s tem namerava nadzorni svet 
za poslovno leto 2013, izmed mednarodno 
uveljavljenih revizijskih hiš, izbrati oziro-
ma predlagati skupščini, novega revizor-
ja. Nadzorni svet ne podpira nasprotne-
ga predloga sklepa.

C) Dodatni predlog – Dodatna točka 
k dnevnemu redu – »Odpoklic člana nad-
zornega sveta in imenovanje novega« 
– predlagatelj Maksima Holding d.d., Par-
mova ulica 41, 1000 Ljub ljana

Predlog dodatnega sklepa pod novo toč-
ko dnevnega reda: »Odpokliče se član nad-
zornega sveta družbe ETI Elektroelement 
d.d. Marjan Kramar. Namesto odpoklicane-
ga člana se imenuje novi član Nastja Sušin-
ski, Fabianijeva 13, Ljub ljana.«

Obrazložitev: predlagatelj je že več let 
imetnik 12,00 % delnic družbe ETI Elektroe-
lement d.d. in šteje za manjšinskega delni-
čarja v skladu z določbami ZGD-1.

Čeprav družba ETI Elektroelement d.d. 
ni zavezana k uporabi Kodeksa o upravlja-
nju javnih delniških družb, je Kodeks postal 
na področju delovanja organov upravljanja 
in tudi delovanja nadzornih svetov v Slove-
niji vodilo in praksa, ki jo uporabljajo prak-
tično vse transparentne družbe v Sloveniji, 
še posebej tiste, katerih delnice kotirajo na 
borzi. Manjšinski delničarji so že opozorili na 
problematiko in dejstvo, da Marjan Kramar 
opravlja funkcijo člana nadzornega sveta že 
od marca 1996 dalje, torej že več kot 16 let. 
To pa je v nasprotju s Kodeksom, ki kot na-
sprotje interesov določa situacijo, če je član 
nadzornega sveta v nadzornem svetu več 
kot tri mandate ali več kot 12 let. Predlaga-
telj meni, da si družba kot je naslovna, ne bi 
smela dovoliti takšne kršitve pravila, ki se je 
izoblikovalo v poslovni praksi.

Zaradi navedenega delničar predlaga 
odpoklic Marjana Kramarja in imenovanje 
novega člana nadzornega sveta.

Sklicatelj objavlja sporočilo nadzorne-
ga sveta družbe glede dodatnega predloga 
sklepa o odpoklicu člana nadzornega sve-
ta in imenovanju novega člana nadzornega 
sveta.

Nadzorni svet v sestavi Radovan Bolko, 
Branko Kalpič, Marjan Kramar, Jordan Med-
vešek, Bernhard Mueller, Dejan Pangeršič, 
je svoj mandat nastopil 10. 11. 2011.

Vsem, razen Marjanu Kramarju, je to prvi 
mandat v vlogi člana nadzornega sveta.

Člani Radovan Bolko, Marjan Kramar in 
Bernhard Mueller so bili v nov nadzorni svet 
imenovani na lanski skupščini družbe.

Nadzorni svet dodatnega predloga, ki ne 
navaja bistveno novih utemeljitev glede na 
tiste, ki jih je predlagatelj sporočil delničar-
jem že za lansko skupščino, ne podpira.

Sklicatelj na dnevni red uvršča 7. toč-
ko z naslovom: Odpoklic člana nadzornega 
sveta in imenovanje novega.

D) Dodatni predlog – Dodatna točka 
k dnevnemu redu – »Imenovanje posebne-
ga revizorja za preveritev posameznih po-
slov družbe« – predlagatelj Maksima Hol-
ding d.d., Parmova ulica 41, 1000 Ljub ljana

Predlog dodatnega sklepa pod novo toč-
ko dnevnega reda: »Za posebnega revizorja 
za preveritev sledečih poslov družbe v za-
dnjih petih letih:

– vsi posli, katerih vrednost presega zne-
sek 500.000,00 EUR,

– posli družbe ETI Elektroelement d.d. 
s člani poslovodstva in nadzornega sveta, 
njihovimi sorodniki v ravni vrsti do katere-
gakoli kolena, v stranski pa do vštetega 
tretjega kolena oziroma z osebami, kate-
rih družbeniki so navedene osebe ali v njih 
opravljajo poslovodno funkcijo,

– posojila hčerinskim družbam,
– posojila tretjim osebam,
– posli z družbo Finema d.o.o., Topliška 

cesta 35, 8250 Brežice,
se imenuje PIT Revizija d.o.o., 

Špruha 19, Trzin.
Obrazložitev: predlagatelj je že več let 

imetnik 12,00 % delnic družbe ETI Elektro-
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element d.d. in šteje za manjšinskega del-
ničarja v skladu z določbami ZGD-1. Gle-
de na izpostavljen dvom v neodvisnost in 
pristranskosti revizorja, ki bo v nasprotju 
s Kodeksom že šestič zaporedoma opravljal 
revizijo naslovne družbe in glede na dejstvo, 
da član nadzornega sveta Marjan Kramar 
funkcijo opravlja že dalj kot 12 let, kar je 
prav tako v nasprotju s Kodeksom, predla-
gatelj predlaga preveritev pomembnejših 
poslov, predvsem pa poslov s povezanimi 
osebami. Ker nadzorni svet ne opravlja svo-
je funkcije, uprava družbe ostaja brez ustre-
znega nadzora. Prav tako redno revizijo že 
več let opravlja isti revizor. Zato je nujno 
potrebno imenovanje zunanjega revizorja, 
ki naj preveri navedene posle. Obstaja sum 
izčrpavanja družbe.

Zaradi navedenega delničar predlaga 
imenovanje posebnega revizorja, ki naj pre-
veri zgoraj navedene posle.

Sklicatelj objavlja sporočilo nadzorne-
ga sveta in uprave družbe glede dodatne-
ga predloga sklepa o imenovanju posebne-
ga revizorja.

Uprava in nadzorni svet družbe dodatne-
ga predloga ne podpirata. Vsebinsko podob-
nega predloga, ki ga je isti delničar podal 
že pred lansko skupščino, delničarji niso 
sprejeli. Uprava in nadzorni svet sta tedaj 
pisno objavila svoje stališče. Objava o tem 
je še vedno dostopna na internetni strani 
družbe: http://www.eti.si/novinarsko_sredi-
sce/obvestila_delnicarjem.aspx.

