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Javni razpisi

 Ob-3641/12
Spremembe

Petrol, Slovenska energetska družba, 
d.d., Ljubljana objavlja spremembo javnega 
razpisa »Javni razpis PETROLURE/P/2012/
U01 – Nepovratne finančne spodbude za iz-
vedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sonč-
ne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav 
za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov 
energije« objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 43/2012, dne 8. 6. 2012 (v nadaljevanju 
javni razpis).

Javni razpis se spremeni, kot sledi:
1. V drugi točki se tekst iz prve alineje za 

projekte, ki spadajo med namene A spreme-
ni tako, da se glasi:

»– kolikor se dokazuje primernost opre-
me, ki ni na seznamu upravičene opreme 
Eko sklada, j.s., mora vlagatelj prijavi prilo-
žiti certifikat ali merilno poročilo neodvisne 
inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje me-
ritev po standardu SIST EN 255-3 ali SIST 
EN 16147, ki mora vsebovati minimalno 
grelno število (COP) in grelno moč.«

2. V drugi točki se tekst iz prve alineje za 
projekte, ki spadajo med namene B spreme-
ni tako, da se glasi:

»– kolikor se dokazuje primernost opre-
me, ki ni na seznamu upravičene opreme 
Eko sklada, j.s., mora vlagatelj prijavi pri-
ložiti certifikat ali merilno poročilo neodvi-
sne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje 
meritev po standardu SIST EN 14511 (∆T 
kondenzacije 5°C), in mora vsebovati mini-
malno grelno število (COP) in grelno moč.«

3. V drugi točki se doda tekst v smislu 
tretje alineje za projekte, ki spadajo med 
namene B tako, da se glasi:

»– kolikor se dokazuje primernost opre-
me po tem pogoju, vlagatelj prijavi priloži 
EUROVENT CERTIFIKAT in izpis iz sple-
tne strani, www.eurovent-certification.com, 
ki mora vsebovati, označen tip naprave 
katerega se prijavlja na razpis, minimalno 
grelno število (COP) in grelno moč naprave. 
Naprava mora dosegati sledeče zahteve:«

Vrsta toplotne črpalke Tip Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN

ogrevanje prostorov in priprava 
tople sanitarne vode Zrak/voda

4,0 A7/W35 SIST EN 14511 (2008)

3,7 A7/W35 SIST EN 14511 (2011)

Voda/voda 5,2 W10/W35 SIST EN 14511

Zemlja/voda 4,4 B0/W35 SIST EN 14511

4. V drugi točki se tekst iz prve alineje za 
projekte, ki spadajo med namene C spreme-
ni tako, da se glasi:
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»– kolikor se dokazuje primernost opre-
me, ki ni na seznamu upravičene opreme 
Eko sklada, j.s., mora vlagatelj prijavi prilo-
žiti certifikat ali merilno poročilo neodvisne 
prijavi priložiti certifikat in merilno poroči-
lo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana 
za izvajanje meritev po standardu SIST 
EN 12975-2 oziroma SIST EN 12976, in 
mora vsebovati minimalno svetlo oziroma 
aperturno površino sprejemnika sončne 
energije.«

Spremenjena razpisna dokumentacija 
je objavljena na spletni strani, http://www.
petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-
-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolu-
rep2012u01.

Petrol d.d., Ljubljana

 Ob-3585/12
Preklic objave

Preklicujemo objavo II. javnega razpisa 
za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev za leto 2012, za naložbe na 
področju rastlinske pridelave, ki je bila ob-
javljena v Uradnem listu RS, št. 53/12, dne 
13. 7. 2012, pod oznako Ob-3513/12.

Uredništvo

Št. 331-30/2007/52 Ob-3586/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Repu-

blike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi:

– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 
(Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 
103/11) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
PRP),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 
20. septembra 2005 o podpori za razvoj po-
deželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spreme-
njene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 

z dne 25. maja 2009 o spremembi Ured-
be (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe 
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne 
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1698/2005/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih 
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene 
z Uredbo Komisije (ES) št. 679/2011 z dne 
14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede 
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 
o podpori za razvoj podeželja iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, 
str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1974/2006/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 65/2011 
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrob-
nih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih 
postopkov in navzkrižne skladnosti v zve-
zi z ukrepi podpore za razvoj podeželja 
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES),

– Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je 
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič 
spremenjenega dne 30. 3. 2011 (v nadalj-
njem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja

II. javni razpis za Ukrep 121 –
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

za leto 2012, za naložbe na področju 
rastlinske pridelave

1. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru 
PRP 2007–2013 za naložbe na področju sadjarstva, oljkarstva, vinogradništva, vrtnarstva 
in novih izzivov v kmetijstvu. 

Vrsta naložbe: Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP se glede na obseg naložb podpora 
dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:
– enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 
50.000 EUR brez DDV,
– zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR brez 
DDV.

Razpisana sredstva: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 9.430.000 EUR od tega:
– do 2.000.000 EUR za naložbe na področju sadjarstva, brez pridelave jagod (Namen A),
– do 500.000 EUR za naložbe na področju oljkarstva (Namen B),
– do 2. 500.000 EUR za naložbe na področju vinogradništva (Namen C),
– do 3.000.000 EUR za naložbe na področju vrtnarstva, vključno s pridelavo jagod 
(Namen D),
– do 1.430.000 EUR za naložbe namenjene novim izzivom v kmetijstvu (Namen E).
Kolikor razpisana sredstva na Namenu A, Namenu B, Namenu C oziroma Namenu 
D ne bodo porabljena se lahko ostanek sredstev v skladu s petim odstavkom 109. člena 
Uredbe PRP, proporcionalno razdeli ostalim namenom iz javnega razpisa (ne velja za 
Namen E).

Sredstva za Namen A, Namen B, Namen C in Namen D se zagotavljajo iz proračunskih 
postavk MKO, in sicer:
– do 6.000.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU.
– do 2.000.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – slovenska 
udeležba 

Stopnja pomoči za Namen A, Namen B, Namen C in Namen D znaša od 30 % do 70 % 
upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %. 
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Sredstva za Namen E se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO, in sicer:
– do 1.287.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU.
– do 143.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – slovenska 
udeležba 

Stopnja pomoči za Namen E znaša od 50 % do 70 % upravičenih stroškov, od tega 
znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 90 %, delež Republike 
Slovenije pa 10 %. 

Vrsta javnega razpisa ZAPRTI 

Objava in zaključek javnega razpisa: Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno dne 
30. 9. 2012 do 24.ure (zaključek javnega razpisa).

Obdobje upravičenosti stroškov Skladno z drugim in četrtim odstavkom 22. člena Uredbe PRP, so do podpore upravičeni 
stroški naložb:
– ki so nastali od datuma zaključka javnega razpisa do vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev (velja za vse vrste naložb iz predmeta podpore razen za nakup 
kmetijske mehanizacije),
– ki so nastali od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev (velja samo za nakup kmetijske mehanizacije).
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani 
s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev. 

Cilj ukrepa: Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in 
povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem 
prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. 
Skladno s 5. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo 
z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:
– uvajanje novih pro izvodov, tehnologij ali pro izvodnih izboljšav;
– usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Evropske 
unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu;
– stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.
Skladno s 6. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek naložbe 
k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa razviden iz vloge (enostavne naložbe) 
oziroma iz poslovnega načrta (zahtevne naložbe).

Informacije o razpisu: – INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljub ljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS
INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

2. Predmet podpore
2.1 Skladno s prvim in drugim odstavkom 

21. člena Uredbe PRP so predmet podpo-
re v okviru tega javnega razpisa naložbe 
v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro-
izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogod-
bi1, in sicer:

– Namen A: Naložbe na področju sad-
jarstva

– Namen B: Naložbe na področju olj-
karstva

– Namen C: Naložbe na področju vino-
gradništva

– Namen D: Naložbe na področju vr-
tnarstva

– Namen E: Naložbe na področju novih 
izzivov

2.1.1. naložbe v druge objekte in pri-
padajočo opremo za pridelavo kmetijskih 
pro izvodov, kamor spadata tudi ureditev 
nasadov trajnih rastlin pri vrtninah (belu-
ši, artičoke ipd.) ter ureditev drevesnic, tr-
snic oziroma matičnih nasadov pri pridelavi 
okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega 
materiala kmetijskih rastlin (velja za Namen 
A in Namen D);

2.1.2. naložbe v nakup in postavitev ra-
stlinjakov ter pripadajočo opremo (velja za 
Namen D in Namen E);

2.1.3. nakup kmetijske mehanizacije ter 
strojne in transportne opreme, namenjene 
za primarno kmetijsko pridelavo oziroma 

1 Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evrop-
ske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 
25. marca 1957 (11957E).
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opravljanju storitev s kmetijsko mehaniza-
cijo (ne velja za Namen E);

2.1.4. prva postavitev oziroma prestruk-
turiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč 
(velja za Namen A, Namen B in Namen 
D (prva postavitev jagodišč));

2.1.5. nakup in postavitev mrež proti toči 
(velja za Namen A, Namen C in Namen D);

2.1.6. naložbe v namakalno infrastruk-
turo na kmetijskih gospodarstvih, kamor 
spada tudi namakalna oprema, ki je lahko 
samostojna naložba in naložbe v gradnjo 
pripadajočih vodnih virov (ne velja za Na-
men C);

2.1.7. naložbe v učinkovito rabo energije 
in obnovljive vire energije za potrebe kme-
tijskega gospodarstva (velja za Namen D);

2.2 Skladno s prvim in četrtim odstavkom 
21. člena Uredbe PRP, ter skladno z dru-
go točko 1. člena Uredbe 473/2009/ES se 
v okviru tega ukrepa dodeli višji delež pod-
pore za naslednje aktivnosti:

2.2.1 naložbe, namenjene izboljšanju 
učinkovitosti uporabe dušikovega gnojila:

2.2.1.1 nakup kmetijske mehanizacije in 
strojne opreme namenjene manjši porabi 
dušika ter minimalni obdelavi tal.

2.2.3 naložbe v preventivne mehanizme 
proti škodljivim učinkom podnebnih spre-
memb:

2.2.3.1 nakup in postavitev mrež proti 
toči,

2.2.3.2 naložbe v nakup in postavitev 
rastlinjakov in pripadajočo opremo.

2.2.4 naložbe v tehnologije za varčeva-
nje z vodo in shranjevanje vode:

2.2.4.1 naložbe v namakalno infrastruk-
turo na kmetijskih gospodarstvih, kamor 
spada tudi namakalna oprema, ki je lahko 
samostojna naložba, in v gradnjo pripada-
jočih vodnih virov.

2.3 Seznam kmetijskih pro izvodov, ki jih 
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upra-
vičeni do podpor v okviru tega javnega raz-
pisa, je objavljen na spletnih straneh MKO 
in Agencije republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem bese-
dilu: ARSKTRP).

3. Vlagatelji
3.1 Skladno s prvim odstavkom 23. člena 

Uredbe PRP so vlagatelji kmetijska gospo-
darstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na 
ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjuje-
jo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. 
Kadar so vlagatelji kmetijska gospodarstva, 
ki niso pravne osebe oziroma s.p. posame-
zniki, potem se kot vlagatelj razume nosilca 
kmetijskega gospodarstva, razen v prime-
rih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače 
določeno.

3.2 Skladno z drugim odstavkom 
23. člena Uredbe PRP se za namen izva-
janja ukrepa 121 Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev kot mladi prevzemnik šteje 
upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo 
o podpori za prevzem kmetije na podlagi 
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Progra-
ma razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 94/07 in 45/08 – ZKme- 1), Uredbe 
o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 
17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 
2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in 
85/10) ali na podlagi Uredbe PRP (v nadalj-
njem besedilu: mladi prevzemnik).

3.3 Skladno z enajstim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlaga-
telj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče 
na ozemlju Republike Slovenije.

3.4 Skladno z dvanajstim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlaga-
telj, ki je pravna oseba, kmetijsko dejavnost 
registrirano na ozemlju Republike Slovenije.

3.5 Do podpore na javni razpis so upra-
vičena kmetijska gospodarstva, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis v uporabi:

3.5.1 vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih po-
vršin (velja za Namen B in Namen E),

3.5.2 vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih po-
vršin, ki jih je vlagatelj prijavil v zbirni vlogi 
za leto 2012 pod šifro 401 oziroma 402 (ve-
lja za namen D),

3.5.3 vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih 
površin (velja za Namen A in Namen C), 
oziroma

3.5.4 izvajajo storitve s kmetijsko me-
hanizacijo vsaj na navedeni površini iz točk 
3.5.1, 3.5.2 oziroma 3.5.3.

3.6 Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin 
se šteje:

3.6.1 1 ha njiv ali vrtov vključno z nasadi 
jagod,

3.6.2 0,25 ha trajnih nasadov sadovnja-
kov brez nasadov jagod, vinogradov, oljčni-
kov in hmeljišč,

3.6.3 0,25 ha nasadov trajnih rastlin na 
njivskih površinah, matičnjakov, drevesnic, 
trsnic in ukorenišč hmeljnih sadik,

3.6.4 0,25 ha rastlinjakov in pro izvodnih 
površin pri pridelavi gob (površina stalaž),

3.6.5 2 ha trajnih oziroma barjanskih 
travnikov in travniških sadovnjakov ali

3.6.6 4 ha ekstenzivnih kraških pašnikov.
3.7 Do podpore na Namenu D so upra-

vičena kmetijska gospodarstva, ki poleg po-
goja iz točke 3.5 tega javnega razpisa, ob 
vložitvi vloge izpolnjujejo še naslednji pogoj 
in sicer, da iz pridelave vrtnin oziroma jagod 
(Šifra KN: 8101000 – sveže jagode) ustvari-
jo vsaj 50 odstotkov vseh prihodkov na kme-
tijskem gospodarstvu iz naslova opravljanja 
kmetijskih dejavnosti, kar mora biti razvi-
dno iz prijavnega obrazca, iz tabele 7.2.1.1 
oziroma 7.2.1.3 Vrednost tržne pro izvodnje 
v zaključenem letu pred letom oddaje vloge 
na javni razpis. Za vrtnine se po tem javnem 
razpisu šteje pridelovanje kmetijskih rastlin, 
ki so navedene v Prilogi III a k razpisni do-
kumentaciji: Seznam kmetijskih pro izvodov 
za področje vrtnarstva.

4. Pogoji in obveznosti
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti 

izpolnjeni ob vložitvi vloge, razen v primerih, 
ko je v nadaljnjem besedilu drugače dolo-
čeno. Vloga mora biti napisana v sloven-
skem jeziku. Vlagatelju se na tem javnem 
razpisu za posamezen namen odobri samo 
ena vloga.

4.1 Splošni vstopni pogoji za dodelitev 
sredstev

4.1.1 Vlagatelj mora predložiti popolno 
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega 
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej 
navedeni.

4.1.2 Skladno s 1. točko prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP mora biti 
kmetijsko gospodarstvo vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem be-
sedilu: RKG).

4.1.3 Skladno s četrtim odstavkom 
116. člena Uredbe PRP, je sprememba vlo-
ge na javni razpis dopustna do zaključka 

javnega razpisa, vendar se pri tem glede 
vrstnega reda popolnih vlog šteje, da je bila 
spremenjena vloga ponovno vložena.

4.1.4 Vlagatelj je moral v predpisanem 
roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene 
osnovne obrazce o kmetijskem gospodar-
stvu (zbirno vlogo) po predpisu, ki določa 
izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 
2012.

4.1.5 Vlagatelj mora pri pripravi vloge 
uporabljati podatke iz uradnih evidenc.

4.1.6 Skladno s prvim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datu-
mom začetka upravičenosti stroškov ne sme 
začeti z deli, niti prevzeti nobenih obvezno-
sti na račun morebitnih dodeljenih sredstev 
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje 
materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje 
ponudb se ne šteje kot prevzem obvezno-
sti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec 
ne sme biti izbran pred začetkom datuma 
upravičenosti). Kot začetek stroška se šteje 
prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na 
račun morebitnih dodeljenih sredstev.

4.1.7 Če se vlagatelj skladno z drugim 
odstavkom 120 člena Uredbe PRP, v skla-
du s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne 
šteje za naročnika, mora za stroške vseh 
storitev, dobav, del in opreme, ki so višji 
od 10.000 EUR (brez DDV), pridobiti tržno 
primerljive pisne ponudbe najmanj treh med 
seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri 
izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji 
ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne-tr-
žnih pogojih poslovanja.

4.1.8 Za izvedbe naložbe, ki zahteva pri-
dobitev gradbenega dovoljenja, mora vlaga-
telj skladno s določili tretjega odstavka 120 
člena Uredbe PRP pridobiti gradbeno dovo-
ljenje, iz katerega je razvidna namembnost 
objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo 
prijavljene naložbe.

4.1.9 Skladno z določili četrtega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP, mora vla-
gatelj imeti poravnane vse obveznosti do 
države.

4.1.10 Če je vlagatelj skladno z določili 
petega odstavka 120. člena Uredbe PRP 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posa-
meznik, ne sme biti v stečajnem postopku, 
postopku prisilne poravnave ali postopku 
likvidacije.

4.1.11 Če je vlagatelj skladno z določili 
šestega odstavka 120. člena Uredbe PRP fi-
zična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.

4.1.12 Skladno z določili 2. točke prvega 
odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora na-
ložba prispevati k izboljšanju splošne učin-
kovitosti kmetijskega gospodarstva in sicer:

4.1.12.1 Podpora je namenjena le kme-
tijskim gospodarstvom, ki že ob predložitvi 
vloge na javni razpis ustvarijo primeren bru-
to prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma 
iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih de-
javnostih na kmetijah na enoto vloženega 
dela. Enota vloženega dela pomeni obseg 
dela, ki ga opravi ena zaposlena oseba za 
polni delovni čas v obdobju enega leta oziro-
ma eno polno delovno moč, ki znaša 1.800 
ur letno (v nadaljnjem besedilu: polna de-
lovna moč). Kot primeren bruto prihodek 
se šteje prihodek v višini 1 bruto minimalne 
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji 
v letu pred objavo javnega razpisa, ki je 
v letu 2011 znašala 8.977,20 EUR. Vre-
dnost pro izvodnje se bo lahko prikazalo na 
dva načina in sicer z dejanskim prihodkom 
v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovod-
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stvo po dejanskih prihodkih, in s pokritjem 
za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega 
knjigovodstva.

4.1.12.2 Kmetijsko gospodarstvo, ki je 
vpisano v RKG manj kot eno leto od dne-
va objave javnega razpisa, mora ustvariti 
primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejav-
nosti (velja za pravne osebe ali samostojne 
podjetnike posameznike) oziroma iz kmetij-
skih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah na eno polno delovno moč, najpo-
zneje do dokončanja naložbe.

4.1.12.3. Če kmetijsko gospodarstvo 
mladega prevzemnika ob predložitvi vloge 
na javni razpis še ne opravlja kmetijske de-
javnosti oziroma če se je vlagatelj vpisal 
v RKG po predpisanem roku za oddajo zbir-
ne vloge, mora vlagatelj ustvariti primeren 
bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti ozi-
roma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah na eno polno delov-
no moč najpozneje do dokončanja naložbe, 
v katerem je bila zaključena naložba,

4.1.12.4. Izboljšanje splošne učinkovito-
sti kmetijskega gospodarstva mora biti raz-
vidno iz Prijavnega obrazca.

4.1.12.5 Pri zahtevnih naložbah mora 
vlagatelj s poslovnim načrtom izkazati tudi 
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje 
se, da je naložba ekonomsko upraviče-
na, če je kumulativni denarni tok pozitiven. 
Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu 
z navodili, ki so objavljena na spletnih stra-
neh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: 
www.arsktrp.gov.si in sicer za obdobje iz-
vajanja naložbe in nadaljnjih pet let, vendar 
najmanj za obdobje vračanja investicijskih 
sredstev.

4.1.12.6 Kmetijsko gospodarstvo mora 
imeti iz naslova opravljanja kmetijske dejav-
nosti že ob predložitvi vloge na javni razpis 
najmanj eno osebo v delovnem razmerju za 
polni delovni čas (velja za pravne osebe in 
samostojne podjetnike posameznike).