Dodatno je potrebno pojasniti le, da 
družba z delničarjem družbo Finema d.o.o. 
ne posluje.

Sklicatelj na dnevni red uvršča 8. točko 
z naslovom: Imenovanje posebnega revizor-
ja za preveritev posameznih poslov družbe.

Uprava družbe
ETI Elektroelement d.d.
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Izvršbe

In 108/2011 Os-2959/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Domžalah, opr. št. In 108/2011 
z dne 6. 6. 2011, ki je postal pravnomočen 
17. 6. 2011, in rubežnega zapisnika izvrši-
telja Borisa Letnarja, IZV 207/2011 z dne 
19. 4. 2012, je bila nepremičnina, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo kot etažna lastnika 
in je last dolžnice Bosiljke Adilović, Kersni-
kova 2, Domžale, to je stanovanje št. 1, na 
naslovu Kersnikova 2, Domžale, v izmeri 
57,70 m2, ki stoji na parc. št. 3745/0, k.o. 
1959 – Domažel, zarubljena v korist upnikov 
Stanislava in Malči Šoštarič, oba Kersnikova 
2, Domžale, zaradi izterjave 716,04 EUR 
s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 24. 5. 2012

VL 59669/2008 Os-2960/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okraj-

nega sodišča na Jesenicah, COVL, VL 
59669/2008 z dne 19. 5. 2009, ki je postal 
pravnomočen 10. 6. 2009, v zvezi s skle-
pom VL 59669/2008 z dne 18. 1. 2012, ki 
je postal pravnomočen 14. 2. 2012, je bila 
na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja 
Leona Markovčiča, opr. št. IZV 12/21 z dne 
13. 2. 2012, oziroma sedaj 20, stavba 1081, 
v 4. nadstropju stanovanjske stavbe, na na-
slovu Cesta maršala Tita 3, na Jesenicah, 
v skupni izmeri 51,90 m2, last dolžnice Slo-
bodanke Zukić, zarubljena v korist upnika 
JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Je-
senice, zaradi izterjave 1.006,30 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 28. 5. 2012

VL 43362/2012 Os-2972/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, opr. št. VL 43362/2012 
z dne 30. 3. 2012, je izvršiteljica Branka 
Horvat Zec opravila rubež nepremičnine, ki 
ni vpisana v zemljiško knjigo, last dolžni-
ka Petra Zorića, Turnerjeva ulica 7, Ma-
ribor, in sicer stanovanje št. 21, v izmeri 
39,45 m2, v 5. nadstropju večstanovanjske 
stavbe, na naslovu Ulica Staneta Severja 3, 
Maribor, št. stavbe 1320, v korist upnika 
Kommunio podjetje za trgovino, inženiring 
in storitve d.o.o., Podružnica Maribor, Čr-
tomirova ulica 11, Maribor, zaradi izterjave 
620,907 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 18. 5. 2012

VL 88087/2008 Os-2973/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajne-

ga sodišča na Jesenicah VL 88087/2008 
z dne 30. 10. 2008, ki je postal pravno-
močen 15. 11. 2008 v zvezi s sklepom VL 
88087/2008 z dne 18. 1. 2012, ki je postal 
pravnomočen 14. 2. 2012, je bila na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Mar-

kovčiča, opr. št. IZV 22/2012 z dne 13. 2. 
2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, to je dvosobno stanovanje, št. 17 
oziroma sedaj 20, stavba 1081, v 4. nadstro-
pju stanovanjske stavbe na naslovu Cesta 
maršala Tita 3, na Jesenicah, v skupni izme-
ri 51,90 m2, last dolžnice Slobodanke Zukić, 
zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o., 
Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi iz-
terjave 180,26 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 28. 5. 2012

VL 66127/2009 Os-2974/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča na Jesenicah VL 66127/2009 z dne 
21. 5. 2009, ki je postal pravnomočen 23. 6. 
2009 v zvezi s sklepom VL 66127/2009 
z dne 18. 1. 2012, ki je postal pravnomočen 
14. 2. 2012, je bila na podlagi rubežnega 
zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. 
št. IZV 20/2012 z dne 13. 2. 2012, nepre-
mičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
to je dvosobno stanovanje, št. 17 oziroma 
sedaj 20, stavba 1081, v 4. nadstropju sta-
novanjske stavbe, na naslovu Cesta mar-
šala Tita 3, na Jesenicah, v skupni izmeri 
51,90 m2, last dolžnice Slobodanke Zukić, 
zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o., 
Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi iz-
terjave 865,83 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 28. 5. 2012

Objave 
zemljiškoknjižnih zadev

Dn 96494/2012 Os-3066/12
V zemljiški knjigi se je na predlog predla-

gateljice Darinke Brcar, Delavska ul. 27, 
4281 Mojstrana, glede nepremičnine parce-
la št. 1277/2, k.o. 2171 – Dovje, s sklepom 
Dn 96494/2012 z dne 25. 5. 2012 začel 
postopek za izbris stare hipoteke upnika 
KOOP Mojstrana, 4281 Mojstrana, v višini 
8,760.000 YUD.

Upnika oziroma zastavnega upnika se 
poziva, da v primeru, če izbrisu stare hi-
poteke nasprotuje, v treh mesecih od ob-
jave oklica, vloži ugovor proti izbrisu stare 
hipoteke.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 4. 6. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

In 36/2012 Os-2897/12
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni 

zadevi upnika Daimler AC Leasing, d.o.o., 
Baragova ulica 5, Ljub ljana, ki ga zastopa 
odv. Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljub-

ljana, proti dolžniku Dejanu Levak, Artiče 
10a, Artiče, zaradi izterjave 3.614,04 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Dejanu Levak, Artiče 10a, Ar-
tiče, 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 posta-
vi odvetnica Božena Vučajnk, Černelčeva 
cesta 3, Brežice.

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 Brežicah  
dne 17. 5. 2012

In 39/2012 Os-2898/12
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni 

zadevi upnika Daimler AC Leasing, d.o.o., 
Baragova ulica 5, Ljub ljana, ki ga zastopa 
odv. Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljub-
ljana, proti dolžniku Dejanu Levak, Artiče 
10a, Artiče, zaradi izterjave 12.824,61 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Dejanu Levak, Artiče 10a, Ar-
tiče, 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 posta-
vi odvetnica Božena Vučajnk, Černelčeva 
cesta 3, Brežice.