4.1.12.7 Kadar kot kmetijsko gospodar-
stvo nastopa kmetija ali fizična oseba, mora 
kmetijsko gospodarstvo zagotavljati obseg 
dela iz opravljanja kmetijskih, gozdarskih 
ali dopolnilnih dejavnosti najmanj v višini 
ene polne delovne moči, od tega najmanj 
0,5 polne delovne moči iz kmetijskih dejav-
nosti. Šteje se, da kmetijsko gospodarstvo 
dosega 0,5 polne delovne moči iz kmetij-
skih dejavnosti, če vrednost letnega prihod-
ka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja vsaj 
4.488,6 EUR. K osnovni kmetijski dejavnosti 
se šteje tudi kmetijska dejavnost, ki jo kmet 
opravlja kot dopolnilno dejavnost na kme-
tijah. To mora biti razvidno iz Prijavnega 
obrazca.

4.1.12.8 Pri izračunu obsega dela upo-
števamo lastno in najeto delovno silo na 
kmetijskem gospodarstvu.

4.1.12.9 Pri opredelitvi lastne delovne 
sile na kmetiji se upošteva samo tiste ose-
be, ki so člani kmetije. To pomeni, da morajo 
biti člani enega ali več gospodinjstev, ki so 
prijavljena v okviru te kmetije in so vpisa-
ni v registru kmetijskih gospodarstev. Za 1 
PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, 
ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 
delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa 
izračunane vrednosti ne smejo preseči vre-
dnosti po navedenih statusih in sicer: kme-
tijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); 
kmetijski delavec/ka (1 PDM); ostali člani 
kmetije (0,5 PDM). Pri opredelitvi najete de-
lovne sile, velja za 1 PDM oseba v aktivni 
življenjski dobi, ki ima za delo na kmetiji ure-

jeno delovno razmerje za polni delovni čas. 
Pri izračunu občasno najete delovne sile 
se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800 
delovnih ur letno.

4.1.13 Zaprtost finančne konstruk-
cije: Skladno z določili sedmega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP, mora biti iz 
prijavnega obrazca, iz tabele »4.2. Finanč-
na konstrukcija«, razvidna zaprtost finančne 
konstrukcije za priznani in nepriznani del 
naložbe.

4.1.14 Če vlagatelj, skladno z določili 
osmega odstavka 120. člena Uredbe PRP 
kandidira za pridobitev sredstev samo za 
del naložbe, morajo biti iz priložene projek-
tne dokumentacije razvidni:

4.1.14.1 popis del in stroškov, ki se na-
naša na celotno naložbo,

4.1.14.2 ločen popis del in stroškov, s ka-
terim se vlagatelj prijavlja na javni razpis,

4.1.14.3 predloženo dokazilo (popis) 
o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter 
popis del in stroškov.

4.1.15 Če vlagatelj, skladno z določili 
devetega odstavka 120. člena Uredbe PRP 
kandidira za pridobitev sredstev za naložbe 
v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup 
pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, 
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh 
skupnih stroškov gradnje celotnega objek-
ta kot upravičeni stroški priznajo le stroški 
v sorazmernem deležu glede na neto tlori-
sno površino objekta, ki jo upravičeni pro-
stori zasedajo.

4.1.16 Skladno z določili desetega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP, mora vla-
gatelj imeti za nakazilo dodeljenih sredstev 
odprt transakcijski račun za nakazilo sred-
stev v Republiki Sloveniji v skladu s 35. člen 
om Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08; v nadaljnjem besedilu Zkme-1).

4.1.17 Skladno z določili trinajstega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP, nepremič-
nina, na kateri se opravlja izvršba v skladu 
s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, 
ne more biti predmet podpore po tem jav-
nem razpisu.

4.1.18 Skladno z določili štirinajstega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP, nepremič-
nina, ki je predmet podpore po tem javnem 
razpisu, v času odločanja ne sme biti v po-
stopku denacionalizacije.

4.1.19 Izpolnjevanje standardov Evrop-
ske unije: Skladno z določili točke b prvega 
odstavka 26. člena Uredbe 1698/2005/ES 
mora biti naložba usklajena s standardi 
Evropske unije, ki veljajo za takšno nalož-
bo. Seznam minimalnih standardov Evrop-
ske unije za posamezno vrsto navedenih 
naložb iz 2. točke tega javnega razpisa, 
je objavljen na spletnih straneh: MKO: 
www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsk-
trp.gov.si. Mladim prevzemnikom, ki prej-
mejo podporo v skladu s členom 20 (a) (ii) 
Uredbe 1698/2005/ES, se podpora lahko 
dodeli za naložbe, ki izpolnjujejo obstoječe 
standarde Evropske unije, če so te naložbe 
opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga do-
loča člen 21 (1) (c) Uredbe 1698/2005/ES. 
Obdobje mirovanja za izpolnitev standar-
dov ne sme preseči 36 mesecev od datuma 
ustanovitve.

4.1.20 Skladno z določili 5. točke prvega 
odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora kme-
tijsko gospodarstvo z naložbo, ki je predmet 
podpore, prispevati k izpolnjevanju najmanj 
enega od naslednjih ciljev ukrepa:

4.1.20.1 uvajanje novih pro izvodov, teh-
nologij ali pro izvodnih izboljšav,

4.1.20.2 usposobitev kmetijskih gospo-
darstev za izpolnjevanje standardov Evrop-
ske unije, za izboljšanje varstva okolja, higi-
ene in varnosti pri delu,

4.1.20.3 stabilizacija dohodkov na kme-
tijskih gospodarstvih.

4.1.21 Skladno z določili 6. točke prvega 
odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti 
prispevek naložbe k izpolnjevanju navede-
nih ciljev ukrepa razviden iz vloge na javni 
razpis (pri enostavnih naložbah) oziroma iz 
poslovnega načrta (pri zahtevnih naložbah).

4.1.22 Skladno z določili 7. točke prvega 
odstavka 24. člena Uredbe PRP, se upošte-
vajo omejitve pro izvodnje ali omejitve glede 
podpore Evropske unije po skupni ureditvi 
kmetijskih trgov.

4.1.23 Če vlagatelj, skladno z določili 
8. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe 
PRP (razen kmetije, kjer so lastniki oziroma 
solastniki nepremičnin člani kmetije) kandi-
dira za pridobitev sredstev za naložbe v no-
vogradnjo ali obnovo nepremičnin (ne velja 
za kmetijska zemljišča), ki niso v njegovi 
lasti, potem morajo biti izpolnjeni naslednji 
pogoji:

4.1.23.1 vlagatelj mora imeti overjeno 
pogodbo o najemu nepremičnin za obdobje 
najmanj deset let po končani naložbi,

4.1.23.2 vlagatelj mora imeti overjeno 
soglasje lastnika oziroma morebitnih lastni-
kov k naložbi in

4.1.23.3 vlagatelj mora izkazati pravico 
graditi.

4.1.24 Skladno z določili 9. točke prve-
ga odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora 
končni prejemnik sredstev začeti spremljati 
rezultate gospodarjenja na kmetijskem go-
spodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo 
po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo 
teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na 
kmetijskem gospodarstvu po tej metodologiji 
mora spremljati pet obračunskih let po izpla-
čilu sredstev. Standardne rezultate obdela-
ve podatkov po metodologiji FADN mora 
v elektronski obliki in v formatu, določenem 
na spletni strani ARSKTRP, poslati na MKO 
do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. 
Če se na kmetijskem gospodarstvu rezultate 
gospodarjenja za primarno kmetijsko pride-
lavo že spremlja na podlagi knjigovodstva 
po dejanskih prihodkih in odhodkih, spre-
mljanje rezultatov gospodarjenja po meto-
dologiji FADN ni potrebno. V tem primeru 
mora končni prejemnik sredstev poslati po-
ročilo na ARSKTRP do 31. marca tekočega 
leta za preteklo leto, in sicer za pet obračun-
skih let po izplačilu sredstev. Poročilo mora 
končni prejemnik sredstev poslati na pred-
pisanem obrazcu, objavljenem na spletni 
strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz 
poslovnega izida ter bilanco stanja;

4.1.25 Skladno z določili 10. točke prve-
ga odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora 
biti vlagatelj registriran za opravljanje kmetij-
ske dejavnosti, za katero uveljavlja podporo 
(velja za pravne osebe in samostojne podje-
tnike posameznike).

4.1.26 Skladno z določili 11. točke pr-
vega odstavka 24. člena Uredbe PRP je 
dodaten pogoj za nosilca kmetije, kadar kot 
vlagatelj nastopa kmetija, da se morajo vsi 
računi in dokazila o plačilih glasiti na ime no-
silca kmetije. Če je kmetija vključena v sis-
tem DDV, mora biti nosilec kmetije davčni 
zavezanec in vsi računi se morajo glasiti na 
ime nosilca kmetije.

4.2. Podrobnejši vstopni pogoji za dode-
litev sredstev
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Podrobnejši pogoji glede na posame-
zno vrsto upravičenih naložb oziroma sek-
tor primarne kmetijske pridelave, skladno 
z drugim odstavkom 24. člena Uredbe PRP

4.2.1 Nakup kmetijske mehanizacije in 
strojne opreme

4.2.1.1 Kadar gre za nakup kmetijske 
mehanizacije in strojne opreme, ki je na-
menjena lastni primarni pridelavi vlagate-
lja, mora imeti vlagatelj ob vložitvi vloge 
v obdelavi vsaj minimalni obseg kmetijskih 
površin po posameznih namenih iz javne-
ga razpisa sicer ni upravičen do podpore 
za nakup kmetijske mehanizacije in strojne 
opreme po tem javnem razpisu in sicer:

4.2.1.1.1 Namen A:
4.2.1.1.1.1 vsaj 3 ha trajnih nasadov sa-

dovnjakov (brez nasadov jagod) in vinogra-
dov, od tega vsaj 2 ha sadovnjakov (ne velja 
za nakup kmetijskih traktorjev),

4.2.1.1.1.2 6 ha trajnih nasadov sadov-
njakov (brez nasadov jagod) za nakup pr-
vega kmetijskega traktorja ter 12 ha trajnih 
nasadov sadovnjakov (brez nasadov jagod) 
za nakup vsakega naslednjega kmetijskega 
traktorja, ki je predmet podpore, vendar ne 
več kot 5 kmetijskih traktorjev v okviru ene 
vloge (velja za travniške sadovnjake, nasa-
de lesk, orehov, kostanjev in nasadov, ki so 
narejeni na terasah),

4.2.1.1.1.3 6 ha trajnih nasadov sadov-
njakov (brez nasadov jagod), pokritih z mre-
žami proti toči za nakup prvega kmetijskega 
traktorja ter 12 ha trajnih nasadov sadovnja-
kov (brez nasadov jagod) pokritih z mreža-
mi proti toči, za nakup vsakega naslednjega 
kmetijskega traktorja, ki je predmet podpo-
re, vendar ne več kot 5 kmetijskih traktorjev 
v okviru ene vloge (velja za ostale trajne 
nasade sadovnjakov),

4.2.1.1.2 Namen B:
4.2.1.1.2.1 vsaj 1 ha oljčnikov (ne velja 

za nakup kmetijskega traktorja),
4.2.1.1.2.2 3 ha oljčnikov za nakup 

kmetijskega traktorja. Vlagatelj na Namenu 
B lahko pridobi podporo za nakup samo 
enega kmetijskega traktorja v okviru ene 
vloge,

4.2.1.1.3 Namen C:
4.2.1.1.3.1 3 ha trajnih nasadov sadov-

njakov in vinogradov, od tega vsaj 2 ha 
vinogradov (ne velja za nakup kmetijskih 
traktorjev),

4.2.1.1.3.2 6 ha vinogradov za nakup 
prvega kmetijskega traktorja ter 12 ha vi-
nogradov za nakup vsakega naslednjega 
kmetijskega traktorja, ki je predmet podpo-
re, vendar ne več kot 5 kmetijskih traktorjev 
v okviru ene vloge;

4.2.1.1.4 Namen D:
4.2.1.1.4.1 za 2 ha primerljivih kmetijskih 

površin njivskih površin, nasadov trajnih ra-
stlin na njivskih površinah, rastlinjakov ali 
pro izvodnih površin pri pridelavi gob (ne 
velja za nakup kmetijskega traktorja),

4.2.1.1.4.2 za 4 ha primerljivih kmetij-
skih površin njivskih površin, nasadov traj-
nih rastlin na njivskih površinah, rastlinjakov 
ali pro izvodnih površin pri pridelavi gob za 
nakup kmetijskega traktorja. Vlagatelj na 
Namenu D lahko pridobi podporo za nakup 
samo enega kmetijskega traktorja v okviru 
ene vloge.

4.2.1.2 Kolikor se v okviru te vloge na-
črtuje tudi naložba v prvo postavitev trajnih 
nasadov sadovnjakov in oljčnikov oziroma 
ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah na področju pridelave vrtnin, po-
tem morajo biti minimalni obsegi iz pred-

hodne točke doseženi najkasneje ob za-
ključku celotne naložbe (velja za Namene 
A, B in D).

4.2.1.3 Kolikor je nakup kmetijske me-
hanizacije in strojne opreme (velja tudi za 
nakup kmetijskih traktorjev) namenjen iz-
vajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo, 
mora vlagatelj razpolagati vsaj s petletnimi 
pogodbami o izvajanju storitev s kmetijsko 
mehanizacijo vsaj v skupnem obsegu ozi-
roma na površini kot je za posamezen na-
men določeno v točki 4.2.1.1 tega javnega 
razpisa.

4.2.1.4 Kadar je nakup kmetijske me-
hanizacije in strojne opreme namenjen iz-
vajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo, 
potem podprta kmetijske mehanizacija in 
strojna oprema ne smeta biti predmet na-
daljnjega dajanja v najem, razen v prime-
rih, ko je vlagatelj združenje kmetijskih go-
spodarstev, ki je organizirano po predpisih, 
ki urejajo društva, gospodarske družbe ali 
zadruge in le kolikor so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

4.2.1.4.1 združenje kmetijskih gospodar-
stev mora biti registrirano za opravljanje 
storitev s kmetijsko mehanizacijo in strojno 
opremo,

4.2.1.4.2 združenje kmetijskih gospo-
darstev in njeni člani morajo imeti skupno 
površino kmetijskih površin v obdelavi vsaj 
v obsegih kot je za posamezen namen do-
ločeno v točki 4.2.1.1 tega javnega razpisa,

4.2.1.4.3 združenje lahko daje kmetijsko 
mehanizacijo in strojno oprema v nadalj-
nji najem samo svojim članom, kolikor ima 
z njimi sklenjene vsaj petletne pogodbe za 
dajanje v najem strojev in opreme,

4.2.1.4.4 pogodba iz točke 4..2.1.4.3 
mora imeti vsaj tiste elemente, kot so na-
vedeni v vzorcu iz Priloge 1 »Splošni pogoji 
za najem strojev in opreme« k tem javnemu 
razpisu.

4.2.1.4.5 združenje (najemodajalec) 
mora voditi evidenco nadaljnjega dajanja 
v najem podprte kmetijske mehanizacije in 
strojne opreme iz katere morajo biti razvidni 
vsaj naslednji podatki: najemojemalec (Ime 
in priimek, KMG_MID), obdobje najema, 
površina (GERK-i) in

4.2.1.4.6 člani združenja, ki pridobijo 
v najem kmetijsko mehanizacijo in opremo 
s strani svojega združenja, teh strojev ne 
smejo dajati v nadaljnji najem nikomur, ne 
pravnim ne fizičnim osebam.

4.2.1.5 Pri nakupu kmetijske mehaniza-
cije in strojne opreme se upošteva maksi-
malne priznane vrednosti, ki so navedene 
v »Seznamu upravičenih stroškov«, ki je kot 
Priloga.I k razpisni dokumentaciji.

4.2.3 Prva postavitev oziroma prestruk-
turiranje sadovnjakov in oljčnikov (velja za 
Namene AB in D (jagode)):

4.2.3.1 V okviru prve postavitve oziroma 
prestrukturiranja sadovnjakov in oljčnikov, 
vključno z nasadi jagod (v nadaljevanju: 
trajni nasad sadovnjakov), se priznajo na-
slednji stroški: priprava zemljišča (zemelj-
ska dela), priprava poti, nakup in posta-
vitev sadik, nakup in postavitev ograj za 
zaščito pred divjadjo, opore, mrež proti toči, 
zaščite proti pokanju in ožigu plodov ter 
zaščitnih mrež proti ptičem, stroški oskrbe 
(gnojenje in varstvo rastlin) v prvem letu 
postavitve.

4.2.3.2 Za vse naložbe v prvo postavitev 
oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov 
sadovnjakov razen travniških sadovnjakov, 
nasadov lesk, orehov, oljk in kostanjev ter 

nasadov, ki so narejeni na terasah, se mora 
hkrati z naložbo izvesti tudi nakup in posta-
vitev mreže proti toči na najmanj 90 % neto 
površine nasada, ki je predmet naložbe.

4.2.3.3 Kadar gre za naložbe v trajne 
nasade sadovnjakov mora vlagatelj priložiti 
načrt trajnega nasada, s tehničnimi reši-
tvami in popisom del in materiala ter ski-
co trajnega nasada na orto foto posnetku 
GERK-a trajnega nasada na katerega se 
naložba nanaša.

4.2.3.4 Za ekstenzivni travniški sadov-
njak se šteje vsak sadovnjak, za katerega 
so izpolnjeni pogoji, kot jih določa predpis, 
ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega pro-
grama (KOP) iz PRP 2007–2013.

4.2.3.5 Kot prestrukturiranje trajnih na-
sadov sadovnjakov se razume zamenjavo 
obstoječih sort s tržno bolj primernimi sorta-
mi ali pa sprememba tehnologije pridelave.

4.2.3.6 Kot tržno bolj primerne sorte se 
štejejo sorte, ki so navedene v veljavnem 
sadnem izboru Kmetijskega inštituta Slove-
nije oziroma sorte, kot jih določa predpis, ki 
ureja ukrepe kmetijsko okoljskega progra-
ma (KOP) iz PRP 2007–2013, kadar gre za 
ekstenzivne travniške sadovnjake.

4.2.3.7 Pri naložbah v prestrukturiranje 
intenzivnih obstoječih sadovnjakov in oljč-
nikov, se podpira prestrukturiranje samo 
tistih nasadov, ki so starejši od navedenih 
vrednosti:

4.2.3.7.1 pečkarji: 16 let,
4.2.3.7.2 koščičarji: 12 let,
4.2.3.7.3 jagodičje (brez jagod): 15 let,
4.2.3.7.4 lupinarji: 33 let,
4.2.3.7.5 oljke: 33 let,
4.2.3.7.6 namizno grozdje: 25 let.
4.2.3.8 Pri naložbah v prestrukturira-

nje ekstenzivnih travniških sadovnjakov se 
podpira prestrukturiranje samo tistih nasa-
dov ki so starejši od navedenih vrednosti:

4.2.3.8.1 slive: 20 let,
4.2.3.8.2 jablane: 40 let,
4.2.3.8.3 hruške: 40 let,
4.2.3.8.4 mešani nasadi: 30 let.
4.2.3.9 Pogoj iz prejšnjih dveh točk 

4. točke ne velja v primeru, ko je prestruk-
turiranje obstoječih sadovnjakov in oljčni-
kov posledica naravne nesreče ali izjemnih 
pojavov, ki se ne bodo sofinancirali po dru-
gih predpisih.

4.2.3.10 Ob zaključku naložbe mora-
ta biti sadovnjak oziroma oljčnik, vključno 
s podatki o nasadu, v skladu s predpisom, 
ki ureja register kmetijskih gospodarstev, 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

4.2.3.11 Vlagatelj je prijavil pridelek 
oljk in oljčnega olja iz predhodnega leta 
v Register kmetijskih gospodarstev v skla-
du s predpisi, ki urejajo Register kmetijskih 
gospodarstev (velja samo za Namen B).

4.2.3.12 Prispevek v naravi vlagatelja 
pri naložbah v prestrukturiranje trajnih na-
sadov sadovnjakov v obliki lastnega (ne-
plačanega oziroma prostovoljnega) dela 
vlagatelja se prizna samo v primeru, če 
nadzor nad opravljenim delom izvede kme-
tijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS 
zaposlen na področju strokovnega sveto-
vanja za sadjarstvo, oljkarstvo oziroma vi-
nogradništvo. To mora biti razvidno iz popi-
sa izvedenih del (potrjen z žigom Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije in podpisan 
od kmetijskega svetovalca specialista, ki 
je opravil nadzor) in skladno z normativi, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih 
stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni doku-
mentaciji.
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4.2.5 Ureditev nasadov trajnih rastlin na 
njivskih površinah (velja za Namena A in D):

4.2.5.1 V okviru naložb v ureditev nasa-
dov trajnih rastlin na področju vrtnin, okra-
snih rastlin in zelišč ter drevesnic oziroma 
matičnih nasadov na področju pridelave 
okrasnih rastlin, grmovnic in zelišč ter sa-
dnih rastlin (v nadaljevanju: nasad trajnih 
rastlin), se priznajo naslednji stroški: pri-
prava zemljišča (zemeljska dela), priprava 
poti, nakup sadik, stroški sajenja ter oskrbe 
(gnojenje in varstvo rastlin) v prvem letu 
postavitve.

4.2.5.2 Vlagatelj mora za naložbe iz prve 
točke tega odstavka priložiti načrt ureditve 
nasadov, s tehničnimi rešitvami, popisom 
del in materiala, ter skico nasadov na orto 
foto posnetku GERK-a, na katerem bo ure-
jen nasad trajnih rastlin.

4.2.5.3 Prispevek v naravi vlagatelja 
pri naložbah iz prve točke tega odstavka, 
v obliki lastnega (neplačanega oziroma pro-
stovoljnega) dela vlagatelja oziroma zago-
tavljanju lastnega materiala, se prizna samo 
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom 
izvedejo kmetijski svetovalci specialisti, ki 
so pri KGZS zaposleni na področju strokov-
nega svetovanja za vrtnarstvo in sadjarstvo. 
To mora biti razvidno iz popisa izvedenih 
del (podpis kmetijskega svetovalca, ki je 
opravil nadzor in žig območnega zavoda 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije) 
in skladno z normativi, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Pri-
loga št.1 k razpisni dokumentaciji.

4.2.5.4 Ob zaključku naložbe mora biti 
nasad trajnih rastlin, vključno s podatki 
o nasadu, v skladu s predpisom, ki ure-
ja register kmetijskih gospodarstev, vpisan 
v register kmetijskih gospodarstev.

4.2.6 Nakup in postavitev mrež proti toči 
kot samostojne naložbe (velja za Namene 
A, C, D in E)

4.2.6.1 Vlagatelj mora predložiti načrt 
trajnega nasada, s tehničnimi rešitvami in 
popisom del in materiala ter skico trajne-
ga nasada na orto foto posnetku GERK-a 
trajnega nasada oziroma skico kmetijskega 
zemljišča na orto foto posnetku GERK-a na 
katerega se naložba v nakup in postavitev 
mrež proti toči nanaša.

4.2.6.2 Ob zaključku naložbe mora biti 
mreža proti toči, vključno s podatki o nasa-
du na katerega se nanaša, v skladu s pred-
pisom, ki ureja register kmetijskih gospo-
darstev, vpisana v register kmetijskih go-
spodarstev,.

4.2.6.3 Prispevek v naravi vlagatelja pri 
naložbah v postavitev mrež proti toči v obliki 
lastnega (neplačanega oziroma prostovolj-
nega) dela vlagatelja se prizna samo v pri-
meru, če nadzor nad opravljenim delom iz-
vede kmetijski svetovalec specialist, ki je pri 
KGZS zaposlen na področju strokovnega 
svetovanja za sadjarstvo, vinogradništvo, 
oljkarstvo, vrtnarstvo oziroma poljedelstvo. 
To mora biti razvidno iz popisa izvedenih 
del (potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije in podpisan od kmetij-
skega svetovalca specialista, ki je opravil 
nadzor) in skladno z normativi, kot so opre-
deljeni v Seznamu upravičenih stroškov, ki 
je Priloga št.1 k razpisni dokumentaciji.

4.2.7 Nakup in postavitev rastlinjakov 
in pripadajočo opremo (velja za Namena 
D in E):

4.2.7.1 Za rastlinjak se po tem javnem 
razpisu štejejo steklenjaki, plastenjaki in 
tuneli.

4.2.7.2 Vlagatelj mora skladno s pred-
pisi o vodah razpolagati s pravnomočnim 
vodnim dovoljenjem za rabo vode v rastli-
njakih, ki so predmet podpore. Razpolagati 
mora tudi s pravnomočno odločbo o uvedbi 
namakanja kmetijskega zemljišča, kolikor 
so rastlinjaki postavljeni neposredno na 
kmetijskem zemljišču, na katerem se vrši 
namakanje kmetijskih zemljišč.

4.2.7.3 Kadar gre za naložbo v uredi-
tev črpališča, mora vlagatelj razpolagati 
s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za 
rabo vode v rastlinjakih najkasneje do za-
ključka naložbe.

4.2.7.4 Kadar gre za zamenjavo nama-
kalne opreme v rastlinjaku, mora nova opre-
ma za namakanje zagotavljati najmanj 25 % 
manjšo porabo vode na enoto površine ozi-
roma na vrsto kulture kar mora biti razvidno 
iz tehnične specifikacije namakalne opre-
me, ki je predmet podpore.

4.2.12 Naložbe v namakalno infrastruk-
turo za namakalne sisteme, ki so v zasebni 
lasti, v izgradnjo pripadajočih vodnih virov 
in nakup namakalne opreme, ki lahko pred-
stavlja samostojno naložbo

4.2.12.1 Vlagatelj mora skladno s pred-
pisi o vodah razpolagati s pravnomočnim 
vodnim dovoljenjem za rabo vode za nama-
kanje kmetijskega zemljišča, ki se nanaša 
na veliki oziroma mali namakalni sistem ter 
s pravnomočno odločbo o uvedbi nama-
kanja kmetijskega zemljišča (ne velja za 
naložbo v ureditev črpališča).

4.2.12.2 Kadar gre za naložbo v ure-
ditev črpališča, mora vlagatelj razpolagati 
s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za 
rabo vode za namakanje kmetijskega ze-
mljišča najkasneje do zaključka naložbe.

4.2.12.3 Kadar gre za zamenjavo nama-
kalne opreme, mora nova oprema za na-
makanje zagotavljati najmanj 25 % manjšo 
porabo vode na enoto površine oziroma na 
vrsto kulture kar mora biti razvidno iz teh-
nične specifikacije namakalne opreme, ki 
je predmet podpore. Kolikor naložba v novo 
opremo za namakanje terja tudi spremem-
bo obstoječega namakalnega sistema, se 
ti dodatni stroški priznajo le, če so v skladu 
s predloženim predračunom.

4.2.12.4 Prispevek v naravi vlagatelja 
pri postavitvi namakalne opreme v obliki 
lastnega (neplačanega oziroma prostovolj-
nega) dela vlagatelja se prizna samo v pri-
meru, če nadzor nad opravljenim delom 
izvede kmetijski svetovalec specialist, ki je 
pri KGZS zaposlen na področju strokovne-
ga svetovanja za tisto področje kmetijske 
pridelave na katero se namakanje nanaša. 
To mora biti razvidno iz popisa izvedenih 
del (potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije in podpisan od kmetij-
skega svetovalca specialista, ki je opravil 
nadzor) in skladno z normativi, kot so opre-
deljeni v Seznamu upravičenih stroškov, ki 
je Priloga št.1 k razpisni dokumentaciji.

4.2.13 Naložbe, namenjene učinkoviti 
rabi energije ter uporabi obnovljivih virov 
energije za opravljanje kmetijske dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih

4.2.13.1 V okviru tega ukrepa se kot 
upravičen strošek prizna le naložbe v upo-
rabo obnovljivih virov energije na kmetij-
skih gospodarstvih za potrebe izvajanja 
kmetijske dejavnosti na kmetijskem go-
spodarstvu. Kolikor je naložba namenje-
na rabi energije iz obnovljivih virov tudi za 
druge namene (zasebna raba, nekmetijske 
dejavnosti, ipd.) potem se kot upravičen 

strošek prizna le sorazmerni delež naziv-
ne moči grelnega telesa oziroma energet-
skega objekta, ki je namenjen za potrebe 
kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospo-
darstvu. To mora biti razvidno iz projektne 
dokumentacije, ki se nanaša na to naložbo.

4.2.13.2 Kolikor je naložba namenje-
na rabi energije iz obnovljivih virov tudi za 
nekmetijske dejavnosti na kmetijskem go-
spodarstvu ali pa za prodajo, potem se kot 
upravičen strošek prizna le sorazmerni de-
lež nazivne moči grelnega telesa oziroma 
energetskega objekta, ki je namenjen za 
potrebe kmetijske dejavnosti na kmetijskem 
gospodarstvu. To mora biti razvidno iz pro-
jektne dokumentacije, ki se nanaša na to 
naložbo.

4.2.13.3 Kolikor bi bilo ugotovljeno, da 
vlagatelj pred potekom petih let po zadnjem 
izplačilu sredstev večji del povprečne pro-
izvedene energije iz obnovljivih virov pro-
daja drugim, kot je bilo predvideno v točki 
4.2.13.2, mora vrniti vsa prejeta sredstva 
z zamudnimi obrestmi, od dneva izplačila 
do dneva vračila.

4.2.13.4 Kadar gre za kmetije se na-
ložba v uporabo obnovljivih virov energije 
lahko nameni tudi za zasebno rabo kmetov, 
kolikor se pretežni del energije nanaša na 
izvajanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet 
podpore.

4.2.13.5 Kolikor namerava vlagatelj pri 
izvedbi naložbe uveljavljati višje priznane 
stroške iz naslova učinkovite rabe energije, 
mora priložiti elaborat gradbene fizike-to-
plotne zaščite z Izkazom toplotnih karakte-
ristik stavbe, ki ga izdela pooblaščeni odgo-
vorni projektant.

4.2.13.6 Kadar je naložba namenjena 
rekonstrukciji objekta, mora biti elaborat 
gradbene fizike-toplotne zaščite z Izkazom 
toplotnih karakteristik stavbe, izdelan za 
obstoječe stanje stavbe in stanje po rekon-
strukciji stavbe ter mora izkazati zmanjša-
nje porabe energije za ogrevanje za naj-
manj 20 % letnih potreb po toploti.

4.2.16 Naložbe na področju rastlinske 
pridelave (velja za Namena A in D):

4.2.16.1 Kadar gre za naložbe na po-
dročju pridelave semena in semenskega 
materiala kmetijskih rastlin se podpirajo 
samo naložbe v pridelavo certificiranega 
semena in semenskega materiala kmetij-
skih rastlin.

4.2.16.2 Naložbe namenjene skladišče-
nju kmetijskih pro izvodov rastlinskega izvo-
ra (hladilnice, skladišča, silosi) niso pred-
met podpore po tem javnem razpisu

4.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upra-
vičenec v zvezi s predmetom podpore od 
izdaje odločbe o pravici do sredstev do za-
ključka naložbe

4.3.1 Skladno s prvim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, morajo biti grad-
bena dela opravljena v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev objektov, urejanje prostora, 
varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.

4.3.2 Skladno s prvim odstavkom 
71. člena Uredbe 1698/2005/ES, projekt 
ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe 
o pravici do sredstev.

4.4 Pogoji, ki jih mora upravičenec iz-
polnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo 
sredstev

4.4.1. Skladno s osmim odstavkom 
22. člena Uredbe PRP, morajo biti vse na-
ložbe vlagatelja v okviru iste vloge zaklju-
čene pred oddajo zadnjega zahtevka za iz-
plačilo. Kot dokončanje naložbe se štejejo:
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Št. Naložba Dokazilo o zaključku

4.4.1.1 Naložba v novogradnjo oziroma rekonstrukcijo zahtevnih in 
manj zahtevnih objektov, po predpisih o graditvi objektov in 
nakup pripadajoče opreme.

Uporabno dovoljenje 

4.4.1.2 Naložbe v novogradnjo oziroma rekonstrukcijo enostavnih 
in nezahtevnih objektov;
Naložbe v investicijsko vzdrževanje objektov, po predpisih 
o graditvi objektov;
Naložbe v ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah;
Naložbe v postavitev mrež proti toči na vrtninah, nasadih 
trajnih rastlin na njivskih površinah ter vinogradih;

Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo.
Izjava mora biti podpisana s strani upravičenca, potrjena 
z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in 
podpisana od kmetijskega svetovalca specialista, ki je 
pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja 
za posamezna področja kmetijske pridelave na katera se 
naložba nanaša. Izjave ne sme potrditi ista oseba, ki je 
pripravila vlogo oziroma poslovni načrt za to naložbo.

4.4.1.3 Nakup in postavitev mrež proti toči na sadovnjakih 
in vinogradih, Naložbe v prvo postavitev oziroma 
prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;

Vpis sadovnjakov in oljčnikov v predpisane registre ter 
vpis mreže proti toči na sadovnjakih v ustrezne registre. 
Kadar vpis sadik ni zaključek naložbe, se kot dokazilo 
o zaključku naložbe šteje izjava upravičenca o vključitvi 
naložbe v uporabo..

4.4.1.4 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme. Izjava upravičenca o vključitvi opreme v pro izvodni 
proces. Izjava mora biti podpisana s strani upravičenca, 
potrjena z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
in podpisana od kmetijskega svetovalca specialista, ki je 
pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja 
za posamezna področja kmetijske pridelave na katera se 
naložba nanaša. Izjave ne sme potrditi ista oseba, ki je 
pripravila vlogo oziroma poslovni načrt za to naložbo

4.4.2 Skladno z določili prvega in dru-
gega odstavka 127. člena Uredbe PRP, 
se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka 
upravičenca za izplačilo sredstev. Naložba 
na katero se zahtevek za izplačilo sredstev 
nanaša mora biti zaključena in vsi računi 
plačani. Upravičenec, ki mu je bila izdana 
odločba o pravici do sredstev, mora zahtev-
ku priložiti naslednja dokazila:

Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

4.4.2.1 Originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjeno fotokopijo računov.

4.4.2.2 Dokazila o plačilih, ki se upravičencu ne vračajo (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali 
originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).

4.4.2.3 Gradbeno situacijo pri gradbenih delih za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki jo potrdita nadzornik in 
upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali 
originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, dokazila, se upravičencu ne vračajo).

4.4.2.4 Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec (dokazila se upravičencu ne vrača).

4.4.2.5 Izjava nosilca kmetijskega gospodarstva na kmetiji, da so bila dela, ki jih vlagatelj uveljavlja kot prispevek v naravi 
izvedena v skladu s predračunom, ki mora biti potrjena tudi iz strani osebe, ki je izvajala neodvisni nadzor. Neodvisni 
nadzor ne sme vršiti ista oseba, ki je bila odgovorna za izvedbo naložbe. Neodvisni nadzor lahko izvajajo kmetijski 
svetovalci specialisti, ki so pri KGZS zaposleni na področju strokovnega svetovanja za posamezna področja kmetijske 
pridelave, gradbeni projektanti, nadzorniki gradnje, ipd. odvisno od vrste objektov, ki so predmet podpore. 

4.4.2.6 Popis izvedenih del pri prvi postavitvi oziroma prestrukturiranju sadovnjakov in oljčnikov, ki mora biti potrjen tudi 
s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo, 
oljkarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo. 

4.4.2.8 Popis izvedenih del pri ureditvi nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, ki mora biti potrjen tudi s strani kmetijskega 
svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za poljedelstvo, sadjarstvo oziroma 
vrtnarstvo.

4.4.2.9 Popis izvedenih del pri postavitvi mreže proti toči, ki mora biti potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki 
je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo, oljkarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo.

4.4.2.11 Popis izvedenih del pri postavitvi namakalne opreme v lastni režiji vlagatelja, ki mora biti potrjen tudi s strani 
kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za rastlinsko 
pridelavo.

4.4.2.12 Kopije ponudb, utemeljitev izbora izvajalca/dobavitelja in kopije sklenjenih pogodb z izvajalci/dobavitelji. Izvirniki 
ponudb in pogodb morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem.
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Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

4.4.2.13 Kopije ustreznih listin, (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k nabavljeni opremi in dokazujejo, da je 
nabavljena oprema nova.

4.4.2.14 Ustrezna dokazila o zaključku projekta, ki so opredeljena v točki 4.4.2. 

4.4.2.16 Uporabno dovoljenje za objekt, kadar se naložba nanaša na investicijsko vzdrževanje objektov oziroma na nakup 
opreme v teh objektih in vrednost navedenih naložb presega 100.000 evrov priznane vrednosti naložbe.

4.4.2.17 Pravnomočno vodno dovoljenjem za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča (samo za naložbe v ureditev 
črpališč).

4.4.2.20 Dokazila o že prejetih javnih sredstvih.

4.4.3. Skladno z 11. točko prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP, se morajo 
v primeru kadar kot vlagatelj nastopa kme-
tija, vsi računi in dokazila o plačilih glasiti 
na nosilca kmetije. Če je kmetija vključena 
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetije davč-
ni zavezanec.

4.4.4 V okviru tega javnega razpisa lahko 
vlagatelj vloži največ dva zahtevka in sicer:

4.4.4.1 eden zahtevek v primeru enostav-
nih naložb ter

4.4.4.2 največ dva zahtevka v primeru 
zahtevnih naložb.

4.4.5 Kadar vlagatelj vlaga dva zahtevka, 
mora posamezni zahtevek zajemati posa-
mezen del ali več delov predmeta podpore 
oziroma več različnih vrst naložb, ki vsak 
zase predstavljajo zaokroženo tehnološko 
celoto in mora predložiti ustrezna dokazila, 
ki se zahtevajo glede zaključka tega dela 
naložbe oziroma projekta.

4.4.6 Skladno z dvanajstim In trinajstim 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP, se mo-
rajo vsi predračuni, računi in druga dokazila 
glasiti na upravičenca. Vsi računi in dokazi-
la morajo biti predložena v slovenskem je-
ziku. Računi morajo imeti enake elemente 
kot predračuni.

4.4.7 Če se vlagatelj skladno z devetim. 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP v skladu 
s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje 
za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je 
bil postopek izbire dobavitelja oziroma izva-
jalca izveden v skladu z navedenimi predpisi.

4.4.8 Skladno s petim, šestim in sedmim 
odstavkom 127. člena Uredbe PRP morajo 
upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev 
v tekočem letu poslati na ARSKTRP, na na-
slov v skladu s prvim odstavkom 111. člena 
oziroma prvim odstavkom 114. člena Uredbe 
PRP. Upravičenci vlagajo zahtevke za izpla-
čilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi 
v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki za 
izplačilo sredstev se vlagajo od 1. januarja 
do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. de-
cembra tekočega leta. Zahtevki za izpla-
čilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 
5. decembrom, se s sklepom zavržejo. Na 
podlagi vloženega popolnega zahtevka za 
izplačilo sredstev se sredstva izplačajo na 
transakcijski račun upravičenca, po opravlje-
ni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe 
PRP. Če razlika med upravičenimi stroški, 
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtev-
ka za izplačilo sredstev, in višino stroškov, 
ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za 
izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se 
za razliko uporabi znižanje zneska v skladu 
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

4.4.9 Označevanje projektov: Prejemnik 
sredstev mora upoštevati navodila, določena 
v Priročniku za obveščanje javnosti in ozna-
čevanje projektov v okviru PRP 2007–2013, 
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ki je objavljen na spletni strani MKO: www.
MKO.gov.si in ARSKTRP www.aktrp.gov.si.

4.5 Obveznosti, ki jih mora upravičenec 
izpoljevati po zadnjem izplačilu odobrenih 
sredstev

4.5.1 Upravičenec mora skladno s 24. in 
121. členom Uredbe PRP izpolnjevati nasle-
dnje obveznosti:

4.5.1.1 Upravičenec mora skladno s če-
trtim odstavkom 121. člena Uredbe PRP na 
ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in iz-
polnjevanju obveznosti še pet let od zadnje-
ga izplačila sredstev. Poročilo mora upravi-
čenec poslati na ARSKTRP do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto, na predpisa-
nem obrazcu, objavljenem na spletni strani 
ARSKTRP.