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 Brežicah  
dne 17. 5. 2012

In 38/2012 Os-2899/12
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni 

zadevi upnika Daimler AC Leasing, d.o.o., 
Baragova ulica 5, Ljub ljana, ki ga zastopa 
odv. Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljub-
ljana, proti dolžniku Dejanu Levak, Artiče 
10a, Artiče, zaradi izterjave 12.466,73 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Dejanu Levak, Artiče 10a, Ar-
tiče, 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 posta-
vi odvetnica Božena Vučajnk, Černelčeva 
cesta 3, Brežice.

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 Brežicah  
dne 17. 5. 2012

Objave sodišč
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In 40/2012 Os-2900/12
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni 

zadevi upnika Daimler AC Leasing, d.o.o., 
Baragova ulica 5, Ljub ljana, ki ga zastopa 
odv. Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljub-
ljana, proti dolžniku Dejanu Levak, Artiče 
10a, Artiče, zaradi izterjave 5.280,50 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Dejanu Levak, Artiče 10a, Ar-
tiče, 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 posta-
vi odvetnica Božena Vučajnk, Černelčeva 
cesta 3, Brežice.

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 Brežicah  
dne 17. 5. 2012

P 60/2012 Os-2857/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni 
zadevi tožeče stranke Aleksandra Šterk, 
Gorenja Podgora 11, Stari trg ob Kolpi, ki 
ga zastopa Suzana Miklič Ninič, odvetnica 
v Domžalah, zoper tožene stranke: neznani 
dediči neznanega prebivališča po pokojnem 
Antonu Šterku, nazadnje stanujoč na naslo-
vu Gorenja Podgora 7, Stari trg ob Kolpi, 
zaradi priposestvovanja nepremičnine pcto 
1.500,00 EUR, dne 9. 5. 2012 sklenilo:

neznanim dedičem neznanega prebivali-
šča po pok. Antonu Šterku, nazadnje stanu-
jočem Gorenja Podgora 7, Stari trg ob Kolpi, 
se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, 
odvetnik v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke neznani dediči nezna-
nega prebivališča po pok. Antonu Šterku, 
nazadnje stanujočem Gorenja Podgora 7, 
Stari trg ob Kolpi, do takrat, dokler le-ti ali 
njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 9. 5. 2012

P 50/2012 Os-2901/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni 
zadevi tožečih strank: Zorica Vlahović, 
Svibnik 4c, Črnomelj, ki jo zastopa Niko 
Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper 
tožene stranke: 1. neznani in neznano kje 
bivajoči dediči članov Selakovič zadruge, 
Marindol 35, Adlešiči, 2. neznani in neznano 
kje bivajoči dediči članov Selakovič zadruge, 
Marindol 11, Adlešiči, 3. neznani in neznano 
kje bivajoči dediči članov Stipanovi zadruge, 
Marindol 10, Adlešiči, in 4. Občina Črnomelj, 
Trg svobode 3, Črnomelj, zaradi priznanja 
lastninske pravice na podlagi priposestvo-
vanja pcto 3.000,00 EUR, v smislu 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljeva-
nju: ZPP), dne 28. 3. 2012 sklenilo:

neznanim in neznano kje bivajočim dedi-
čem članov Selakovič zadruge, Marindol 35, 
Adlešiči, neznanim in neznano kje bivajočim 
dedičem članov Selakovič zadruge, Marin-
dol 11, Adlešiči, in neznanim in neznano 
kje bivajočim dedičem, članov Stipanovič 

zadruge, Marindol 10, Adlešiči, se postavi 
začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik 
v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke neznane in neznano kje 
bivajoče dediče členov Selakovič zadruge, 
Marindol 35, Adlešiči, neznane in neznano 
kje bivajoče dediče članov Selakovič zadru-
ge, Marindol 11, Adlešiči, in neznane in ne-
znano kje bivajoče dediče članov Stipanovič 
zadruge, Marindol 10, Adlešiči, in nato na 
neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali 
njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 28. 3. 2012

P 50/2012 Os-2902/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni 
zadevi tožečih strank: Zorica Vlahović, Svib-
nik 4c, Črnomelj, ki jo zastopa Niko Šuštarič, 
odvetnik v Novem mestu, zoper tožene stran-
ke: 1. neznani in neznano kje bivajoči dedi-
či članov Selakovič zadruge, Marindol 35, 
Adlešiči, 2. neznani in neznano kje bivajoči 
dediči članov Selakovič zadruge, Marindol 
11, Adlešiči, 3. neznani in neznano kje biva-
joči dediči članov Selakovič zadruge, Marin-
dol 37, Adlešiči, 4. neznani in neznano kje 
bivajoči dediči članov Stipanovič zadruge, 
Marindol 10, Adlešiči, in 5. Občina Črnomelj, 
Trg svobode 3, Črnomelj, zaradi priznanja la-
stninske pravice na podlagi priposestvovanja 
pcto 3.000,00 EUR, v smislu 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: 
ZPP), dne 17. 4. 2012 sklenilo:

neznanim in neznano kje bivajočim dedi-
čem članov Selakovič zadruge, Marindol 37, 
Adlešiči, se postavi začasni zastopnik Jože 
Vardjan, odvetnik v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke neznane in neznano kje 
bivajoče dediče članov Selakovič zadruge, 
Marindol 37, Adlešič, in nato na neznanem 
naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov po-
oblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem 
oziroma organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 17. 4. 2012

III D 1720/2009 Os-2472/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okraj-

ni sodnici – svetnici Tatjani Marčič Ma-
ruško v zapuščinski zadevi po pokojnem 
Ljubomiru Marun, rojen 24. 4. 1942, umrl 
6. 8. 2002, nazadnje stanujoč na naslovu 
3 Chelms Ford Avenue 2045, Haberfield, 
Avstralija, državljan Avstralije, dne 16. 4. 
2012 sklenilo, da se dedinji Marun Marinki, 
roj. 12. 5. 1987, v skladu s 4. točko druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku, v zvezi s 163. členom Zakona 
o dedovanju, postavi začasni zastopnik od-
vetnik Andrej Kavčič, Savska cesta 3, Ljub-
ljana. Začasni zastopnik ima v tem postopku 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika 
in bo dedinjo v skladu s 83. členom Zakona 
o pravdnem postopku zastopal od dneva 
postavitve in vse do takrat, dokler dedinja, 
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem, oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 16. 4. 2012

P 519/2012 Os-2789/12
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji 

pravosodni svetovalki mag. Barbari Mazo-
vec Kšela, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Mateja Dermastja Genao, Hubadova 
ulica 20, Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetni-
ška pisarna Nanut d.o.o. iz Ljub ljane, zoper 
toženo stranko Rito Isabel Dermastja Ge-
nao, Herbersteinova ulica 18, Ljub ljana, de-
jansko prebivališče neznano, zaradi razveze 
zakonske zveze, dne 16. 5. 2012, sklenilo:

za začasno zastopnico tožene stranke 
se imenuje odvetnica Tina Kramar, Slom-
škova 4, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani  
dne 16. 5. 2012

I 75/2012 Os-2511/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po 

okrajni sodnici Nataši Simčič v izvršilni za-
devi upnika Jamstveni in preživninski sklad 
Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljub-
ljana, zoper dolžnika Križančič Mitja, Mi-
ren 217, Miren, sedaj neznanega bivališča, 
zaradi izterjave nadomestila preživnine 
2.517,27 EUR s pp, zunaj naroka dne 25. 4. 
2012 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku se dolžniku Križančič Mitju, Miren 
217, Miren, sedaj neznanega bivališča, po-
stavi začasna zastopnica, odvetnica Hilda 
Pipan iz Nove Gorice, ki bo zastopala dol-
žnika v izvršilni zadevi I 75/2012 vse dokler 
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 25. 4. 2012

In 36/2012 Os-2512/12
V izvršilni zadevi upnika Okrožno sodi-

šče v Celju, Prešernova ulica 22, Celje, zo-
per dolžnika Nanci Pesek, Senčna pot 12a, 
Portorož, sedaj neznanega prebivališča, 
zaradi izterjave 517,09 EUR, je sodišče na 
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena 
ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ dolžniku Nanci 
Pesek postavilo začasnega zastopnika od-
vetnika Matica Klemenčiča.

Začasni zastopnik ima v postopku 
In 36/2012 vse pravice in dolžnosti zakoni-
tega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima 
začasni zastopnik od dne postavitve in vse 
do takrat, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 24. 4. 2012

Oklici dedičem

O 828/56 Os-2976/12

Popravek
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po 

okrajni sodnici Poloni Klančič v zapuščinski 
zadevi po dne 27. 1. 1938 umrlem Urdih 
Franc, pok. Jožefa, roj. 9. 3. 1863, iz Kosta-
njevice na Krasu 7, izven naroka dne 18. 5. 
2012 sklenilo:

oklic Okrajnega sodišča v Novi Gorici 
z opr. št. O 828/56 z dne 9. 2. 2012 se 
v 2. vrstici popravi tako, da se napačni da-
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tum za tekstom umrl »9. 3. 1863« nadomesti 
s pravilnim »27. 1. 1938«.

Ta sklep postane sestavni del oklica 
Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št. 
O 828/56 z dne 9. 2. 2012, ki ostane v osta-
lih delih nespremenjen.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 18. 5. 2012

D 33/2011 Os-2859/12
Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapu-

ščinski postopek po pokojnem Francu Čer-
noret (tudi Černat), roj. 28. 7. 1897, nezna-
nega bivališča.

Sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojnem, da se 
priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, 
v enem letu od objave oklica. Po poteku na-
vedenega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo in opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah  
dne 21. 5. 2012

IV D 2322/2011 Os-3021/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod 

opr. št. IV D 2322/2011 v teku zapuščinski 
postopek po pok. Heleni Vajagić, roj. Ra-
diković, hči Ivana, roj. 23. 3. 1925, umrla 
16. 7. 2011, nazadnje stanujoča v Ljub ljani, 
Kvedrova cesta 8, državljanka Republike 
Slovenije.

Zapustnica je sicer napravila oporoko, 
vendar potrebuje sodišče za izvedbo zapu-
ščinskega postopka tudi podatke o zakonitih 
dedičih. Zapustnica je bila poročena in ni 
imela otrok. Imela je brate Franja Radiko-
vića, Stjepana Radikovića, Josipa Radiko-
vića in Jureta Radikovića ter sestre Rozo 
Hren, Milko in Pavlo Gradeček. Zapustniči-
ne sestre so že pokojne in so vse zapustile 
potomce, o katerih pa sodišče, razen tega, 
da živijo na Hrvaškem, nima podatkov.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju poziva navedene dediče 
ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine na podlagi zakona, da se pri-
glasijo sodišču v enem letu od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 27. 3. 2012

I D 1857/2010 Os-3233/11
V zapuščinski zadevi opr. št. I D 

1857/2010 je naslovno sodišče po pokojni 
Jožefi Dragan, roj. 27. 1. 1939, umrli 16. 6. 
2010, nazadnje stanujoči v Ljub ljani, Pri-
štinska ulica 14, državljanki Republike Slo-
venije, odredilo oklic glede pokojnega Šte-
fana Viranta, rojenega 30. 8. 1945 (EMŠO 
3008945500559), umrlega 17. 1. 2011 
v Ljub ljani, nazadnje stanujočega v Ljub-
ljani, Prištinska ulica 14, državljana Repu-
blike Slovenije.

Pokojni Štefan Virant je bil v zunajzakon-
ski skupnosti z zapustnico, ki je umrla pred 
njim.

Zapustnica je imela dva otroka iz prej-
šnjega zakona, Lojzeta Dragana (umrl brez 
potomcev, neporočen) in Jožeta Dragana, 
ki sta oba že pokojna. Po pok. mlajšem sinu 
Jožetu Draganu (roj. 5. 1. 1961, umrl 16. 12. 
1996) so dediči vnuki zapustnice, in sicer 
Robert Dragan, Rok Dragan in Anže Dra-
gan, ki stalno prebivajo v Ljub ljani, Kamno-

goriška ulica 43, Ljub ljana. Skupnih otrok 
Štefan Virant in zapustnica nista imela.

Drugi, še živeči sorodniki pok. Štefana 
Viranta, sodišču niso znani.