4.5.1.2 Kadar je končni prejemnik 
kmetija, ki skladno z 9. točko prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP spremlja re-
zultate gospodarjenja na kmetijskem gospo-
darstvu za primarno kmetijsko pridelavo po 
metodologiji FADN, potem poročanje iz prej-
šnjega odstavka ni potrebno.

4.5.2 Druge obveznosti, ki jih mora iz-
polnjevati upravičenec še vsaj pet let po za-
dnjem izplačilu sredstev:

4.5.2.1 Vodenje evidenc in hramba doku-
mentacije: Upravičenec mora skladno s sed-
mim odstavkom 121. člena in 124. členom 
Uredbe PRP, za naložbo, za katero je pre-
jel podporo, voditi dokumentacijo, določeno 
s tem razpisom, ter jo hraniti še najmanj 
pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. 
Upravičenec mora omogočiti dostop do do-
kumentacije o naložbi ter omogočiti kontrole 
na kraju samem ARSKTRP, MKO, revizijske-
mu organu in drugim nadzornim organom.

4.5.2.2 Skladno z drugim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP se mora predmet 
podpore po tem javnem razpisu uporabljati 
izključno za namen in dejavnost, za katero 
so bila sredstva dodeljena.

4.5.2.3 Skladno s tretjim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP se mora naložbena 
dejavnost, za katero upravičenec po tem jav-
nem razpisu prejme sredstva, opravljati še 
najmanj naslednjih pet let po zadnjem izpla-
čilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati 
bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe 
ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju 
z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih 
mora vrniti v proračun Republike Slovenije 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva, ko je končni prejemnik sredstev ob-
veščen o obveznosti povračila.

4.5.2.4 Skladno s šestim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, je kmetijsko go-
spodarstvo, ki pridobi sredstva iz naslova 
tega javnega razpisa dolžno še pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev v skladu s kme-
tijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisa-
nem roku posredovati na ARSKTRP zbirno 
vlogo po predpisih, ki določajo izvedbo letnih 
ukrepov kmetijske politike.

5. Omejitev sredstev
5.1 Skladno s 119. členom Uredbe PRP 

veljajo naslednje omejitve sredstev:
5.1.1 Skladno s prvim odstavkom 

119. člena Uredbe PRP lahko upravičenci 
pridobijo sredstva za iste naložbe na podla-
gi posamezne vloge na javni razpis samo iz 
enega ukrepa po Uredbi PRP.

5.1.2 Skladno z drugim odstavkom 
119. člena Uredbe PRP se sredstva ne odo-
brijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na 
javni razpis in v zahtevku za izplačajo sred-
stev, že prejel sredstva državnega proračuna 
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Republike Slovenije, sredstva Evropske uni-
je oziroma druga javna sredstva.

5.1.3 Skladno s tretjim odstavkom 
119. člena Uredbe PRP, lahko ne glede na 
določilo prejšnjega odstavka, upravičenci 
pridobijo druga javna sredstva v Republiki 
Sloveniji, vendar seštevek podpor ne sme 
presegati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 
1 k Uredbi 1698/2005/ES. Med druga javna 
sredstva se šteje tudi višina državne pomoči 
iz naslova ugodnejše oziroma subvencioni-
rane obrestne mere.

.5.1.4 Skladno s četrtim odstavkom 
119. člena Uredbe PRP, če je upravičenec 
občina, se lastna sredstva sofinanciranja 
z vidika Evropske unije ne štejejo za že pre-
jeta javna sredstva Republike Slovenije.

5.1.5 Skladno s petim odstavkom 
119. člena Uredbe PRP, se sredstva ne do-
delijo za naložbe zunaj območja Republike 
Slovenije.

6. Upravičeni stroški
6.1 Skladno s prvim odstavkom 22. člena 

Uredbe PRP so upravičeni stroški:

Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila

6.1.1 Stroški naložbe 

6.1.1.1 Stroški nakupa, novogradnje ali obnove gospodarskih poslopij 
in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene 
(vključno z namakalno infrastrukturo), nakup pripadajoče opreme za 
kmetijsko pro izvodnjo, nakup pripadajoče računalniške programske 
in strojne opreme (1. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe 
PRP).

Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi naložbe 
uveljavljati višje priznane stroške (+10 %) 
iz naslova učinkovite rabe energije, mora 
priložiti elaborat gradbene fizike-toplotne 
zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik 
stavbe, ki ga izdela pooblaščeni odgovorni 
projektant.

6.1.1.2 Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani 
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), prevoz in 
njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški 
materiala, prevoza in opravljenih del).
Pri izvedbi gradbenih in obrtniških del mora biti popis izvedenih 
del izdelan v skladu z projektno dokumentacijo (2. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.3 Pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški transporta in montaže 
(3. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.4. Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene 
za primarno kmetijsko pridelavo oziroma opravljanju storitev 
s kmetijsko mehanizacijo, nakup računalniške programske 
opreme ter stroški povezani z vključitvijo opreme v tehnološki 
proces (stroški prevoza, montaže opreme in neposredni stroški 
izobraževanja) (4. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.6. Stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja sadovnjakov 
in oljčnikov. V okviru prve postavitve oziroma prestrukturiranja 
sadovnjakov in oljčnikov, vključno s prvo postavitvijo jagodišč, se 
priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), 
priprava poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj 
za zaščito pred divjadjo, opore, mreže proti toči, zaščite proti 
pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem, stroški 
oskrbe (gnojenje in varstvo rastlin) v prvem letu postavitve. (6. točka 
prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP) 

6.1.1.7 Nakup in postavitev rastlinjakov (steklenjaki, plastenjaki in tuneli) 
(7. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP)

6.1.1.8 Nakup in postavitev mrež proti toči (8. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP)

6.1.1.9 Stroški prve ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah 
ter semenskega materiala kmetijskih rastlin (9. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP)
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Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila

6.1.1.12 Nakup namakalne opreme; pri posodobitvi namakalne opreme se 
mora poraba vode zmanjšati za najmanj 25 odstotkov glede na 
prejšnjo opremo, kar mora biti razvidno iz tehnične specifikacije 
namakalne opreme, ki je predmet podpore (12. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.13 Stroški ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na kmetijskih 
gospodarstvih (13. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.14 Prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES. 
(14. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP)

6.1.1.15 Stroški, ki so povezani z vodenjem kmetijskega gospodarstva 
ter nakupom IKT in strojne opreme (15. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP)

6.1.2 Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v višini do vključno deset odstotkov upravičenih 
stroškov iz točke 6.1.1 (16. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP):

6.1.2.1. Priprava vloge in poslovnega načrta.

6.1.2.2. Stroški pridobitve gradbene, tehnične ali projektne dokumentacije 
ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del.

6.2 Seznam stroškov: Podrobnejši se-
znam upravičenih stroškov je naveden 
v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Pri-
loga št.I k razpisni dokumentaciji. Strošek, 
ki ga ni seznamu iz prejšnjega stavka ni 
upravičen do sofinanciranja po tem javnem 
razpisu.

6.3 Splošni stroški, ki so neposredno po-
vezani s pripravo in izvedbo naložb:

6.3.1 Kolikor vlagatelj uveljavlja za so-
financiranje tudi splošne stroške, v okviru 
dovoljenih vrednosti upravičenih stroškov 
naložbe, mora vlogi priložiti predračune ozi-
roma kopije računov.

6.3.2 Splošni stroški se lahko odobrijo le 
kolikor vlagatelj predloži zahtevana dokazila 
in le v delu priznanih vrednosti.

6.4 Poleg neupravičenih stroškov iz 
3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se 
podpora ne dodeli za:

6.4.1 plačilo davkov, carin in dajatev pri 
uvozu,

6.4.2 nakup rabljene opreme in rabljene 
kmetijske mehanizacije,

6.4.3 naložbe/aktivnosti zunaj območja 
Republike Slovenije,

6.4.4 naložbe v gradnjo začasnih objek-
tov skladno s predpisi o graditvi objektov,

6.4.5 naložbe v sanacijo plazov,
6.4.6 stroške tekočega poslovanja (stro-

ški vzdrževanja in najema itd.),
6.4.7 bančne stroške in stroške garancij,
6.4.8 stroške promocije,
6.4.9 naložbe v stroje, opremo in prosto-

re za rabo, ki ni namenjena za pro izvodnjo 
povezano naložbo,

6.4.10 nakupi pravic kmetijske pro-
izvodnje,

6.4.11 naložbe na ravni trgovine izven 
podprtih dejavnosti,

6.4.12 naložbe, ki se financirajo iz sred-
stev operativnih skladov v okviru potrjenih 
programov organizacij pridelovalcev, kot jih 
določajo predpisi o tržnih ureditvah,

6.4.13 naložbe, ki spadajo med ukrepe 
za podporo raziskovalnim projektom, ukrepe 
za promocijo kmetijskih pro izvodov ali ukre-
pe za preprečevanje bolezni živali.

6.6 Skladno s 3. točko 71. člena Uredbe 
169872005/ES DDV ni upravičen strošek.

7. Podrobnejša merila za ocenjevanje 
vlog

7.1 Skladno s prvim odstavkom 25. člena 
Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni 
izbrani projekti, katerih vloge so popolne, 
vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje.

7.2 Skladno s prvim in tretjim odstav-
kom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je 
lokacija naložbe na območju občin Pomur-
ske regije za izvajanje 10. člena Zakona 
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), do-
datnih deset odstotkov možnih točk, ki za ta 
javni razpis znaša 12 točk pridobijo vloge, 
če je predmet podpore:

7.2.1 nakup in postavitev rastlinjakov 
s pripadajočo opremo,

7.2.2 prva postavitev oziroma prestruktu-
riranje sadovnjakov,

7.2.3 nakup in postavitev mrež proti toči,
7.2.4 naložba v namakalno infrastrukturo 

na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada 
tudi namakalna oprema, ki je lahko samo-
stojna naložba, in v gradnjo pripadajočih 
vodnih virov ali

7.2.5 naložba v učinkovito rabo energije 
in obnovljive vire energije za potrebe kme-
tijskega gospodarstva.

7.3. Skladno s četrtim in petim odstav-
kom 118. člena Uredbe PRP velja, da če 
je lokacija naložbe na območju iz 9. čle-
na Zakona o Triglavskem narodnem parku 
(Uradni list RS, št. 52/10) pridobijo vloge na 
ta javni razpis, ne glede na ostala merila za 
izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk, 
ki za ta javni razpis znaša 12 točk.

7.4 Skladno z drugim odstavkom 25. čle-
na Uredbe PRP se vloge ocenijo na podlagi 
meril za pridobitev spodnje, vstopne meje 
točk, ki za ta javi razpis znaša 24 točk od 
tega vsaj 15 točk iz naslova ekonomskih 
meril pri fizičnih osebah oziroma 18 točk pri 
pravnih osebah (brez upoštevanja dodatnih 
točk iz drugega in tretjega odstavka 7. točke 
tega javnega razpisa. V primeru, da za po-
samezno merilo vlagatelj ne priloži vseh po-
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datkov oziroma so podatki nepravilni, se vlo-
ga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, 
ki presežejo vstopno mejo točk se izberejo 
tiste, ki dosežejo višje število točk, do pora-
be razpisanih sredstev, ločeno za Namen 
A, Namen B, Namen C, Namen D oziroma 
Namen E tega javnega razpisa.

7.5 Vloge, ki so popolne, vsebinsko 
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo 
ocenjene na podlagi naslednjih meril:

cije, predvsem: prijavnega obrazca, projek-
tne dokumentacije oziroma dokumentacije 
o projektu in ustreznih dokazil.

8. Finančne določbe
8.1. Splošni finančni pogoji skladno 

s 22., 26. in 120. členom Uredbe PRP
8.1.1 Stopnja intenzivnosti podpore
8.1.1.1. Skladno s 1. točko prvega od-

stavka 26. člena Uredbe PRP, znaša delež 
sofinanciranja za naložbe mladih prevze-
mnikov iz točke 3.2 javnega razpisa:

8.1.1.1.1 do vključno 60 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe za naložbe, ki so 
bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga 
določa točka c) prvega odstavka 22. čle-
na Uredbe 1698/2005/ES, ki so na obmo-
čjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), 
območjih Natura 2000 in vodo-varstvenih 
območjih,

8.1.1.1.2 do vključno 50 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe za naložbe, ki so 
bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga 
določa točka c) prvega odstavka 22. člena 
Uredbe 1698/2005/ES, na ostalih obmo-
čjih.

8.1.1.2. Skladno z 2. točko prvega od-
stavka 26. člena Uredbe PRP, znaša delež 
sofinanciranja:

8.1.1.2.1 do vključno 50 odstotkov 
priznane vrednosti naložbe za naložbe 
kmetijskih gospodarstev, ki so na obmo-
čjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), 
območjih Natura 2000 in vodo-varstvenih 
območjih,

8.1.1.2.2 do vključno 40 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe za naložbe kme-
tijskih gospodarstev na ostalih območjih.

8.1.1.3 Če je skladno z drugim odstav-
kom 26. člena Uredbe PRP, naložba na-
menjena aktivnostim iz točke 2.2. javnega 
razpisa, znaša delež sofinanciranja:

8.1.1.3.1 do vključno 70 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe, za naložbe mla-
dih prevzemnikov, ki so bile opredeljene 
v poslovnem načrtu, ki ga določa točka 
c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 
1698/2005/ES na OMD, območjih Nature 
2000 in vodo-varstvenih območjih,

8.1.1.3.2 do vključno 60 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe za naložbe mla-
dih prevzemnikov, ki so bile opredeljene 
v poslovnem načrtu, ki ga določa točka 
c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 
1698/2005/ES na ostalih območjih,

8.1.1.3.3 do vključno 60 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe za naložbe kme-
tijskih gospodarstev na OMD, območjih 
Nature 2000 in vodo-varstvenih območjih,

8.1.1.3.4 do vključno 50 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe za naložbe kme-
tijskih gospodarstev na ostalih območjih.

8.1.1.4. Pri nakupu kmetijske mehaniza-
cije, skladno s tretjim odstavkom 26. člena 
Uredbe PRP, znaša delež podpore od 30 
do vključno 40 odstotkov priznane vredno-
sti naložbe, in sicer

8.1.1.4.1 do vključno 40 odstotkov pri-
znane vrednosti nakupa kmetijske meha-
nizacije za gorsko višinska kmetijska go-
spodarstva, ki se vodijo v seznamu MKO,

8.1.1.4.2 do vključno 30 odstotkov pri-
znane vrednosti nakupa kmetijske meha-
nizacije za ostala kmetijska gospodarstva.

8.1.1.5. Pri nakupu posebne kmetijske 
mehanizacije, namenjene bolj učinkovi-
ti rabi dušika ter za minimalno obdelavo 
tal, skladno s četrtim odstavkom 26. člena 

Merila 

Najvišje možno število 
točk

Fizične 
osebe

Pravne 
osebe

I. Ekonomski vidik naložbe 75 87

1. Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na 
enoto vloženega dela (velja za fizične osebe / Poslovna 
uspešnost v zadnjem letu pred naložbo (velja za pravne 
osebe)

20 20

2. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg 
primarne kmetijske pridelave 

8 15

3. Intenzivnost obravnavane naložbe (skupna vrednost 
naložbe/PDM)

12 12

4. Odvisnost KMG od proračunskih plačil (neposredna in 
izravnalna plačila)

5 5

5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 121 v obdobju 
2007–2013 

15 15

6. Razmerje med višino naložbe in letnimi prihodki iz 
kmetijske dejavnosti (enostavne n.) / Racionalnost 
porabe javnih sredstev (zahtevne n.)

10 10

7. Vrsta zavarovanja vlagatelja (kmetije), število 
zaposlenih (s.p. posamezniki) / Inovativnost in razvoj 
podjetij (pravne osebe)

5 10

II. Družbeno socialni vidik naložbe 17 5

1. Izobrazba vlagatelja 10 /

2. Starost vlagatelja / Socialni vidik podjetja 5 5

3. Spol vlagatelja 2 /

III. Regionalni vidik naložbe 20 20

1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od 
razvojnih regij, glede na indeks razvojne ogroženosti

5 5

2. Območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne 
v RS 

5 5

3. Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na 
posebej navedenih območjih

5 5

4. Težavnostne razmere za kmetovanje 5 5

IV. Tehnološki vidik naložbe 5 5

1. Kakovost pro izvodov in varnost živil 5 5

V. Naravovarstveni vidik naložbe 5 5

1. Okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave 
na kmetijskem gospodarstvu

5 5

Skupaj 122 122

7.6 Ocenjuje se stanje ob predložitvi 
vloge. Ocenitve znotraj posameznih meril 
se ne seštevajo. Ocenjevanje vlog bo te-
meljilo na podlagi predložene dokumenta-
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Uredbe PRP znaša delež podpore od 40 
odstotkov do vključno 50 odstotkov prizna-
ne vrednosti naložbe, in sicer:

8.1.1.5.1 do vključno 50 odstotkov pri-
znane vrednosti nakupa posebne kmetijske 
mehanizacije namenjene bolj učinkoviti rabi 
dušika ter za minimalno obdelavo tal za 
gorsko višinska kmetijska gospodarstva, ki 
se vodijo v seznamu MKO,

8.1.1.5.2 do vključno 40 odstotkov pri-
znane vrednosti nakupa kmetijske mehani-
zacije namenjene bolj učinkoviti rabi dušika 
ter za minimalno obdelavo tal za ostala 
kmetijska gospodarstva.

8.1.2 Skladno s petim odstavkom 
26. člena Uredbe PRP, je najmanjši zne-
sek dodeljene pomoči 3.500 EUR na vlo-
go. Najvišji znesek dodeljene pomoči je do 
vključno 1.500.000 EUR na vlogo. Kmetij-
sko gospodarstvo lahko v celotnem pro-
gramskem obdobju 2007–2013 iz naslo-
va tega ukrepa pridobi največ do vključno 
3.000.000 EUR podpore.

8.2 Podrobnejši finančni pogoji
8.2.1 Skladno s šestim odstavkom 

26. člena Uredbe PRP, se pri izračunu de-
ležev in zneskov odobrenih sredstev upo-
števa najvišja priznana vrednost na enoto 
upravičenega stroška za posamezno vrsto 
naložbe, ki je opredeljena v Seznamu upra-
vičenih stroškov, kot Priloga št. 1 k razpisni 
dokumentaciji.

8.2.2 Skladno s sedmim odstavkom 
26. člena Uredbe PRP, se pri izvedbi nalož-
be kot upravičen strošek prizna tudi prispe-
vek v naravi upravičenca skladno s 54. čle-
nom Uredbe 1974/2006/ES:

8.2.2.1 Za ukrepe, ki vključujejo nalož-
be, se lahko prispevki javnih ali zasebnih 
upravičencev v naravi (nudenje blaga ali 
storitev, za katere ni prejeto plačilo, ki bi 
bilo podprto z računi ali enakovrednimi do-
kumenti) štejejo za upravičene izdatke, če 
so izpolnjeni določeni pogoji:

8.2.2.1.1 prispevki vključujejo zagota-
vljanje opreme ali surovin (les) ali neplača-
nega prostovoljnega dela,

8.2.2.1.2 vrednost prispevkov je mogo-
če neodvisno oceniti in preveriti.

8.2.2.2 Javni izdatki, ki jih sofinanci-
ra EKSRP in ki prispevajo k aktivnosti, ki 
vključuje prispevke v naravi, ob zaključku 
aktivnosti ne smejo preseči skupnih upra-
vičenih izdatkov (brez prispevkov v naravi). 
To pomeni, da stroški, dokazljivi z računi ne 
smejo biti nižji od stroškov, ki jih vlagatelj 
uveljavlja kot prispevek v naravi.

8.2.2.3 Vlagatelju se kot upravičen stro-
šek prizna lastni les kot prispevek v naravi, 
če ima za posekani les pridobljeno odločbo 
Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi 
poseka izbranih dreves in sicer v višini do 
200 EUR/m3 žaganega lesa.