Ker sodišče s podatki o morebitnih za-
konitih dedičih pok. Štefana Viranta ne 
razpolaga, na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pok. Štefanu Virant 
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica na sodni 
deski, na spletni strani naslovnega sodišča 
ter v Uradnem listu RS. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nada-
ljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 13. 5. 2011

O 630/60 Os-2760/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi po-

stopek za izdajo dodatnega sklepa o dedo-
vanju po pok. Širok Ivanu, pok. Antona, roj. 
leta 1890 v Grgarju, s stalnim prebivališčem 
San Martin, Argentina, ki je umrl 26. 4. 1945.

Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli 
v poštev tudi dediči zapustnikovega sina Ši-
rok Ivana, roj. 7. 1. 1924, iz San Martina, Ar-
gentina ter dediči zap. hčerke Poberaj Olge, 
roj. Širok, roj. 9. 10. 1926, iz San Martina, 
Argentina, ki sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine v tem zapuščinskem 
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodi-
šču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
o zapuščini na osnovi podatkov o dedičih, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 13. 3. 2012

D 126/2012 Os-2833/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Jožefu Pipanu, roj. 9. 9. 1853, 
ki je umrl dne 8. 6. 1930, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Gabrovica pri Komnu, v ze-
mljiški knjigi je vpisan kot Josip Pipan, pok. 
Antona, Gabrovica pri Komnu 36, 6223 Ko-
men.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapu-
stnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva 
vse morebitne dediče, da se v roku enega 
leta od objave tega oklica in oklica na so-
dni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri 
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in za-
ključilo ta zapuščinski postopek na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 16. 5. 2012

D 130/2011 Os-2840/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Jožefu Žerjalu, roj. 14. 3. 1878 
– Pliskovica, ki je umrl v Pliskovici, dne 
10. 3. 1933, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Pliskovica 45, 6221 Dutovlje, v zemljiški knji-
gi je vpisan kot Josip Žerjal, pok. Vincenca, 
Pliskovica 42, 6221 Dutovlje.

Sodišče ne razpolaga s podatki o ne-
katerih zapustnikovih dedičih, zato s tem 
oklicem poziva vse morebitne dediče, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica in 
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, 
zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nada-
ljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 16. 5. 2012

D 167/2010 Os-2433/12
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je 

v teku zapuščinski postopek po pokojnem 
Antonu Rozmanu, sinu Antona, rojenem 
6. 1. 1933, državljanu R Slovenije, poro-
čenem, nazadnje stanujočem Vodruž 27, 
Šentjur, umrlem dne 12. 10. 2009 v kraju 
Rothenberg, Nemčija.

K dedovanju je poklicana zapustnikova 
vdova Rozman Marie Johanna – Ruth, ro-
jena 17. 7. 1937, neznanega prebivališča. 
O drugih osebah, ki bi lahko bile poklicane 
k dedovanju na podlagi zakona kot dediči 
prvega dednega reda, sodišče nima podat-
kov. Sodišče razpolaga le s podatki dveh 
zapustnikovih sester.

S tem oklicem sodišče poziva dedinjo 
neznanega prebivališča oziroma druge ose-
be, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
da se čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta 
od objave tega oklica na sodni deski sodi-
šča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu 
RS, priglasijo sodišču. V zapuščino spadajo 
nepremičnine.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
izjave postavljenega skrbnika zapuščine in 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Šentjurju  
dne 12. 4. 2012

Oklici pogrešanih

N 15/2011 Os-2845/12
Matija Štefanc, rojen 17. 2. 1845, na-

zadnje stanujoč Dolenji Radenci 10, pošta 
Stari trg ob Kolpi, umrl neznano kdaj, je 
nedvomno že pokojni, ni pa mogoče dobiti 
dokazila o njegovi smrti.

Poziva se vse, ki kaj vedo o Matiji Šte-
fancu, zlasti o tem, kdaj in kje je umrl, da to 
sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju, 
najkasneje v treh mesecih po objavi tega 
oklica, ker bo sodišče sicer po preteku tega 
roka, imenovanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 21. 5. 2012

N 8/2012 Os-2846/12
Anton Mušič, rojen 1. 1. 1909, nazadnje 

stanujoč Dol. Radenci 9, pošta Stari trg ob 
Kolpi, umrl neznano kdaj, je nedvomno že 
pokojni, ni pa mogoče dobiti dokazila o nje-
govi smrti.

Poziva se vse, ki kaj vedo o Antonu Mu-
šiču, zlasti o tem, kdaj in kje je umrl, da to 
sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju, 
najkasneje v treh mesecih po objavi tega 
oklica, ker bo sodišče sicer po preteku tega 
roka, imenovanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 21. 5. 2012

N 9/2012 Os-2847/12
Martin Špehar, rojen 16. 2. 1907, naza-

dnje stanujoč Dečina 5, pošta Stari trg ob 
Kolpi, umrl neznano kdaj, je nedvomno že 
pokojni, ni pa mogoče dobiti dokazila o nje-
govi smrti.

Poziva se vse, ki kaj vedo o Martinu Špe-
harju, zlasti o tem, kdaj in kje je umrl, da to 
sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju, 
najkasneje v treh mesecih po objavi tega 
oklica, ker bo sodišče sicer po preteku tega 
roka, imenovanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 21. 5. 2012
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N 21/2012 Os-2759/12
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli 

o bivanju ali smrti Mihe Fajdiga, rojen 29. 9. 
1855, datum smrti 19. 5. 1931, nazadnje 
stanujoč v Dobu, Gorjuša 5, da to takoj spo-
ročijo sodišču oziroma skrbniku za posebni 
primer, Centru za socialno delo Domžale, 
v roku 15 dni po objavi tega oklica, sicer bo 
sodišče po poteku tega roka ugotovilo smrt 
te osebe.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 15. 5. 2012

N 1/2012 Os-2763/12
Pri tukajšnjem sodišču je v teku postopek 

za proglasitev pogrešanega Starc Antona, 
roj. 6. 6. 1888, v Lipi, Struge, nazadnje sta-
nujočega v ZDA, za mrtvega.