8.2.2.4 V primeru lastnega (neplačane-
ga oziroma prostovoljnega) dela, se vre-
dnost tega dela opredeli ob upoštevanju 
porabljenega časa ter običajne urne ali 
dnevne postavke za opravljeno delo, po 
naslednjem normativu: 7 EUR/uro bruto za 
ročno delo ter 20 EUR/uro bruto za strojno 
delo. Ne glede na to, pa se na 1 PDM ne 
prizna več kot 14.000 EUR bruto vrednosti 
za opravljeno lastno (ročno in strojno) delo 
v obdobju 12 mesecev.

8.2.2.5 Ne glede na določila predhodne 
točke, pa prispevek v naravi v obliki lastne-
ga dela in lesa ne sme presegati naslednjih 
vrednosti:

8.2.2.5.2 do vključno 20 % upravičenih 
stroškov pri naložbah v novogradnjo nama-
kalnih sistemov ter v nakup in postavitev 
namakalne opreme,

8.2.2.5.3 do vključno 30 % upravičenih 
stroškov pri naložbah v nakup in postavitev 
rastlinjakov,

8.2.2.5.4 do vključno 30 % upravičenih 
stroškov pri naložbah v nakup in postavitev 
mrež proti toči,

8.2.2.5.5 do vključno 20 % upravičenih 
stroškov pri naložbah v prvo postavitev 
oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov 
ter nasadov trajnih rastlin na njivskih po-
vršinah.

8.2.2.6 Kadar gre za kmetije, se stro-
šek opravljenega dela prizna kot neplačano 
prostovoljno delo nosilca kmetije in drugih 
članov kmetije, če nosilec kmetijskega go-
spodarstva ob zahtevku za izplačilo priloži 
izjavo, da so bila dela izvedena v skladu 
s predloženim predračunom ter če je bil za 
opravljeno delo izveden neodvisni nadzor. 
Poleg tega obseg prispevka v naravi nosil-
ca kmetije ali drugih članov kmetije ne sme 
presegati obsega dela, izraženega v ekvi-
valentu PDM, ki ga je zanje vlagatelj opre-
delil v vlogi oziroma v poslovnem načrtu.

8.2.2.7 Kadar gre za pravne osebe ozi-
roma s.p., se strošek opravljenega dela 
prizna kot neplačano prostovoljno delo no-
silca s.p. oziroma drugih oseb, ki so pri no-
silcu kmetijskega gospodarstva zaposleni, 
če nosilec kmetijskega gospodarstva ob 
zahtevku za izplačilo priloži poročilo o iz-
vedenem delu in interni obračun delovnih 
nalog za vsakega delavca posebej. Poleg 
tega obseg prispevka v naravi nosilca s.p. 
oziroma drugih oseb, ki so pri nosilcu kme-
tijskega gospodarstva zaposleni ne sme 
presegati obsega dela, izraženega v ekvi-
valentu PDM, ki ga je zanje vlagatelj opre-
delil v vlogi oziroma v poslovnem načrtu.

8.2.3 Skladno z osmim odstavkom 
26. člena Uredbe PRP, se celotni prispevek 
v naravi prizna do tiste višine celotne pri-
znane investicijske vrednosti, kakor jo bodo 
opredelili tehnični normativi za posamezno 
vrsto naložbe, ki se nahajajo v dokumenta-
ciji k temu javnemu razpisu, v okviru sezna-
ma upravičenih stroškov.

8.2.4. Pri izvedbi naložb v gradnjo objek-
tov po predpisih o graditvi objektov, za ka-
tere vlagatelj uveljavlja prispevek v naravi, 
mora biti popis izvedenih del za navedene 
naložbe potrjen tudi s strani kmetijskega 
svetovalca specialista, ki je pri KGZS zapo-
slen na področju na področju strokovnega 
svetovanja za sadjarstvo, oljkarstvo, vino-
gradništvo in vrtnarstvo, s strani gradbene-
ga projektanta oziroma nadzornika gradnje.

8.2.5. Kadar gre za nakup kmetijske 
mehanizacije in strojne opreme ter nakup 
opreme v objektih, mora biti nabavljena 
oprema nova. Šteje se, da je navedena 
oprema nova, če je vlagatelj njen prvi zako-
niti lastnik, kar mora biti razvidno iz ustre-
znih listin (garancijski list, servisna knjiga, 
ipd), ki sodijo k tej opremi in jih mora vlaga-
telj priložiti zahtevku za izplačilo.

9. Razpisna dokumentacija in informa-
cije

9.1 Skladno s prvim in tretjim odstav-
kom 114. člena Uredbe PRP se vloga se 
vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije, dostopne na spletnih stra-
neh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: 
www.arsktrp.gov.si.

9.2 Razpisna dokumentacija vsebuje:
9.2.1 Povabilo k oddaji vloge;
9.2.2 Navodilo vlagateljem za izdelavo 

vloge;
9.2.3 Merila in točkovalnik za ocenje-

vanje vlog;
9.2.4 Prijavni obrazec z dokazili;
9.2.5 Priloga št. 1.: Seznam upravičenih 

stroškov;
9.2.6 Priloga št. 2: Navodila za izdelavo 

poslovnega načrta (velja samo za zahtevne 
naložbe),

9.2.7 Priloga III: Seznam kmetijskih pro-
izvodov,

9.2.8 Priloga III a: Seznam kmetijskih 
pro izvodov za področje vrtnarstva,

9.2.9 Ostale priloge: Navodila za izpol-
njevanje e-prijavnega obrazca (vključno 
z razlago temeljnih pojmov), Priročnik za 
obveščanje, Seznam minimalnih standar-
dov Evropske unije za posamezno vrsto 
navedenih naložb iz 2. točke tega javnega 
razpisa in Seznam kmetijskih pro izvodov.

9.3 Vlagatelj lahko pridobi informacije 
o javnem razpisu na informacijskih točkah, 
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

9.4 V skladu s 117. členom Uredbe PRP 
se vloga-prijavni obrazec izpolni v elektron-
ski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom 
identifikacijske kode. Prijavni obrazec-vlo-
ga, ki je izpolnjen in oddan v elektronski 
sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. 
Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen 
prijavni obrazec z izpisom identifikacijske 
kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge 
na javni razpis, ki jih določata javni razpis 
in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj 
vloži v skladu s prvim odstavkom 114. čle-
na Uredbe PRP.

9.5 Skladno z drugim odstavkom 
117. člena Uredbe PRP, se podrobnejša 
navodila o izpolnjevanju prijavnega obraz-
ca v elektronski sistem se objavijo na sple-
tni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSK-
TRP: www.arsktrp.gov.si.

9.6 Skladno z osmim odstavkom 
121. členom Uredbe PRP, se končni pre-
jemniki sredstev, ki so pravne osebe, opis 
aktivnosti, oziroma naložbe in znesek odo-
brenih javnih sredstev objavijo na spletni 
strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: 
www.arsktrp.gov.si.

10. Rok in način prijave
10.1 Skladno s prvim in drugim odstav-

kom 114. člena Uredbe PRP je potrebno 
vlogo na javni razpis poslati priporočeno po 
pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času 
uradnih ur, na naslov:

Agencija Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana

ali vložiti v skladu s določbo prvega od-
stavka 117. člena Uredbe PRP, in sicer od 
naslednjega dne po objavi javnega razpisa 
do 30. 9. 2012 do 24. ure.

10.2 Skladno s tretjim odstavkom 
114. člena Uredbe PRP in 30. členom 
ZKme-1 se vloga na javni razpis vlaga pi-
sno na obrazcu, ki je del razpisne doku-
mentacije, dostopne na spletnih straneh 
MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.
arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena na pred-
pisanem obrazcu, se zavrže. Sestavni deli 
vloge na javni razpis morajo biti speti ali 
vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojni-
ci vloge na javni razpis morajo biti razvidni 
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge 
na javni razpis, ki ju označi pošta oziro-
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ma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja 
ter oznaka javnega razpisa, na katerega 
se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 
114. člena Uredbe PRP:

»Ne odpiraj – Vloga na 2. javni razpis za 
ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev-ukrep 121 za leto 2012, za naložbe na 
področju rastlinske pridelave»

Namen A: Naložbe na področju sad-
jarstva

Namen B: Naložbe na področju oljkar-
stva

Namen C: Naložbe na področju vino-
gradništva

Namen D: Naložbe na področju vrtnar-
stva

Namen E: Naložbe na področju novih 
izzivov

Na ovojnico napišite KMG-MID števil-
ko vašega kmetijskega gospodarstva ter 
ime, priimek in naslov nosilca kmetijskega 
gospodarstva. Prepozno vložene vloge se 
s sklepom zavržejo.

10.3 Skladno s četrtim odstavkom 
114. člena Uredbe PRP, ARSKTRP odpi-
ra in obravnava vloge na javni razpis ter 
zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti 
sočasno.

10.4 Skladno s tretjim odstavkom 
117. člena Uredbe PRP, se zahtevek za 
izplačilo sredstev vlaga v obliki obrazca 
v elektronski sistem ARSKTRP in natisne 
z izpisom identifikacijske kode. Elektronski 
obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elek-
tronski sistem, se ne šteje za zahtevek za 
izplačilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo 
sredstev se šteje natisnjen obrazec z izpi-
som identifikacijske kode skupaj z vsemi 
zahtevanimi prilogami, ki jih določa javni 
razpis, odločba o odobritvi sredstev in raz-
pisna dokumentacija, ki ga vlagatelj vloži 
v skladu s prvim odstavkom 114. člena 
Uredbe PRP.

10.5 Vlagatelju se na tem javnem raz-
pisu za posamezen namen odobri samo 
ena vloga.

11. Obravnava in postopek odobritve ter 
nadzor nad izvajanjem

11.1 Postopek od obravnave do odo-
britve vloge

11.1.1 Postopek za odpiranje in obrav-
navanje vlog ter zahteva za odpravo po-
manjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je 
določen v XXIII. poglavju Uredbe PRP, lo-
čeno po Namenu A, Namenu B, Namenu 
C, Namenu D oziroma Namenu E javnega 
razpisa.

11.1.2 V primeru nepopolne ali nerazu-
mljive vloge, ARSKTRP pozove vlagatelja 
na dopolnitev vloge v skladu s predpisi.

11.1.3 V primeru, da imata na zadnjem 
mestu seznama ocenjenih vlog na javni 
razpis, ločeno po Namenu A, Namenu B, 
Namenu C, Namenu D oziroma Namenu 
E javnega razpisa dve ali več vlog na javni 
razpis isto število prejetih točk, se vloge 
na javni razpis odobrijo po vrstnem redu 
prejetja popolnih vlog na javni razpis, gle-
de na datum in čas (ura, minuta) označen 
na ovojnici vloge s strani pošte oziroma 
vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge 
na javni razpis. Če imata kljub temu na za-
dnjem mestu seznama ocenjenih vlog na 
javni razpis ločeno po Namenu A, Namenu 
B, Namenu C, Namenu D oziroma Namenu 
E javnega razpisa dve ali več vlog na javni 

razpis isto število prejetih točk in so bile 
vloge na javni razpis vložene istočasno, se 
vloge na javni razpis odobrijo po rangiranju 
naslednjih prioritet točkovanja:

1. Ekonomski vidik naložbe;
2. Regionalni vidik naložbe;
3. Družbeno socialni vidik naložbe;
4. Tehnološki vidik naložbe;
5. Naravovarstveni vidik naložbe.
11.1.4 Vloga na javni razpis, ki je popol-

na in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega 
razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne 
zadoščajo za dodelitev sredstev v celo-
ti, se lahko odobri do višine razpoložljivih 
sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer 
se zavrne. Vlagatelj mora v roku osmih dni 
od vročitve obvestila na ARSKTRP poslati 
izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, 
da se ne strinja.

11.1.5 Skladno s 116. členom Ured-
be PRP se sredstva upravičencu odobri-
jo z odločbo o pravici do sredstev. Zoper 
odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritož-
ba se vloži pisno na način iz 10. točke tega 
javnega razpisa, kot je določen za vložitev 
vloge, na naslov: Agencija RS za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana.

11.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki 
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev 
sredstev)

11.2.1 Skladno s 126. členom Uredbe 
PRP, ARKSTRP opravlja administrativne 
preglede (vključno z obiski investicijske-
ga območja na kraju samem) in kontrole 
na kraju samem, s katerimi ugotavlja iz-
polnjevanje pogojev in obveznosti. V skla-
du s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 
1698/2005/ES lahko kontrole izvaja tudi 
Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKO.

11.2.2 Sredstva ARSKTRP izplača šele 
po vseh opravljenih kontrolah, ki so pred-
videne z Uredbo Komisije 65/2011/EU. 
S kontrolami se preveri znesek, ki se iz-
plača investitorju na podlagi zahtevka. Zni-
žanja in morebitne sankcije se uporabijo 
skladno s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

11.2.3 V primeru ugotovljenih nepravil-
nosti se sprožijo sankcije in zahteva vra-
čilo sredstev na način, kot je opredeljeno 
v 57. členu ZKme-1 in 122. členu Uredbe 
PRP.

11.2.4 V skladu s prvim odstav-
kom 123. člena Uredbe PRP se z globo 
200 EUR kaznuje investitor, ki ne posreduje 
poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju 
obveznosti iz četrtega odstavka 121. čle-
na Uredbe PRP. Kolikor v roku 30 dni od 
vročitve odločbe inšpektorata, pristojne-
ga za kmetijstvo, o plačilu globe končni 
prejemnik sredstev ne posreduje letnega 
poročila, mora v skladu s tretjim odstav-
kom 123. člena Uredbe PRP v proračun 
Republike Slovenije vrniti deset odstotkov 
izplačanih sredstev.

11.3 Določena ključna opozorila investi-
torjem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP

11.3.1 Namerna vložitev napačne pri-
jave se sankcionira v skladu z Uredbo 
65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz 
odločbe o pravici do sredstev pa se sankci-
onira v skladu s 57. členom ZKme-1.

11.3.2 V primerih iz prejšnjega odstavka 
ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugoto-
vitve nepravilnosti, izda odločbo, s kate-

ro zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
v proračun Republike Slovenije skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne-
va, ko je končni prejemnik obveščen o ob-
veznosti povračila.

11.3.3 Določba prejšnjega odstavka se 
ne uporablja:

11.3.3.1 če upravičenec zaradi višje sile 
ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz 
odločbe o pravici do sredstev glede ro-
kov in predloži ustrezne dokaze v desetih 
delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen 
storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko po-
daljša rok, če bi bile s to spremembo ob-
veznosti izpolnjene vse zahteve iz predpi-
sov in javnega razpisa ter dosežen namen, 
za katerega je bila dodeljena pravica do 
sredstev, ob smiselni uporabi prvega od-
stavka 54. člena ZKme-1;

11.3.3.2 če upravičenec v skladu s pr-
vim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji 
odločbe o pravici do sredstev in pred pote-
kom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo 
sredstev na ARSKTRP posreduje uteme-
ljen obrazložen zahtevek za spremembo 
obveznosti (vključno podaljšanje rokov), 
določenih v odločbi o pravici do sredstev 
in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo 
ne glede na spremembo obveznosti izpol-
njene vse zahteve iz predpisov in javnega 
razpisa ter dosežen namen, za katerega je 
bila dodeljena pravica do sredstev;

11.3.3.3 če upravičenec dokaže, da za-
radi nepredvidenih okoliščin, na katere ni 
mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti 
iz odločbe o pravici do sredstev.

11.3.4 Končnemu prejemniku sredstev 
ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev 
v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.

11.3.5 O višji sili ali izrednih okoliščinah 
mora upravičenec ali njegova pooblaščena 
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predlo-
žiti ustrezna dokazila v desetih delovnih 
dneh od dneva, ko je upravičenec oziro-
ma njegova pooblaščena oseba to zmožna 
storiti.

11.3.6 Če se v obdobju, za katerega je 
bila prevzeta obveznost iz odločbe o pravici 
do sredstev kot pogoj za odobritev pomoči, 
na drugo osebo prenese celotno kmetijsko 
gospodarstvo upravičenca, ali le njegov 
del, ta druga oseba lahko prevzame obve-
znost iz odločbe o pravici do sredstev za 
preostanek obdobja. Če oseba obveznost 
ne prevzame, upravičenec povrne izplača-
no pomoč.

11.3.7 Če upravičenec iz neutemeljenih 
razlogov ne dovoli kontrole na kraju samem, 
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa 
javni razpis in obveznosti iz odločbe o pra-
vici do sredstev. V tem primeru mora v pro-
račun Republike Slovenije vrniti že izplača-
na sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva, ko je prejemnik sredstev 
obveščen o obveznosti povračila.

11.3.8. Skladno s tretjim odstavkom 
57. člena ZKme-1, kadar upravičenec sred-
stva uporablja v nasprotju z namenom, za 
katerega so mu bila dodeljena ali ne iz-
polnjuje zahtev iz predpisov in odločbe 
o dodelitvi sredstev ali je sredstva pridobil 
nezakonito, na podlaagi lažnih podatkov 
ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo, 
s katero zahteva vračilo dodeljenih sred-
stev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi od dneva prejema sredstev.
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PRILOGA 1: SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM STROJEV IN OPREME

Združenje kmetijskih pro izvajalcev... v nadaljnjem besedilu najemodajalec, daje v najem najemniku stroj oziroma opremo po določbah 
in pod pogoji, ki so določene v nadaljevanju in so sestavni del najemne pogodbe, s katerimi je najemnik seznanjen, kar potrjuje s svojim 
podpisom v najemni pogodbi.

1. člen Upravljanje z najetim strojem oziroma opremo
Z najetim strojem oziroma opremo sme upravljati le član združenja in osebe, ki so člani njegove kmetije po predpisu, ki ureja kmetijstvo in 
ki lahko z veljavnim dokumentom dokažejo, da so usposobljene za upravljanje s tem strojem oziroma opremo. Z najetim strojem oziroma 
opremo ni dovoljeno upravljanje osebam, če so le te pod vplivom alkohola, mamil, zdravil ali drugih opojnih substanc, ki onemogočajo 
varno uporabo stroja oziroma opreme. Najemnik opreme ne bo uporabljal oziroma, ne bo dovolil da se uporablja v nasprotju s katerimkoli 
zakonom in bo na zahtevo najemodajalca na prvi poziv povrnil vse stroške, ki bi nastali zaradi takšnega ravnanja. Prepovedano je dajanje 
stroja oziroma opreme v podnajema tretji osebi. Prepovedano je stroj oziroma opremo uporabljati v namene za katere ni predvidena, ga 
preobremenjevati ali kakor koli drugače zlorabljati.
Najemnik ne sme brez privolitve najemodajalca izvesti na stroju oziroma opremi kakršnokoli spremembo ali dopolnitev ne glede na to ali 
bi to oviralo njuno uporabo ali ne. če najemnik opravi spremembe in dopolnitve brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca, nosi 
vse stroške za vzpostavitev stanja, kot je bilo ob prevzemu stroja oz_ opreme in stroške zmanjšanja vrednosti stroja oz opreme.
Stroja oziroma opreme najemnik ne sme uporabljati za učenje, preizkušanje in podobno. Najemnik se obvezuje upoštevati vse določbe 
teh splošnih pogojev in se zavezuje, da bo v primeru kršitve najemodajalcu povrnil vso škodo, ki bi s tem nastala; višino škode bo določil 
najemodajalec.

2. člen Izdaja in vrnitev najetega stroja oziroma opreme
Stroj oziroma oprema je v vsakem času neodtujljiva last najemodajalca. Najemnik ga/jo sprejme v brezhibnem stanju z zakonsko predpi-
sano opremo in potrebnimi dokumenti, kar potrdi s podpisom primopredajnega zapisnika ali dobavnice. Najemnik se obvezuje, da bo vrnil 
stroj oziroma opremo v takem stanju, v kakršnem ga/jo je prejel. Najemnik se obvezuje, da bo najeti stroj oziroma opremo vrnil v kraj, kjer 
ga je prevzel, na dan in v času, kot je določeno v pogodbi, sicer ima najemodajalec pravico zaračunati najemnino in zamudnino v višini 
100 % pribitka na ceno letnega najema stroja oziroma opreme.

3. člen Najem
Najem se obračuna po pogojih, ki so navedeni v vsakokrat veljavnem ceniku. Najem stroja oziroma opreme mora trajati najmanj 5 let. 
Podaljšanje je mogoče le na podlagi pisnega potrdila najemodajalcu o podaljšanju. Oseba, ki prevzame stroj oziroma opremo in podalj-
ša pogodbo, je seznanjena, da je polno osebno odgovorna za plačilo najemnine skupaj z osebo, družbo ali organizacijo, v imenu katere 
prevzema stroj oziroma opremo.
Najemnik omogoča najemodajalcu neomejen vstop na lokacijo, kjer se stroj oziroma oprema nahaja in občasno kontrolo uporabe stroja 
oz opreme, ki je v najemu. V primeru odvzema opreme zaradi kršitve pogodbenih obveznosti, ne bo oviral dostopa na lokacijo in odvoza 
stroja oziroma opreme na stroške najemojemalca.

4. člen Vzdrževanje
Najemnik se obvezuje, da bo ves čas najema skrbel za stroj oziroma opremo in redno preverjal stanje olja v motorju, samodejnem avto-
matskem menjalniku (če je v najetem stroju), hladilne tekočine, zavorne tekočine, nivo tekočine v baterijah / akumulatorjih ter zračni tlak 
v zračnicah in drugih sklopih stroja, ki so pomembni za nemoteno delovanje stroja.

5. člen Okvare
Vse servise in popravila stroja oziroma opreme je v celoti dolžan nositi najemnik.

6. člen Gorivo
Gorivo ni vračunano v ceno najema. Najemnik prevzame stroj s polno posodo goriva oziroma polno baterijo / akumulatorjem in mora 
takega tudi vrniti. V nasprotnem primeru ima najemodajalec pravico zaračunati, poleg manjkajočega goriva, še stroške polnjenja po ve-
ljavnem ceniku.

7. člen Zavarovanje
Stroj oziroma oprema nima nikakršnega zavarovanja, razen če je z najemno pogodbo določeno drugače. Osnovno in dodatno zavarovanje 
stroja oziroma opreme zagotavlja najemojemalec. Najemojemalec krije vse stroške in škodo, ki nastanejo:
– zaradi nepravilne uporabe stroja oziroma opreme
– zaradi povzročitve škode tretji osebi zaradi škode, povzročene namenoma all iz hude malomarnosti
– ker upravljalec v trenutku nastale škode ni imel veljavnega dokumenta, ki dokazuje ustrezno usposobljenost za upravljanje z strojem 
oziroma opremo
– zaradi pobega najemnika s kraja nezgode,
– Če je z najetim strojem oziroma opremo upravljala nepooblaščena oseba,
– Če je vozil v prepovedane namene,
– če je naloženi tovor poškodoval vozilo ali če je voznik vozil nestrokovno.

8. člen Obveznosti v primeru nezgode
Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese najemodajalca (in zavarovalnice v primeru zavarovanja stroja oziroma 
opreme) tako, da:
– bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke oziroma druge evidenčne podatke vpletenih vozil, 
strojev,...
– ne bo priznal krivde tretjim osebam,
– bo takoj poklical najemodajalca in ga obvestil o škodi, tudi če je ta neznatna,
– ne bo zapustil poškodovanega stroja oziroma opreme, dokler ga ne zavaruje in umakne na varno,
– bo v primeru nezgode obvezno in takoj poklical in počakal policijo, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč,
– bo napisal izčrpno poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo in takoj dostavil k najemodajalcu
Če najemnik ne bo postopal, kot je navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, bo odgovarjal za vse posledice in škodo, ki bi zaradi tega 
nastala najemodajalcu. V primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemojemalca (npr. brezplačen prevoz z mesta 
nezgode ali zamenjava stroja oziroma opreme ali kakšno drugo nadomestilo).

9. člen Izguba lastnine
Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki sta jo pustila v najetem stroju oziroma opremi ali na 
njej, v servisnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se izrecno odpoveduje vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih 
izgub in nastale škode.
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10. člen Upoštevanje predpisov
Najemnik je odgovoren in prevzame vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja predpisov o upravljanju s strojem in opremo ali 
kršenja zakona.

11. člen Uporaba stroja oziroma opreme v tujini
Uporaba najetega stroja oziroma opreme izven območja Republike Slovenije ni dovoljena.

12. člen Splošna določila
Najemnik ne sme pustiti stroja oziroma opreme nezaklenjenega (kolikor mu je to omogočeno) in nezavarovanega. Najemnik je dolžan 
skrbeti za opremo in jo vzdrževati kot dober gospodar in v skladu z najemodajalčevimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji.
Vsa določila, ki niso zajeta v teh splošnih pogojih so zapisana v najemni pogodbi, ki jo skleneta najemodajalec in najemojemalec.

13. člen Pristojno sodišče
Za razsojanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža najemodajalca.

Ministrstvo za kmetijstvo 
 in okolje Republike Slovenije

Št. 094-2/2012 Ob-3600/12
Ministrstvo za delo, družino in social-

ne zadeve, objavlja na podlagi 75. člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
40/11 – ZSVarPre-A in 40/11 – ZUPJS-A) in 
4. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih 
na področju socialnega varstva (Uradni list 
RS, št. 74/99, 82/06, 30/11 in 53/12)

razpis
za podelitev nagrad in priznanj  

za delo na področju socialnega varstva 
v letu 2012

1. Nagrade in priznanja se podeljujejo 
enkrat letno kot posebna oblika priznanja 
za izjemne uspehe za delo na področju so-
cialnega varstva, ki predstavljajo prispevek 
k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki 
socialnega varstva, k utrjevanju človekovih 
pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za 
neposredno delo z uporabniki socialnega 
varstva, ki je prispevalo k integraciji uporab-
nikov socialnega varstva, njihovemu člove-
škemu dostojanstvu, k razvijanju solidarno-
sti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se lahko 
podeli:

– nagrada za življenjsko delo,
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in 

strokovno delo v zadnjih petih letih,
– priznanje za dosežke na posameznih 

področjih dela,
– skupinska nagrada za zaposlene oziro-

ma člane pravne osebe, ki dalj časa uspe-
šno deluje na področju socialnega varstva 
v skladu s kodeksom etičnih načel v social-
nem varstvu in predpisi socialnega varstva 
in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

3. Kdo je lahko predlagan za posamezno 
nagrado ali priznanje

Za nagrado za življenjsko delo lahko 
kandidirajo strokovni delavci, strokovni so-
delavci, volonterji, laični delavci in ostali 
delavci, ki delujejo na področju socialnega 
varstva najmanj 20 let.

Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in 
strokovno delo v zadnjih petih letih, prizna-
nje za dosežke na posameznih področjih 
dela v zadnjih dveh letih in skupinsko nagra-
do za zaposlene oziroma člane pravne ose-
be, ki dalj časa uspešno deluje na področju 
socialnega varstva v skladu s kodeksom 
etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi 

socialnega varstva in je dobro prepoznavna 
v lokalnem okolju, lahko kandidira skupina 
strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na 
področju socialnega varstva. Denarna na-
grada, predvidena za posamezno nagrado 
ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena 
skupini, deli med vse nagrajence oziroma 
dobitnike priznanja.

Kandidati morajo izpolnjevati merila in 
pogoje za podelitev nagrade, ki so podrob-
neje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku 
o nagradah in priznanjih za delo na področju 
socialnega varstva.

4. Predloge kandidatov za nagrade in 
priznanja lahko priložijo:

– socialno varstveni zavodi ali skupnosti 
zavodov,

– nevladne organizacije, zasebniki in 
drugi izvajalci na področju socialnega var-
stva,

– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednaro-

dna interesna združenja, ki delujejo na po-
dročju socialnega varstva,

– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti 

k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali pri-

znanja mora vsebovati izpolnjen obrazec, 
ki je objavljen na spletni strani Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve pod 
rubriko Javna naročila/javni razpisi in ute-
meljitev predloga, v katerem mora biti po-
drobno opisano delo kandidata/kandidatke 
ali predlagane skupine, v skladu s posame-
znimi elementi meril za dodelitev nagrade ali 
priznanja v vrstnem redu po alinejah kot so 
zapisane v 8. členu Pravilnika o nagradah in 
priznanjih na področju socialnega varstva. 
Utemeljitvi predloga so lahko priložena mne-
nja organov, posameznikov in organizacij, 
ki predlog podpirajo.

Predloge je treba poslati s priporočeno 
pošiljko na Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, Ljub ljana, Kotnikova 28, 
s pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade 
in priznanja za delo na področju socialnega 
varstva v letu 2012« najkasneje do 20. av-
gusta 2012. Šteje se, da je prijava prispela 
pravočasno, če je oddana zadnji dan roka 
s priporočeno pošiljko.

Nagrade in priznanja, kot posebno obliko 
družbenega priznanja za izjemne uspehe 
za delo na področju socialnega varstva bo 

v imenu Republike Slovenije podelil mini-
ster, pristojen za socialne zadeve.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, 
zapisani v moški slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Ministrstvo za delo,  
družino in socialne zadeve

Št. 54450-1/2012/3 Ob-3610/12
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) 

št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi sprememba-
mi, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), 
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 
o Evropskem socialnem skladu in razve-
ljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES 
(UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, 
z vsemi spremembami, v nadaljevanju: 
Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije 
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezij-
skem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v na-
daljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4, 110/11 – ZDIU12), Proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 96/10 in 37/12), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 
22/12 – ZUKN-C in 37/12), Zakona o držav-
ni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 
– ZURS-F in 21/12), Uredbe o postopku, 
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za 
spodbujanje razvojnih programov in pred-
nostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF), Uredbe 
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v program-
skem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Na-
cionalnega strateškega referenčnega okvi-
ra 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, 
z dne 18. 6. 2007, Operativnega progra-
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ma razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, 
z dne 21. 11. 2007 in sklepa Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi 
organa upravljanja o potrditvi instrumenta 
javni razpis za izbor operacij, z dne 9. 7. 
2012, št. OP RČV 3/1/26-0-MŠŠ objavlja 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kul-
turo in šport

javni razpis
za sofinanciranje projekta  

»Znanje za prihodnost«
1. Ime oziroma sedež posredniškega te-

lesa oziroma naročnika in izvajalca javnega 
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne 
za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kul-
turo in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 
Ljub ljana (v nadaljevanju ministrstvo).

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

Javni razpis za izbor operacij delno fi-
nancira Evropska unija, in sicer iz Evrop-
skega socialnega sklada. Javni razpis za 
izbor operacij se izvaja v okviru Operativ-
nega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: 
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja«; prednostne usmeritve 3. 1. »Iz-
boljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja.«

Družba prihodnosti temelji na vrhunskem 
znanju ter visokih etičnih in vrednotnih stan-
dardih, kar dolgoročno prispeva k dviganju 
splošne blaginje v slovenski družbi, njeni 
inovativnosti, gospodarski rasti, večji zapo-
sljivosti in pravični razdelitvi možnosti posa-
meznikov in skupin za uspešno vključevanje 
vanjo.

Ne gre samo za to, da industrija rabi 
nove ideje, tudi šola mora zagotoviti pogoje 
za razvijanje odprtosti duha, sposobnosti 
za sodelovanje. Razviti je treba etiko ude-
leženosti in sodelovalnega učenja. To naj 
bi dosegli z neposrednim dialogom in so-
delovanjem med nosilci vrhunskega znanja 
z mladimi ter njihovimi učitelji.

Projekt ustvarja pogoje za krepitev odlič-
nosti znanja srednješolcev in sicer s pove-
zovanjem med znanstveniki in tistimi mladi-
mi, ki želijo poglabljati znanje na določenem 
področju v okviru projektnih/raziskovalnih 
nalog, ki jih izvajajo srednje šole. S pro-
jektom tako želimo nadgraditi prakso, ki jo 
izvajajo številne srednje šole na področju 
mladinskega raziskovalnega dela. S projek-
tom krepimo možnosti za sodelovanje med 
znanstveniki in mladimi v različnih regijah 
Slovenije (tudi tistih, kjer ni večjih razisko-
valnih centrov). Hkrati s projektom krepi-
mo oblike medgeneracijskega sodelovanja. 
Obvezna sestavina vsakega konkretnega 
sodelovanja s šolami je tudi aktualiziranje 
etičnih vprašanj povezanih z ustvarjanjem 
in prenosom znanja.

Dodana vrednost projekta je tako: mo-
žnost sodelovanja mladih iz različnih regij 
Slovenije z znanstveniki, krepitev medge-
neracijskega sodelovanja ter ozaveščanje 
o etičnih dimenzijah raziskovanja in bivanja.

Cilj projekta je razviti raziskovalne nalo-
ge, pri katerih bodo sodelovali znanstveniki 
(mentorji), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem 
novega znanja in srednje šole, ter ob tem 
spodbuditi vključevanje mladih in njihovo 
inovativnost ob razreševanju konkretnih 

razvojnih vprašanj sodobne družbe. Vloga 
mentorja je vključevanje mladih v razvoj-
no-raziskovalno delo oziroma sodelovanje 
pri oblikovanju in izvedbi raziskovalnih pro-
jektov šol. Obvezni del tega sodelovanja 
je tudi vključevanje etičnih dimenzij razvoj-
no-raziskovalnega dela.

Predmet sodelovanja med nosilci vrhun-
skega znanja, dijaki in njihovimi učitelji je 
prenos in soustvarjanje novega znanja na 
konkretnih projektih v okviru mladinske razi-
skovalne dejavnosti ter ob tem aktualiziranje 
etičnih in vrednostnih vprašanj raziskovanja, 
znanosti ter bivanja v sodobni družbi.

Ta cilj projekta se povezuje z naslednjimi 
cilji in nalogami:

– vključevanje nosilcev vrhunskega zna-
nja v trajno sodelovanje in dialog z mladimi 
ter njihovimi učitelji na področju mladinske 
raziskovalne dejavnosti tako v okviru pri-
dobivanja in ustvarjanja novega znanja kot 
tudi osmišljevanja le-tega z vidika etičnih 
vprašanj, ki se pri tovrstnem delu odpirajo,

– krepitev medgeneracijskega sodelova-
nja med znanstveniki in mladimi,

– zagotavljanje dostopnosti sodelovanja 
nosilcev vrhunskega znanja z mladimi in nji-
hovimi učitelji v različnih slovenskih regijah,

– oblikovanje strokovnih podlag za vklju-
čevanje etičnih, moralnih in vrednotnih vidi-
kov v razvojno-raziskovalno ter vzgojno-iz-
obraževalno delo,

– dejavnosti za promocijo (predavanja, 
delavnice, okrogle mize, posveti, vključeva-
nje v medije, TV, radio, splet idr.).

Načrtovani rezultati projekta so:
– izvedba raziskovalnih nalog med ra-

zvojno-raziskovalnimi institucijami in šolami 
v okviru mladinskega raziskovalnega dela 
(najmanj 10),

– izvedba okroglih miz na temo preno-
sa vrhunskega znanja in etičnih vprašanj 
v družbi znanja učiteljem in učencem (2),

– izdelava poročil o izvajanju raziskoval-
nih nalog (najmanj 10),

– oblikovanje modelov in pedagoških 
strategij prenosa vrhunskega znanja in 
spodbujanja inovativnosti mladih ter vklju-
čevanja etičnih in moralnih vprašanj v ku-
rikule (1),

– izvedba zaključne konference,
– promocija projekta.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-

pisu
Prijava na javni razpis mora biti skladna 

z namenom razpisa. Obvezno je, da projekt 
upošteva časovni in finančni okvir javnega 
razpisa ter zajema vse razpisane aktivno-
sti. Sofinanciranje operacije, ki je predmet 
prijave na javni razpis, ne sme predstavljati 
državne pomoči.

Prijavitelj mora za kandidiranje na jav-
nem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:

– prijavitelj mora biti oseba javnega pra-
va, ki je kot nosilka/koordinatorka projekta 
registrirana za opravljanje razvojno-razisko-
valne dejavnosti,

– prijavitelj mora priložiti izjavo, da je 
oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot ko-
ordinator projekta v delovnem razmerju pri 
prijavitelju,

– prijavitelj mora priložiti konzorcijsko 
pogodbo z vsemi predvidenimi konzorcij-
skimi organizacijami, s katerimi bo izvajal 
projekt,

– prijavitelj oziroma partnerji ima/imajo 
ustrezne reference s predmetnega podro-
čja, in sicer priprave izobraževalnih progra-

mov, razvoja inovativnih pristopov in metod 
za izobraževanje, izvajanja seminarjev za 
učitelje in priprave učnih gradiv in učbenikov 
za izobraževanje.

Poleg zgoraj navedenih pogojev mora 
prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne 
pogoje:

– ima poravnane zapadle obveznosti, 
davke in prispevke do Republike Slovenije,

– da ni za isti namen sofinanciran iz dru-
gih sredstev državnega ali lokalnega prora-
čuna ali sredstev EU,

– je neposredno odgovoren za pripravo 
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot 
posrednik,

– je finančno in poslovno sposoben iz-
peljati projekt,

– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in 
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projek-
ta,

– ni v stečajnem postopku, postopku pri-
silne poravnave ali likvidacije, z njegovimi 
posli ne upravlja sodišče,

– zoper njega ni začet postopek z upniki, 
ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni 
v kateri koli podobni okoliščini,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredelje-
na v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, 
št. 55/08 – KZ-1 in 66/08 – popr.):

– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri voli-

tvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje da-
ril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), 
dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za 
nezakonito posredovanje in dajanje daril za 
nezakonito posredovanje,

– goljufija, poslovna goljufija, presle-
pitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 
davčna zatajitev,

– pranje denarja.
Posamezni prijavitelj se lahko na razpis 

prijavi samostojno ali v konzorciju partnerjev 
za izvedbo projekta. V primeru, ko skupno 
prijavo odda več pravnih in/ali fizičnih oseb, 
podpišejo in predložijo konzorcijsko pogod-
bo. Skupno prijavo na razpis odda v imenu 
vseh članov konzorcija poslovodeči konzor-
cijski partner.

Ministrstvo bo izbralo enega prijavitelja.
Prijavitelji morajo posredovati prijavo in 

pri tem zagotoviti in izkazati:
– skladnost projekta z razpisanim vse-

binskim področjem na katerega je prijavljen. 
Projekti, ki ne bodo načrtovani skladno 
z razpisanimi vsebinskimi področji, ne bodo 
upoštevani v nadaljnjem postopku izbora,

– skladnost organizacijskega in termin-
skega načrta projekta z načrtovanimi vse-
binami in zahtevami glede pričakovanih ob-
veznih rezultatov,

– jasno predstavljen celovit inovativni pri-
stop, ki zagotavlja trajnostni prenos vrhun-
skega znanja na učence in dijake.

Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen 
prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz 
razpisne dokumentacije.

Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali splo-
šnih in posebnih pogojev, se vloga zavrže.