Pogrešani se poziva, da se oglasi sodi-
šču, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj 
vedo o njegovem življenju, da to sporočijo 
sodišču. Rok za oboje je 3 mesece od ob-
jave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kočevju  
dne 11. 5. 2012

N 30/2011 Os-3043/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okraj-

ni sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni za-
devi predlagateljice postopka Vlasti Rojc, 
Črnotiče 45, Črni Kal, ki jo zastopa poobla-
ščenka Jasna Rajčevič, zoper nasprotnega 
udeleženca Ivana Furlan pok. Andreja, z za-
dnjim znanim bivališčem Črnotiče 7, Črni 
Kal, ki ga zastopa skrbnica za poseben pri-
mer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve 
pogrešanega nasprotnega udeleženca za 
mrtvega, po opravljenem naroku dne 18. 5. 
2012 sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev na-
sprotnega udeleženca Ivana Furlana, pok. 
Andreja, roj. 4. 4. 1908, z zadnjim znanim 
bivališčem Črnotiče 7, Črni Kal, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in 
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovne-
mu sodišču v treh mesecih po objavi tega 
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 18. 5. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Bagladi Kulčar Darja, Panonsko nase-
lje 32, Lendava - Lendva, zavarovalno po-
lico, št. 50500018695, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnl-327510

Bagladi Kulčar Darja, Panonsko nase-
lje 32, Lendava - Lendva, zavarovalno po-
lico, št. 50500018688, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnk-327511

Čander Miranda, Hruševec 51, Šentjur, 
zavarovalno polico, št. 41601000052 (fon-
dpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnj-327537

Grlica Sebastjan, Hrušica 75A, Pod-
grad, zavarovalno polico, št. 50500039055, 
izdala zavarovalnica Kapitalska družba d.d. 
gnz-327571

Kiraly Tibor, Župančičeva ulica 6, Len-
dava - Lendva, zavarovalno polico, št. 
50500077857, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnd-327543

Nemec Vido, Martinuči 30, Renče, za-
varovalno polico, št. 50500004927, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd-327518

Petković Goran, Levstikova 1, Novo me-
sto, zavarovalno polico, št. 50500074641, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnv-327500

Podlesnik Peter, Cankarjeva 20, Rado-
vljica, zavarovalno polico, št. 50500044548, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnp-327556

Poglej Uroš, Ulica Staneta Sever-
ja 10, Maribor, zavarovalno polico, št. 
50500025513, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnr-327579

Rabak Nevio, Mavraž 22, Gračišče, za-
varovalno polico, št. 50500010134, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnx-327498

Ranzinger Marko, Petrovče 227, Petrov-
če, zavarovalno polico, št. 50500014981, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. gnt-327577

Rožman Denis, Zagorci 40A, Juršinci, 
zavarovalno polico, št. 50500095694, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gno-327557

Sodnik Polona, Velesovska 71, Šenčur, 
zavarovalno polico, št. 50500042949, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gnn-327483

Suljić Senad, Levčeva 13B, Mengeš, za-
varovalno polico, št. 40301004036, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnq-327580

Špendal Jančar Barbara, Zgornja Be-
snica 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
50500078034. gni-327513

Trojanović Peter, Kamniška cesta 20, Ka-
mnik, zavarovalno polico, št. 50500113879, 
izdala zavarovalnica KD ŽIvljenje d.d. 
gnh-327514

Spričevala preklicujejo

Agić Džana, Cesta maršala Tita 84, Je-
senice, spričevali 7. in 8. razreda Osnovne 
šole Toneta Čufarja, Jesenice, izdani leta 
2010, 2011. gnu-327551

Bednar Urška, Pot k Trojici 6, Vrhnika, 
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Iva-
na Cankarja Vrhnika, izdano leta 2010. 
gnr-327529

Bednar Urška, Pot k Trojici 6, Vrhnika, 
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Iva-
na Cankarja Vrhnika, izdano leta 2011. 
gnq-327530

Bizjak Rok, Ragovska ulica 8, Novo me-
sto, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole 
Novo mesto, izdano leta 2003. gno-327532

Bizjak Rok, Ragovska ulica 8, Novo me-
sto, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole 
Novo mesto, izdano leta 2004. gnn-327533

Bursić Špela, Selo pri Vodicah 33, Vodi-
ce, uspeh pri poklicni maturi in spričevalo o 
poklicni maturi Srednje gradbene, ekonom-
ske in geodetske šole v Ljubljani, izdano leta 
2004, na ime Špela Špacapan. gnj-327512

Černjavič Zvonka, Ižakovci 177, Beltinci, 
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene 
šole, izdano leta 2008. gnu-327501

Debernardi Patriša, Gažon 101, Šmar-
je, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
sko poslovne šole Koper, izdano leta 2003. 
gnf-327491

Debernardi Patriša, Gažon 101, Šmar-
je, maturitetno spričevalo Srednje ekonom-
sko poslovne šole Koper, izdano leta 2003. 
gne-327492

Denžič Iztok, Blatno 17, Globoko, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Brežice, izdano 
leta 2010. gnm-327559

Denžič Iztok, Blatno 17, Globoko, ma-
turitetno spričevalo Republiške maturitetne 
komisije, izdano leta 2010. gnl-327560

Falatov Kristina, Cesta na Markovec 57, 
Koper - Capodistria, maturitetno spriče-
valo Gimnazije Koper, izdano leta 1996. 
gnh-327564

Goljat Lea, Ljubljanska cesta 83, Rače, 
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Rače, 
izdano leta 2011. gno-327482

Gorenc Klemen, Šmarješke Toplice 116, 
Šmarješke Toplice, spričevalo 3. letnika 
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2011. 
gnd-327493

Govednik Maša, Jurčkova cesta 154, 
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje fri-
zerske šole v Ljubljani, izdano leta 2002. 
gni-327488

Gyurkač Silvija, Dolina, Aveg 44, Lenda-
va - Lendva, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika 
ter zaključno spričevalo Dvojezične srednje 
šole Lendava, smer ekonomski tehnik, izda-
na leta 1992–1997. gno-327582

Ičanović Almir, Ljubljanska cesta 13, Tr-
zin, spričevali 1. in 2. letnika Srednje eko-
nomske, gradbene in geodetske poklicne 
šole, izdano leta 2008 in 2009. gnj-327562

Ičanović Amir, Ljubljanska cesta 13, Tr-
zin, spričevalo 2. letnika Srednje ekonom-
ske, gradbene in geodetske poklicne šole, 
izdano leta 2009. gni-327563

Jarc Davorin, Pobreška cesta 4, Maribor, 
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole 
Maribor, izdano leta 2005. gnl-327535

Jarc Davorin, Pobreška cesta 4, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje strojne šole Maribor, izdano leta 2005. 
gnk-327536

Kastelic Urška, Trg zbora odposlan-
cev 72, Kočevje, spričevalo 7. razreda 
Osnovne šole Ob Rinži Kočevje, št. I/363, 
izdano leta 2006. gni-327538

Kastelic Urška, Trg zbora odposlan-
cev 72, Kočevje, spričevalo 8. razreda 
Osnovne šole Ob Rinži Kočevje, št. I/363, 
izdano leta 2007. gnh-327539

Kastelic Urška, Trg zbora odposlan-
cev 72, Kočevje, spričevalo 9. razreda 
Osnovne šole Ob Rinži Kočevje, št. I/363, 
izdano leta 2008. gng-327540

Kerhe Valerija, Gortanova ulica 10, 
Rače, spričevalo 7. razreda Osnovne šole 
Rače, izdano leta 2010. gnu-327576

Klun Martina, Ulica bratov Učakar 18, 
Ljubljana, spričevalo 7. razred Osnovne šole 
Bežigrad, izdano leta 2010. gnr-327504

Kolšek Jure, Svetinova 1, Jesenice, spri-
čevalo 4. letnika EGSŠ Radovljica, izdano 
leta 2005. gnv-327525

Komar Sašo, Župančičeva 6F, Lendava 
- Lendva, spričevalo - zaključno SPTŠ Mur-
ska Sobota, izdano leta 2001. gnw-327549

Korez Marija, Makole 67, Makole, spri-
čevalo o doseženi šolski izobrazbi strugar 
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1985, izdano 
na ime Gorjanc. gnv-327550

Korov Sandra, Strmov 2, Kranj, potrdilo 
o delno opravljeni poklicni maturi (slovenski 
jezik in upravno poslovanje) Srednje eko-
nomske šole Kranj, smer upravni tehnik, 
izdano na priimek Kondič. gnq-327555

Krhen Josip, Hermanova cesta 11, Sev-
nica, diplomo Srednje elektro, kovinarske in 
računalniške šole Titovo Velenje, št. I/163, 
izdana leta 1985. gnr-327554

Kumer Miran, Drska 46, Novo mesto - 
Krka, spričevalo o končani OŠ Razvojno iz-
obraževalni center Novo mesto, izdano leta 
1988. gnc-327494

Misja Valentina, Imeno 20, Podčetrtek, 
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstve-
ne šole Celje, št. 52, izdano leta 2011. 
gnm-327534

Mitojević David, Cesta na ključ 20, Lju-
bljana, spričevala 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 
8. razreda Osnovne šole Vič. gnf-327520

Mitojević Nik, Cesta na ključ 20, Lju-
bljana, spričevala 1., 2. 3., 4. in 5. razreda 
Osnovne šole Vič. gne-327521

Mravlja Katarina, Žaucerjeva ulica 11, 
Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne 
šole Vič, izdano leta 2011. gnt-327552

Nikolić Aljoša, Mizni Dol 5, Vrhnika, spri-
čevalo 8. razreda Osnovne šole Ivana Can-
karja Vrhnika, št. 216/96-2011, izdano leta 
2011. gnm-327509

Novaković Sara, Podplešivica 9, Brezo-
vica pri Ljubljani, spričevala 1., 2. in 3. letni-
ka ter zaključno spričevalo Srednje frizerske 
šole v Ljubljani, izdana leta 2006, 2007, 
2008. gnt-327581

Okroglič Jure, Čargova ulica 15, Kanal, 
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Kanal, 
št. IV-137, izdano leta 2010. gns-327553

Ozebek David, Šebrelje 38A, Cerkno, 
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Cerkno, 
izdano leta 1991. gnz-327496

Pegan Bojan, Pot pomorščakov 16, 
Portorož - Portorose, spričevalo o zaključ-

Preklici
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nem izpitu Srednje pomorske in prometne 
šole, Piran, št. 215/84, izdano leta 1984. 
gns-327528

Prešern Janez, Cesta Janeza Finž-
garja 3, Jesenice, maturitetno spričeva-
lo Gimnazije Jesenic, izdano leta 1995. 
gng-327490

Rutar Blaž, Preserje 12, Preserje, spri-
čevalo 7. razred Osnovne šole Preserje, 
izdano leta 2010. gns-327503

Sedić Zdenka, Ponikve 76A, Videm - 
Dobrepolje, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Centra poklicnih šol Kočevje, št. 5/82-
POŠ, izdano leta 1982, izdano na ime Krpić. 
gnc-327544

Simikić Aleksandra, Brodarjeva trg 3, Lju-
bljana, spričevalo 4. letnika Srednje upravno 
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 
2011. gnk-327486

Svetec Irena, Legen 159A, Šmartno pri 
Slovenj Gradcu, spričevalo - zaključno 2. le-
tnika (skrajšan program) Srednje šole Muta, 
št. 5/2007, izdano leta 2007. gno-327507

Svetina Marjan, Troblje 39Č, Slovenj 
Gradec, spričevala 1. in 2. letnika ter za-
ključno spričevalo Poklicne in srednje kovi-
narske šole Ravne na Koroškem, metalurški 
program žicar. gny-327497

Špenko Nejc, Bukovica 35C, Vodice, 
spričevala 7. in 8. razreda Osnovne šole 
Vodice, izdana leta 2010, 2011. gnt-327527

Tittl Jana, Kvedrova cesta 13, Koper - 
Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije 
Koper, izdano leta 2011. gnx-327573

Trnovšek Suzana, Dramlje 8A, Dramlje, 
indeks, št. 11130120710, izdala Višja po-
slovno komercialna šola Celje. gnm-327484

Troha Barbara, Delavska ulica 8, Moj-
strana, maturitetno spričevalo Gimnazije Je-
senice, izdano leta 2000. gnp-327531

Varga Slimšek Maja, V Karlovce 45, Lju-
bljana - Dobrunje, spričevalo 4. letnika Gim-
nazije Moste, izdano leta 2011. gnf-327566