4. Merila za izbor upravičencev, ki iz-
polnjujejo pogoje (navedba, opis, ovredno-
tenje meril po vrstnem redu od bolj k manj 
pomembnemu);

Izločitveno merilo: če je eno od meril 
ovrednoteno kot NE, komisija za javni raz-
pis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih 
merilih.
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Predlog projekta je skladen z namenom razpisa. DA NE
(izločitveno merilo)

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

DA NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta predvideva nove zaposlitve. DA NE
(izločitveno merilo)

Merila:

I. KAKOVOST PREDLAGANEGA PROJEKTA 

1. Vsebinska celovitost projekta

– Aktivnosti so neustrezno predstavljene, vsebinsko se ne dopolnjujejo. 0

– Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene, vsebinsko se le delno dopolnjujejo. 3

– Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo. 7

2. Sistematičnost in preglednost projekta.

– Predlog projekta ni sistematičen in pregleden. 0

– Predlog projekta je delno sistematičen in delno pregleden. 3

– Predlog projekta je sistematičen in pregleden. 5

3. Dodana vrednost projekta; projekt prispeva k razvoju vsebinskega področja

– Dodana vrednost ni razvidna, projekt ne prispeva k razvoju vsebinskega področja. 0

– Delno razvidna dodana vrednost, projekt delno prispeva k razvoju vsebinskega področja. 3

– Razvidna dodana vrednost projekta, projekt prispeva k razvoju vsebinskega področja. 7

4. Opredelitev ciljev/rezultatov in njihova dosegljivost.

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

0

– Cilji/rezultati predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi. 3

– Cilji/rezultati predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi. 5

5. Ustreznost opredelitve problema v predlogu projekta

– Opredelitev problema ni ustrezna. 0

– Opredelitev problema je delno ustrezna. 3

– Opredelitev problema je ustrezna. 5

6. Način izvedbe projekta

– Način izvedbe projekta ni ustrezen. 0

– Način izvedbe projekta je delno ustrezen. 3

– Način izvedbe projekta je ustrezen. 5

7. Načrt rezultatov projekta in povezanost s cilji in aktivnostmi projekta

– Načrtovani rezultati niso realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta. 0

– Načrtovani rezultati so delno realni, izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi projekta. 3

– Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta. 5

8. Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta 

– Finančni načrt izvedbe ni realen in ni izvedljiv. 0

– Finančni načrt izvedbe je realen in izvedljiv. 5

9. Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti predloga projekta

– Časovni načrt izvedbe ni realen in ni izvedljiv. 0

– Časovni načrt izvedbe je realen in izvedljiv. 5
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10. Uporabnost rezultatov za delo v vzgojno – izobraževalni praksi

– Predvideni rezultati niso uporabni za delo v praksi. 0

– Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi. 3

– Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi. 7

11. Opredelitev ciljnih skupin tako, da se zagotovi regijska pokritost 

– V konzorcij so vključene srednje šole iz treh regij. 3

– V konzorcij so vključene srednje šole iz štirih ali petih regij. 10

– V konzorcij so vključene srednje šole iz šestih ali več regij. 20

12. Opredelitev ciljnih skupin glede na indeks razvojne ogroženosti (4. člen Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti 
za programsko obdobje 2007 – 2013)

– Tri srednje šole iz regij z indeksom pod 101,7. 5

– Več kot tri srednje šole z indeksom razvoja pod 101,7. 10

13. Uravnoteženo vključenost različnih področij po klasifikaciji raziskovalnih ved ARRS (naravoslovje, tehnika, medicina, biotehnika, 
družboslovje, humanistika)

– Raziskovalne naloge vključujejo 2 različni področji. 2

– Raziskovalne naloge vključujejo 3 različna področja. 10

– Raziskovalne naloge vključujejo več kot 3 različna področja. 15

14. Organizacija notranjega vodenja projekta

– Ni natančno opredeljena. 0

– Je delno opredeljena. 3

– Je natančno in ustrezno opredeljena. 7

15. Razvoj uspešnega partnerskega pristopa pri pripravi in izvajanju aktivnosti

– Struktura vključenih partnerjev v projekt ne omogoča uspešne izvedbe projekta. 0

– Struktura vključenih partnerjev v projekt deloma omogoča uspešno izvedbo projekta. 3

– Struktura vključenih partnerjev v projekt omogoča uspešno in kakovostno izvedbo projekta. 5

16. Evalvacija aktivnosti in učinkov na določene ciljne skupine in celoten projekt (metode in oblike evalvacij)

– Evalvacije niso predvidene. 0

– Evalvacije so predvidene, vendar ne za celoten projekt. 3

– Evalvacije so predvidene za določene ciljne skupne in celoten projekt. 5

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

– Ne razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta. 0

– Deloma razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta. 3

– Razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta. 5

Največje možno število točk 123

II. REFERENCE IN IZKUŠNJE PRIJAVITELJA IN PARTNERJEV ZA IZVEDBO PROJEKTA

1. Reference prijavitelja s konzorcijskimi partnerji 

– Prijavitelj s projektnimi partnerji ima reference s področja
– vsaka referenca je dve točki, največje število možnih točk je 50. 

50

2. Izkušenost prijavitelja s projektnimi partnerji 

– Prijavitelj s projektnimi partnerji ima izkušnje z vodenjem mednarodnih projektov
– vsaka izkušnja je pet točk, največje število možnih točk je 10.

10

Največje možno število točk 60
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III. PRISPEVEK K POVEČANJU ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI

a) Predvideno število novih zaposlitev (posamezna nova zaposlitev v deležu več kot 50 %)

– Najmanj ena zaposlitev. 5

– Najmanj dve zaposlitvi. 10

– Več kot dve zaposlitvi. 20

Največje možno število točk 20

Največje možno skupno število točk, 
s katerimi se lahko oceni posamezen pro-
jekt, je 203 točk.

Izbran bo prijavitelj, ki bo zbral največje 
število točk, vendar ne manj kot 110 točk.

V primeru, da bo dve ali več prijav dose-
glo enako število točk, se kot dodatno merilo 
izbora upošteva seštevek točk iz merila »II. 
Reference in izkušnje prijavitelja in partner-
jev za izvedbo projekta« in »III. Prispevek 
k povečanju zaposlitvenih možnosti«. Izbran 
bo prijavitelj, ki bo v seštevku teh dveh meril 
prejel večje število točk.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za javni razpis

Javni razpis za izbor operacij delno fi-
nancira Evropska unija, in sicer iz Evrop-
skega socialnega sklada. Javni razpis za 
izbor operacij se izvaja v okviru Operativ-
nega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: 
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja«; prednostne usmeritve 3. 1. »Iz-
boljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja.«

Okvirna višina sredstev, ki so na razpola-
go za javni razpis je 700.000,00 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti pora-
bljena dodeljena sredstva, ter roki, če je pred-
videno zaporedno dodeljevanje sredstev

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih 
sredstev za projekt znaša 700.000,00 EUR, 
od tega je predvidena vrednost sofinancira-
nja po posameznih proračunskih letih:

– za proračunsko leto 2012: 
100.000,00 EUR od tega

– 85.000,00 EUR s PP 924010 – Razvoj 
in uvajanje novih programov in zagotavljanje 
kakovosti_ESS_07-13 -EU (85,00 %) in

– 15.000,00 EUR s PP 925210 – Razvoj 
in uvajanje novih programov in zagotavljanje 
kakovosti_ESS_07-13 – slovenska udelež-
ba (15,00 %);

– za proračunsko leto 2013: 
300.000,00 EUR od tega

– 255.000,00 EUR s PP 924010 – Ra-
zvoj in uvajanje novih programov in zagota-
vljanje kakovosti_ESS_07-13 -EU (85,00 %) 
in

– 45.000,00 EUR s PP 925210 – Razvoj 
in uvajanje novih programov in zagotavljanje 
kakovosti_ESS_07-13 – slovenska udelež-
ba (15,00 %);

– za proračunsko leto 2014: 
300.000,00 EUR od tega

– 255.000,00 EUR s PP 924010 – Ra-
zvoj in uvajanje novih programov in zagota-
vljanje kakovosti_ESS_07-13 -EU (85,00 %) 
in

– 45.000,00 EUR s PP 925210 – Razvoj 
in uvajanje novih programov in zagotavljanje 
kakovosti_ESS_07-13 – slovenska udelež-
ba (15,00 %);

V skladu s pogoji 24. in 25. člena Za-
kona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2011 in 2012 bo ministrstvo 
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upravičencu praviloma izplačalo predplačilo 
v višini 14,28 % od vrednosti pogodbe o so-
financiranju.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da gle-
de na razpoložljiva sredstva po posame-
znih proračunskih letih, izbranim prijavite-
ljem predlaga prilagoditev dinamike sofi-
nanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne 
strinja s predlogom ministrstva se šteje, da 
odstopa od vloge.

Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene 
stroške, ki bodo nastali v času od 15. 7. 
2012 do 31. 8. 2014. Obdobje upravičenosti 
izdatkov je od 15. 7. 2012 do 31. 12. 2014.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah 
namenskih sredstev EU za kohezijsko poli-
tiko in na postavkah slovenske udeležbe za 
sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sred-
stev EU za kohezijsko politiko: 85,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske ude-
ležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 
15,00 %.

8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih 
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka 
Skupnosti je 85,00 %.

9. Upravičeni stroški, specifikacija do-
kazil za izkazovanje stroškov in metoda za 
njihov izračun

Upravičeni stroški predmetnega javnega 
razpisa so:

– plače (z davki in prispevki) in druga 
povračila stroškov dela,

– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje 
izvajalce),

– delo po podjemni pogodbi (le za zuna-
nje izvajalce),

– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-pu-

blikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konfe-

rence,
– stroški najema prostorov in opreme za 

izvajanje operacije,
– izdatki za službena potovanja (dnev-

nice, stroški hotelskih nastanitev, prevozi),
– kotizacija (za strokovna izobraževanja 

projektnih timov, strokovnih delavcev VIZ, 
udeležbe na konferencah in posvetih glede 
na razpisano temo, po predhodni odobritvi 
ministrstva),

– nakup strokovnih gradiv in podpornih 
materialov (če nakup odobri ministrstvo in 
je neposredno povezan s projektom in nujen 
za njegovo izvedbo),

– davek na dodano vrednost (DDV),
– posredni stroški v pavšalnem znesku 

v višini 15,00 % neposrednih upravičenih 
stroškov.

Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru 
tega javnega razpisa predstavljajo osnovo 
za izračun pavšala za posredne stroške, 
so naslednji:

– delo po podjemni pogodbi,
– delo po avtorski pogodbi,
– plače (z davki in prispevki) in druga 

povračila stroškov dela,
– delo preko študentskega servisa,
– stroški oglaševalskih storitev,
– izdatki za službena potovanja (dnevni-

ce, hoteli, prevozi),
– kotizacija.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov 

in dokazila za dokazovanje upravičenih 
stroškov so navedena v navodilih ministr-
stva, ki se nahajajo v razpisni dokumen-
taciji in smiselno povzemajo Navodila or-
gana upravljanja o upravičenih stroških za 

sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2007–2013 (dostopna 
na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodi-
la/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politi-
ke-2007-2013).

Pri uveljavljanju upravičenega stroška 
davka na dodano vrednost (DDV), mora 
izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe 
o sofinanciranju pridobiti in predložiti po-
trdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji 
glede upravičenosti stroška davka na doda-
no vrednost so navedeni v točki 9 Navodil 
organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2007–2013 (dostopna 
na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navo-
dila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-po-
litike-2007-2013) ter točki 2.2 in Prilogi 4 
navodil ministrstva.

10. Zahteve glede upoštevanja zakona, 
ki ureja javno naročanje: upravičenec bo 
moral pri porabi teh sredstev upoštevati za-
kon, ki ureja javno naročanje, kolikor so 
izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.

11. Zahteve glede informiranja in obve-
ščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upra-
vičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 
1828/2006/ES in navodili organa upravlja-
nja: upravičenec bo moral pri informiranju in 
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen 
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa 
upravljanja za informiranje in obveščanje 
javnosti o kohezijskem in strukturnih skla-
dih v programskem obdobju 2007 – 2013 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/pred-
pisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezij-
ske-politike-2007-2013).

12. Morebitno dopolnilno financiranje: 
dopolnilno financiranje, skladno s 34. čle-
nom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno.

13. Zahteve glede hranjenja dokumen-
tacije o projektu

Upravičenec bo moral hraniti vso do-
kumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12. 
2020.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremlja-
ti porabo sredstev za operacijo v ločenem 
računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako 
da bo zagotovljen pregled nad namensko 
porabo sredstev.

14. Zahteve glede dostopnosti dokumen-
tacije o operaciji posredniškemu telesu, or-
ganu upravljanja, organu za potrjevanje, 
revizijskemu organu ter drugim nadzornim 
organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnič-
ni, administrativni in finančni nadzor nad iz-
vajanjem operacije, katerega sofinanciranje 
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega 
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s stra-
ni ministrstva, pristojnih organov Republi-
ke Slovenije in s strani pristojnih organov 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nad-
zorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim or-
ganom predložiti vse dokumente, ki izka-
zujejo resničnost, pravilnost in skladnost 
upravičenih stroškov sofinancirane opera-
cije. V primeru kontrole na kraju samem bo 
upravičenec omogočil vpogled v računal-
niške programe, listine in postopke v zve-
zi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo 
o izvedbi kontrole na kraju samem predho-
dno pisno obveščen. V izjemnih primerih se 
lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na 
kraju samem.

15. Zagotavljanje enakih možnosti
Upravičenec bo moral zagotoviti enakost 

med spoloma in preprečiti vsakršno diskri-

minacijo med osebami, ki so oziroma bodo 
vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega 
javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki 
pokriva področje zagotavljanja enakih mo-
žnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES.

16. Varovanje osebnih podatkov in po-
slovnih skrivnosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj 
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se 
z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani 
upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, 
da bo vključen na seznam upravičencev, ki 
bo obsegal navedbo upravičenca in občine, 
naziv operacije, regijo upravičenca in zne-
sek javnih virov financiranja operacije.

Varovanje osebnih podatkov bo za-
gotovljeno v skladu z veljavno zako-
nodajo, vključno s 37. členom Uredbe 
št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki 
jih komisija odpre, so informacije javnega 
značaja razen tistih, ki jih prijavitelji pose-
bej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, 
osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena 
Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 
117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne 
smejo biti razkrite oziroma dostopne jav-
nosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 
Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posame-
zen podatek ne sme biti dostopen javnosti 
kot informacija javnega značaja. Če prija-
vitelj ne označi in razloži takšnih podatkov 
v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, 
da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in 
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Upravičenec se zavezuje k varovanju 
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, 
pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skla-
du s Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07), 
Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, 
Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 
33/07, 67/07, 10/08 in 68/08) in 37. členom 
Uredbe 1083/2006/ES.

17. Zahteve glede spremljanja prihodkov 
operacije

Upravičenec bo moral dokumentirano 
spremljati in prikazovati prihodke operacije. 
Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili 
prihodki, bo treba za višino ustvarjenih pri-
hodkov znižati upravičene stroške.

18. Zahteve glede spremljanja podatkov 
o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Ured-
be 1828/2006/ES

Upravičenec bo moral spremljati podatke 
o udeležencih v skladu z razčlenitvijo po-
dano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES.

19. Omejitve glede sprememb pro-
jekta v skladu s 57. členom Uredbe 
1083/2006/ES: ni relevantno.

20. Način in rok za predložitev vlog za 
dodelitev sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev 
je 14. 8. 2012 do 13. ure. Vloge z zahteva-
no vsebino morajo v zapečateni ovojnici, 
opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne 
odpiraj – prijava na Javni razpis »Znanje za 
prihodnost«, ki je del razpisne dokumenta-
cije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, Masa-
rykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vlo-
ge, ki bodo, v zgoraj določenem roku, ne 
glede na način dostave, prispele v vložišče 
ministrstva.
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Neustrezno označene in nepravočasno 
prispele vloge se ne bodo obravnavale in 
bodo vrnjene prijavitelju.

21. Datum odpiranja vlog za dodelitev 
sredstev ter postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa za izbor 
operacij (v nadaljevanju besedila: komisija), 
ki jo imenuje minister za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport.

Odpiranje prispelih vlog bo dne 20. 8. 
2012 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ma-
sarykova 16, Ljub ljana (sejna soba P23/24) 
in bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od dneva od-
piranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste 
prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, 
bodo s sklepom zavržene.

22. Rok, v katerem bodo kandidati obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra o iz-
idu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo po-
goje in merila iz javnega razpisa in jim raz-
pisana sredstva neupravičeno niso bila do-
deljena, lahko v tridesetih dneh od prejema 
sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije.

23. Kraj, čas in oseba, pri kateri lah-
ko zainteresirane osebe dvignejo razpisno 
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je 
dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, 
www.mizks.gov.si (Projektna enota za iz-
vajanje kohezijske politike / javni razpisi). 
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete 
tudi osebno na Ministrstvu za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 
16, 1000 Ljub ljana, 5. nadstropje, Sektor 
za razvoj izobraževanja, pri Martini Vrhovec 
vsak delovni dan med 10. in 14. uro. Za 
dodatne informacije lahko pokličete 01 400 
5312 ali pišete na elektronski naslov marti-
na.vrhovec@gov.si.

24. Posledice, če se ugotovi dvojno fi-
nanciranje posamezne projekta ali, da je 
višina sofinanciranja projekta presegla ma-
ksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki 
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni 
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz dru-
gih virov financiranja (prepoved dvojnega 
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, 
da je upravičenec prejel sredstva za stroške 
operacije tudi iz drugih virov financiranja ali 
pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba 
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo 
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno 
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od 
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 2130-12-0101 Ob-3612/12
Na podlagi Rebalansa proračuna Repu-

blike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 37/12), Zakon o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – 
ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov 
RS za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, 
št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZUKN-C in 37/12), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011), Re-
solucije o nacionalnem programu varstva 
potrošnikov 2012–2017 (Uradni list RS, 

št. 47/12), Programa ukrepov Skupnosti na 
področju potrošniške politike (2007–2013) 
z dne 18. decembra 2006, Letnega delovne-
ga programa na področju varstva potrošni-
kov za leto 2012, sprejet s Sklepom Evrop-
ske komisije C(2011) 9519 z dne 22. de-
cembra 2011 ter razpisa Izvršne agencije 
za zdravje in potrošnike (Executive Agency 
for Health and Consumers, v nadaljevanju 
EAHC) za zbiranje predlogov za dodeli-
tev finančnega prispevka mreži Evropskih 
potrošniških centrov v skladu s členom 4 
(1) in ukrepa 10.2 Sklepa 1926/2006/ES 
– EAHC/2011/CP/ECCNET, Republika Slo-
venija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju Ministrstvo), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja  

Evropskega potrošniškega centra  
(v nadaljevanju: EPC)

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje delovanja EPC v Republiki Sloveni-
ji za leti 2012 in 2013 v okviru nevladne 
potrošniške organizacije. EPC bo v skla-
du z razpisom EAHC za zbiranje predlo-
gov za dodelitev finančnega prispevka 
mreži Evropskih potrošniških centrov, ki 
ga je EAHC objavila na svoji spletni strani 
http://ec.europa.eu/eahc/consumers/calls_
for_consumer_programme.html v skla-
du s členom 4 (1) in ukrepa 10.2 Sklepa 
1926/2006/ES – EAHC/2011/CP/ECCNET:

– nudil podporo potrošnikom pri reševa-
nju njihovih čezmejnih pritožb in sporov (v 
zvezi z nakupi blaga in storitev na trgih dru-
gih držav članic);

– dajal potrošnikom relevantne informa-
cije v zvezi s pravicami pri nakupovanju 
blaga in storitev na enotnem trgu (na primer 
o veljavnih predpisih v drugih državah čla-
nicah, o tržnih praksah, pripravljal in izdajal 
informativne brošure, zloženke itd.);

– spodbujal razvoj postopkov alternativ-
nega reševanja potrošniških sporov in

– izvajal druge projektne aktivnosti z na-
menom približati trge drugih držav članic 
potrošnikom v Republiki Sloveniji.

2. Cilj razpisa
Cilj sofinanciranja delovanja EPC v Re-

publiki Sloveniji je učinkovito varstvo in ve-
čja blaginja evropskih potrošnikov.