Zupančič Filip Jakob, Velika čolnarska 
ulica 8, Ljubljana, spričevalo 8. razreda 
Osnovne šole Prežihov Voranc, izdano leta 
2011. gnq-327505

Žagar Manca, Spodnje Gameljne 40, 
Ljubljana Šmartno, spričevalo 7. razreda 
OŠ Šmartno pod Šmarno goro, izdano leta 
2010. gnj-327487

Drugo preklicujejo

Anđelković Slaviša, Crkvina BB, Kru-
ševac, Srbija, vozno karto, številka 
1070500032787010, izdajatelj Cetis d.d. 
gnw-327524

Berger Uroš, Poljanska cesta 54, Ljublja-
na, izkaznico vojnega veterana, št. 014433. 
gne-327542

Blažič Taja, Partizanska cesta 36, Gro-
suplje, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska 
šola Ljubljana. gnl-327485

Erjavec Anže, Pot v Košco 1, Ivančna 
Gorica, potrdilo o strokovnem izpitu za teh-
nika zdravstvene nege, izdano 2009, iz-
dal Univerzitetni klinični center v Ljubljani. 
gni-327567

Erman Barbara, Sorška cesta 36, Škofja 
Loka, študentsko izkaznico, št. 32060194, 
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. 
gnw-327574

Gibičar Nataša, Slovenska cesta 5, Lju-
bljana, odvetniško izkaznico, številka 06/06, 
izdala Odvetniška zbornica Slovenije. 
gns-327578

Jakopin Vesna, Velike Bloke 40, Nova 
Vas, študentsko izkaznico, št. 68113320, 
izdala Fakulteta za management, Koper. 
gnb-327545

Jednak Milan, Vrbica BB, 34300 
Aranđelovac, Srbija, vozno karto, št. 
1070500031524000, izdajatelj Cetis d.d. 
gnx-327523

Kajzer David, Dobja vas 49, Ravne 
na Koroškem, študentsko izkaznico, št. 
11050150, izdala Zdravstvena fakulteta. 
gnk-327561

Kalan Ana, Zbilje 8, Medvode, študent-
sko izkaznico, št. 01009003, izdala Peda-
goška fakulteta. gnf-327516

Klemenčič Luka, Vulčeva ulica 2, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija 
Moste. gnv-327575

Klobučar Rebeka, Prapetno 14, Tolmin, 
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Tolmin, 
leta 2011. gnh-327489

Kokalj Anton, Bišče 12, Domža-
le, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500008766001. gny-327522

Kolarič Uroš, Pod bregom 10, Le-
nart v Slov. goricah, študentsko izkazni-
co,  izdala FERI, Univerza v Mariboru. 
gnb-327570

Novak Suzana, Podova 77, Rače, štu-
dentsko izkaznico, št. 19848878, izdala 
Ekonomska fakulteta, Univerza v ljubljani. 
gnz-327546

Petek Božo s.p. - avtoprevozništvo, Ra-
folče 41, Lukovica, izvod licence Skupnosti 
za vozilo Mercedes Benz Atego 818L, z reg.
oznako LJ N4-94A, ter izvod licence za vo-
zilo Mercedes Benz 814L, z reg. oznako LJ 
57-0VS, izdala Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnf-327495

Petrol d.d., Ljubljana - pravno podro-
čje, Dunajska cesta 50, Ljubljana - Petrol, 
štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: 

PETROL 251/a, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 
Ljubljana, Dunajska cesta 50. gng-327515

Petrović Žana, Kidričeva ulica 2, Kočev-
je, študentsko izkaznico, št. 11080354, izda-
la Zdravstvena fakulteta. gne-327517

Prevozi Lazar Lazar Zorko s.p., Petko-
vec 43A, Rovte, licenco, št. 008713/001, O 
0306882, za vozilo scania 124, registrska 
številka LJ 73-0VU. gnn-327508

Prudič Mitja, Koče 67A, Prestranek, voz-
nikovo kartico, številka 1070500009024001, 
izdajatelj Cetis d.d. gny-327572

Rakušček Anja, Šmartno 91, Kojsko, 
študentsko izkaznico, št. 41040026, izdala 
Medicinska fakulteta. gnc-327569

Rednak Tjaša, Pot v Podgorje 115, Lju-
bljana - Dobrunje, študentsko izkaznico, 
št. 71110438, izdala Univerza v Ljubljani. 
gnw-327499

Rep Ajda, Zgornje Pirniče 19F, Medvo-
de, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola 
za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana. 
gnp-327506

Rihter Milenko, Veluščkova ulica 8, Izola 
- Isola, potrdilo o izpitu iz italijanskega jezika 
po programu za izpolnjevanje v italijanskem 
jeziku – tekoče sporazumevanje, št. 164/99, 
izdajateljica Ljudska univerza Koper, leto iz-
daje 1999. gnu-327526

SAC 2 PREVOZNIŠTVO d.o.o., Pre-
šernova cesta 34, Domžale, certifikat za 
podjetje SAC 2 PREVOZNIŠTVO d.o.o. 
gnt-327502

Škerget Tit, Novo Polje cesta XIV/6A, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 20060342, 
izdala Pravna fakulteta. gng-327565

Traval d.o.o., Agrokombinatska cesta 4A, 
Ljubljana, licenco, št. GE005534/06423/017, 
za vozilo mercedes-benz 1844, registrska 
številka CE V9 77S. gnf-327541

Uroš Šuštarič Ilić s.p., Cesta v Mestni 
log 40, Ljubljana, izvod licence za upravlja-
nje taksi prevozov, št. 012515/010, za vozilo 
z reg. oznako LJ VM-145, izdala Obrtna 
zbornica Slovenije. gng-327519

Vehovec Franci, Bistriška cesta 6, Dom-
žale, spričevalo o končani Srednji usnjarski 
in kovinarski šoli Domžale, izdano 1989. 
gnn-327558

Zabret Živa, Cesta Ceneta Štupar-
ja 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 
01098169, izdala Pedagoška fakulteta, iz-
dana na priimek Kmet. gnd-327547

Zorko Hana, Župeča vas 41B, Cerklje 
ob Krki, študentsko izkaznico, št. 31100006, 
izdala Fakulteta za farmacijo, Univerza v 
Ljubljani. gnx-327548

Žnidaršić Rok, Jamova cesta 45, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 26110188, 
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geode-
zijo. gnd-327568
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