3. Pogoji za kandidiranje
Prijavo za sofinanciranje lahko vloži pri-

javitelj, ki:
– je vpisan v register nevladnih potrošni-

ških organizacij v skladu s Pravilnikom o na-
činu vpisa in pogojih za vpis potrošniških or-
ganizacij v register (Uradni list RS, št. 8/12);

– razpolaga s telefonskim priključkom in 
aktivno elektronsko pošto;

– je na področju varstva potrošnikov de-
javen neprekinjeno najmanj zadnjih 5 let;

– ima načrt delovanja EPC za leti 
2012–2013, ki mora biti skladen s predme-
tom in ciljem javnega razpisa;

– razpolaga z ustreznimi poslovnimi pro-
stori za delovanje EPC, ki niso namenjeni 
bivanju;

– je kadrovsko usposobljena za izvaja-
nje predmeta tega razpisa z zagotovljeno 
zaposleno osebo za vodenje EPC z naj-
manj 7. stopnjo izobrazbe (druga bolonjska 
stopnja, prejšnja univerzitetna izobrazba) 
pravne ali ekonomske smeri in zagotovlje-
nim najmanj enim svetovalcem z najmanj 7. 
stopnjo izobrazbe (druga bolonjska stopnja, 
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prejšnja univerzitetna izobrazba) pravne 
smeri;

– ima pregledno, ustrezno in jasno zapr-
to finančno konstrukcijo predvidenih odhod-
kov EPC, v katero so vključeni vsi in samo 
upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim 
razpisom in razpisno dokumentacijo in so 
nujno potrebni za razvoj in delovanje EPC;

– je izpolnil vse pogodbene obveznosti 
do Ministrstva;

– nikoli ni kršil sprejetih obveznosti iz na-
slova prejetih sredstev Republike Slovenije 
in EU za izvajanje aktivnosti na področju 
varstva potrošnikov;

– zoper njega ni uveden ali začet posto-
pek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvi-
dacije ali katerikoli drug postopek, katerega 
posledica je prenehanje delovanja;

– ima poravnane vse davke, prispevke 
in druge dajatve do države, določene z za-
konom;

– ni v kazenskem postopku;
– niti on niti njegov(i) zakonit(i) 

zastopnik(i) ni(so) storil(i) kaznivih dejanj iz 
prvega in drugega odstavka 42. člena Za-
kona o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11);

– ni storil kaznivega dejanja ali prekrška 
v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

– se strinja z razpisnimi pogoji;
– zagotovi izjavo, da se sofinanciranje 

ne podvaja.
4. Merila za izbiro
Strokovna komisija bo vse popolne in 

pravočasno prispele prijave, ki izpolnjujejo 
vse pogoje, ocenila na podlagi naslednjih 
meril:

Merilo Maks. št. točk

1. IZKUŠNJE NA PODROČJU DELOVANJA NA PODROČJU VARSTVA POTROŠNIKOV NA DRŽAVNI 
IN EU RAVNI v zadnjih treh letih (2009–2011) (maks. 40 točk; točke, pridobljene v posamezni alinei, se 
seštevajo)

40

– izkazano strokovno sodelovanje v delovnih skupinah, odborih, komisijah na državni in ravni Evropske 
Unije (v nadaljevanju EU) 10

– izkazana priprava stališč pri sprejemanju zakonodaje 10

– izkazano aktivno sodelovanje v organih in organizacijah na EU ravni 20

2. NAČRTOVANJE DELOVANJA EPC ZA LETI 2012–2013 (maks. 30 točk) 30

– manj ustrezno 5

– ustrezno 15

– zelo ustrezno 30

3. DOSEGANJE CILJNE JAVNOSTI (maks. 30 točk) 30

– manj ustrezno 5

– ustrezno 15

– zelo ustrezno 30

SKUPAJ 100

Z merilom 1 se ocenjujejo izkušnje pri-
javitelja na področju delovanja na področju 
varstva potrošnikov na državni in EU ravni 
v zadnjih treh letih (2009–2011). Izkušnje se 
merijo tako, kot sledi:

– izkazano strokovno sodelovanje v de-
lovnih skupinah, odborih, komisijah na po-
dročju varstva potrošnikov na državni in EU 
ravni – 10 točk; za izkazano sodelovanje 
v eni delovni skupini, odboru ali komisiji na 
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področju varstva potrošnikov na državni in 
EU ravni prejme prijavitelj 1 točko, za so-
delovanje v dveh do štirih 3 točke, za so-
delovanje v petih do sedmih 7 točk in več 
kot sedmih delovnih skupinah, odborih, ko-
misijah na področju varstva potrošnikov na 
državni in EU ravni 10 točk;

– izkazana priprava stališč pri spreje-
manju potrošniške zakonodaje Republike 
Slovenije ali potrošniške zakonodaje EU – 
10 točk; za izkazano pripravo enega stali-
šča pri sprejemanju potrošniške zakonodaje 
prejme prijavitelj 1 točko, za dve do štiri 
3 točke, za pet do sedem 7 točk in več kot 
za sedem stališč 10 točk;

– izkazano aktivno sodelovanje v orga-
nih in organizacijah na področju varstva po-
trošnikov na ravni EU – 20 točk; za izkazano 
aktivno sodelovanje v enem organu ali or-
ganizaciji na področju varstva potrošnikov 
na ravni EU prijavitelj prejme 5 točk, v dveh 
10 točk in v več kot dveh organih ali organi-
zacijah 20 točk.

Točke, pridobljene v posamezni alineji, 
se seštevajo.

Z merilom 2 se ocenjuje ustreznost načr-
tovanja delovanja EPC za leti 2012 in 2013, 
ki bo omogočilo uresničevanje cilja in pred-
meta javnega razpisa. Ocenjuje se ustre-
znost načrtovanja glede:

– ciljev, ki si jih zastavi prijavitelj izmed 
ciljev v razpisnem obrazcu št. 20, s prilo-
ženim načrtom razvoja in delovanja EPC;

– načrtovanih aktivnosti delovanja, ki 
izhajajo iz posameznih ciljev v razpisnem 
obrazcu št. 20.

Komisija bo načrt delovanja za leti 2012 
in 2013 ocenila:

– manj ustrezno, če načrt vsebuje ure-
sničevanje enega cilja skupaj z načrtovani-
mi aktivnostmi iz razpisnega obrazca št. 20 
– 5 točk;

– ustrezno, če načrt vsebuje uresniče-
vanje dveh ali treh ciljev skupaj z načrto-
vanimi aktivnostmi iz razpisnega obrazca 
št. 20 – 15 točk;

– zelo ustrezno, če načrt vsebuje ure-
sničevanje več kot treh ciljev skupaj z načr-
tovanimi aktivnostmi iz razpisnega obrazca 
št. 20 – 30 točk.

Z merilom 3 se ocenjuje doseganje ciljne 
javnosti s pomočjo medijev v zadnjih treh 
letih (2009–2011)(obrazec št. 21). Z oceno:

– manj ustrezno se bo ocenila prijava pri-
javitelja, ki je delovanje promoviral v enem 
mediju – 5 točk;

– ustrezno se bo ocenila prijava prijavite-
lja, ki je delovanje promoviral v dveh do treh 
medijih – 15 točk;

– zelo ustrezno se bo ocenila prijava pri-
javitelja, ki je delovanje promoviral v štirih ali 
več medijih – 30 točk.

Prag doseženih točk, nad katerim bo 
odobreno sofinanciranje je 60 točk. Izbran 
bo prijavitelj, ki bo dosegel največje šte-
vilo točk. V primeru, da nihče ne preseže 
60 točk, nobeden od prijaviteljev ne bo iz-
bran.

V primeru, da bo več prijav z enako oce-
no, se bo kot kriterij izbora upoštevalo do-
seženo višje število točk pri merilu »Izkušnje 
na področju delovanja EPC«. V primeru, da 
se tudi po navedenem izločilnem kriteriju ne 
more izbrati izvajalca, se izbere izvajalec 
z prijav, ki ima nižjo vhodno številko, dode-
ljeno v vložišču Ministrstva, ki se dodeli na 
podlagi časa (dan, ura, minuta) knjiženja 
vhodne pošte.

4.1. Dokazila, ki so podlaga za ocenje-
vanje meril

Kot dokazila za merilo (1) »Izkušnje na 
področju delovanja na področju varstva po-
trošnikov na državni in EU ravni« v zadnjih 
treh letih (2009–2011)« se štejejo:

– potrdila o izkazani udeležbi na sejah 
delovnih skupin, odborov, komisij na podro-
čju varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji 
in na ravni EU;

– pisne pripombe, predlogi in stališča 
k predlogom pravnih aktov in političnih do-
kumentov s področja varstva potrošnikov, 
posredovanih pristojnim organom Republike 
Slovenije ali institucijam EU.

– potrdila o sodelovanju v organih in or-
ganizacijah na področju varstva potrošnikov 
na ravni EU.

Kot dokazilo za merilo (2) »Načrtovanje 
delovanja epc za leti 2012–2013« se šte-
je predložen načrt delovanja EPC (obrazec 
št. 20-) za leti 2012 in 2013, v katerem 
so opredeljeni cilji delovanja in vsebine po-
sameznih načrtovanih aktivnosti. Ocenjuje 
se ustreznost načrtovanja delovanja za leti 
2012 in 2013 in sicer glede 1) ciljev, ki si jih 
zastavi prijavitelj izmed ciljev v razpisnem 
obrazcu št. 20 in 2) glede načrtovanih ak-
tivnosti delovanja, ki izhajajo iz posameznih 
ciljev v razpisnem obrazcu št. 20.

Kot dokazila za merilo (3) »Dose-
ganje ciljne javnosti« v zadnjih treh letih 
(2009–2011) se štejejo fotokopije objavlje-
nih sporočil za javnost, izpisi agencije za 
spremljanje medijev (npr. Press clipping), 
izpisi administratorja spletnih strani prijavi-
telja, iz katerih je razviden naslov članka 
in datum objave ter izpisi agencije za spre-
mljanje medijev (npr. Press clipping) ali dru-
ga verodostojna dokazila o sodelovanju na 
radiu ali televiziji.

Kot mediji štejejo naslednji množični me-
diji: časopisje, revije, radio, televizija, sve-
tovni splet.

5. Okvirna višina sredstev
Sredstva za sofinanciranje delovanja 

EPC so zagotovljena v proračunu Republike 
Slovenije za leto 2012. Okvirna višina sred-
stev v letu 2012 je 97.940 EUR (z besedo: 
sedemindevetdesettisočdevetstoštirideset 
evrov) oziroma do 50 % skupnih upraviče-
nih stroškov, namenjenih za delovanje EPC 
za leto 2012. Okvirna višina sredstev v letu 
2013 je enaka višini sredstev za leto 2012, 
to je 97.940 EUR (z besedo: sedemindevet-
desettisočdevetstoštirideset evrov). Morebi-
tno spremembo višine sredstev za leto 2013 
bosta pogodbeni stranki uredili z dodatkom 
k tej pogodbi v skladu s sprejetim proraču-
nom za leto 2013.

Sredstva bremenijo proračunsko postav-
ko 603110 – Evropski potrošniški center, 
konto 412 – transferi neprofitnim organiza-
cijam in ustanovam.

6. Upravičeni stroški
6.1. Vrste upravičenih stroškov
– stroški zaposlenih, ki izvajajo predmet 

te pogodbe;
– stroški avtorskih in podjemnih pogodb;
– potni stroški svetovalcev doma in 

v okviru EU;
– stroški prevajanja;
– stroški revizije poslovanja (neodvisni 

revizor mora biti oseba izven neprofitne or-
ganizacije izvajalca);

– najemnina za poslovne prostore;
– materialni stroški (stroški pisarniškega 

materiala, stroški strokovne literature, raču-
novodske storitve);

– priprava in tiskanje gradiv v zvezi 
s predmetom razpisa;

– stroški distribucije gradiv, povezanih 
z delovanjem EPC;

– obratovalni stroški (elektrika, ogreva-
nje, komunalne storitve, storitve upravljanja 
poslovnega prostora);

– stroški telekomunikacij (telefon, tele-
faks, internet) in poštni stroški;

– stroški vzdrževanja postavljene sple-
tne strani EPC vključno s stroški priprave 
vsebin za spletno stran,

– stroški vzdrževanja računalniške opre-
me

– stroški udeležbe na sejmih;
– stroški promocijskih materialov.
6.2. Sofinanciranje upravičenih stroškov
Prizna in sofinancira se do 50 % upravi-

čenih stroškov, nastalih v obdobju sofinan-
ciranja, ki se prične 1. 1. 2012 in se konča 
31. 12. 2013.

Sofinancirajo se samo stroški, ki so nuj-
no potrebni za delovanje EPC. Prijavitelj 
lahko pridobiva sredstva iz različnih virov, 
vendar se zahtevek do različnih sofinancer-
jev za isti strošek, ki ga uveljavlja ne sme 
podvajati.

Višina sredstev in dinamika plačil se 
opredelita s pogodbo. Višina sredstev, ki jih 
prijavitelj prejme za projekt, je lahko manjša 
ali največ enaka višini sredstev, določenih 
s pogodbo.

6.3. Neupravičeni stroški
– stroški prijavitelja, nastali pri drugih 

projektih, ki jih sofinancira Republika Slo-
venija;

– plačila prostovoljcem;
– stroški prevodov in jezikovnih tečajev 

v jezikih, ki niso uradni jeziki EU;
– stroški reprezentance;
– potni stroški za potovanja zunaj EU 

in EEA;
– DDV.
6.4. Zaprta finančna konstrukcija odhod-

kov
Prijavitelj mora podati pregledno, ustre-

zno, jasno in zaprto finančno konstrukcijo 
odhodkov, v katero so vključeni vsi in samo 
upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim 
razpisom in razpisno dokumentacijo in so 
nujno potrebni za delovanje EPC. Prijave, 
katerih finančna konstrukcija odhodkov bo 
presegla znesek okvirne višine sredstev ali 
bo finančna konstrukcija odprta, bodo kot 
nesprejemljive zavrnjene.

7. Določitev obdobja, v katerem morajo 
biti porabljena dodeljena sredstva

Prijavitelj mora porabiti sredstva, do-
deljena za leto 2012 do 31. 12. 2012 in 
sredstva, dodeljena za leto 2013 do 31. 12. 
2013. Zadnji zahtevek za sofinanciranje za 
leto 2012 mora prijavitelj posredovati do 
19. 11. 2012, za leto 2013 pa do 18. 11. 
2013.

8. Poslovna skrivnost
Vsi podatki iz prijav, ki jih razpisna komi-

sija odpre, so informacije javnega značaja, 
razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi 
kot poslovno skrivnost. Prijavitelj mora po-
datke, ki jih smatra za poslovno skrivnost, 
v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot poslovno 
skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen 
podatek oziroma del prijave. Poslovna skriv-
nost se ne more nanašati na celotno prijavo.

9. Predložitev prijav
Ponudniki morajo svojo prijavo na javni 

razpis predložiti v skladu z navodili iz razpi-
sa in razpisne dokumentacije.
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Prijave morajo biti predložene v zapr-
ti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Prijava 
– Javni razpis za sofinanciranje delovanja 
EPC«. Na hrbtni strani mora biti napisan 
naslov prijavitelja!

Prijave morajo biti predložene osebno 
na vložišču Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, na naslovu: Kotnikova 
5, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 1. 8. 2012 
do 15. ure, ali poslane s priporočeno po-
što na gornji naslov. Prijava se šteje za pra-
vočasno, če je bila oddana priporočeno na 
pošto v zgoraj navedenem roku. Prijave, ki 
bodo predložene na drug način (npr. po faksu 
ali elektronski pošti), ne bodo obravnavane.

Prijave, ki do roka ne bodo predložene 
na zgornji naslov, bodo zavržene kot pre-
pozno sprejete.

10. Javno odpiranje prijav
Javno odpiranje prijav bo potekalo dne 

3. 8. 2012 ob 11. uri, na lokaciji Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotni-
kova 5, 1000 Ljub ljana, sejna soba v 3.nad-
stropju.

Komisija bo vse pravočasne in pravilno 
označene prijave odprla. O odpiranju prijav 
bo komisija vodila zapisnik.

11. Postopek ocenjevanja prijav
Vse popolne in pravočasno prispele pri-

jave bo ocenila strokovna komisija na podla-
gi pogojev in meril, ki so navedena v javnem 
razpisu.

a) Prepozne prijave in napačno označe-
ne prijave bodo zavržene s sklepom Ministr-
stva ter neodprte vrnjene prijaviteljem.

b) Ministrstvo ima pravico od prijavitelja 
zahtevati dodatna pojasnila glede dokumen-
tov, predloženih v prijavi in v primeru dvo-
ma preveriti njihovo pristnost ter resničnost 
v prijavi navedenih podatkov.

c) Formalno nepopolna prijava je prija-
va, ki ne vsebuje vseh obveznih dokumen-
tov za popolno prijavo. Strokovna komisija 
bo pisno pozvala prijavitelje, katerih prijave 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za 
dopolnitev je 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih 
prijavitelj ne bo dopolnil v določenem roku, 
se zavržejo.

d) Popolne prijave bo strokovna komisija 
vsebinsko obravnavala. Komisija bo najprej 
preverila ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje, 
ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Pri-
jave, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev 
iz razpisne dokumentacije, bodo s sklepom 
zavrnjene.

e) Vse prijave, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje bo komisija ocenila glede na merila, 
postavljena v razpisni dokumentaciji.

Komisija bo o strokovnem pregledu po-
polnih prijav in o njihovem ocenjevanju vo-
dila zapisnik.

12. Odločanje o izboru prijavitelja, pritož-
beni postopek in podpis pogodbe

O izboru prijaviteljev bo odločeno s skle-
pom Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo v roku 45 dni od datuma odpi-
ranja prijav.

Zoper sklep Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo lahko prijavitelj v roku 
30 dni od prejema sklepa vloži tožbo na 
Upravno sodišče Vložena tožba ne zadrži 
podpisa pogodbe z izbranim prijaviteljem. 
Predmet tožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje prijav.

Po zaključku razpisa bodo končni re-
zultati objavljeni na spletni strani Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo: 
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/jav-
ne_objave/javni_razpisi/.

Pogodbo skleneta Ministrstvo in izbrani 
prijavitelj. Izbrani prijavitelj bo pozvan k pod-
pisu pogodbe. Kolikor se prijavitelj v roku 
osem dni ne odzove na poziv za podpis 
pogodbe, se šteje, da je prijavo umaknil.

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko 
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo ali prejmejo dodatne informacije

Razpisna dokumentacija je objavljena na 
spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/si/o_
ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/.

Dodatne informacije so na voljo 
vsak delovni dan, med 8. in 9. uro, po 
tel. 01/400-35-64. Vsa morebitna vpra-
šanja lahko prijavitelji posredujejo tudi pi-
sno po pošti na naslov Ministrstva, ali na 
faks št. 01/400-35-88, ali na e-naslov: 
gp.mg@gov.si. Kontaktna oseba v zvezi 
z vsemi vprašanji glede javnega razpisa je 
Miha Berdnik.

Ministrstvo za gospodarski razvoj  
in tehnologijo

 Ob-3642/12
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 be-
sedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v 
nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nada-
ljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 
25/09; v nadaljevanju Pravilnik o spodbu-
janju URE in OVE), odločbe Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-
7/2011-4 z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Pro-
grama za zagotavljanje prihrankov energi-
je pri končnih odjemalcih, sheme državnih 
pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije – regionalna pomoč ter Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska energet-
ska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: 
sofinancer), objavlja

javni razpis 
PETROLURE/JP/2012/U05/02

Nepovratne finančne spodbude  
za izvedbo energetskih pregledov
1. Namen in predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 

nepovratnih finančnih spodbud (v nadalje-
vanju finančne spodbude) za projekte, ki 
so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih na obmo-
čju Republike Slovenije, če gre za izvedbo 
energetskih pregledov.

Za projekt se šteje ena zaključena celota 
posameznega ukrepa, pri čemer se upošte-
va prostorsko-fizična, časovna, finančna in 
funkcionalna povezanost.

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega 
javnega razpisa izvaja:

– po pravilih za dodeljevanje subven-
cij, kadar se finančne spodbude podeljujejo 
osebam, ki predstavljajo javni in nevladni 
sektor,

– po pravilih za podeljevanje državnih 
pomoči, kadar se finančne spodbude pode-
ljujejo osebam, ki predstavljajo mikro/mala 
in srednja podjetja,

– po pravilih »de minimis« za velika pod-
jetja.

2. Upravičenci za kandidiranje na javnem 
razpisu

Na javnem razpisu lahko sodelujejo na-
slednji upravičenci:

– javni sektor in nevladni sektor, ki ga v 
skladu s tem razpisom predstavljajo:

a) samoupravne lokalne skupnosti, ki 
imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lo-
kalni energetski koncept,

b) 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,

– podjetja, ki imajo sedež v Republiki 
Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik 
posameznik, pravna oseba ne glede na 
pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki 
se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Prido-
bitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja 
na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z 
opravljanjem te dejavnosti zavezanec kon-
kurira na trgu z drugimi osebami, zavezan-
ci po Zakonu o davku od dohodkov prav-
nih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 
56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 
59/11).

V primeru izvedbe projekta po modelu 
pogodbenega znižanja stroškov za energijo 
in/ali pogodbene dobave energije (v nada-
ljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj v okviru 
pravil tega javnega razpisa, ki veljajo za 
podjetja, lahko tudi pogodbenik, ob izpolnje-
vanju 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 opravljeno 
storitev pogodbeništva mora biti izdelan v 
dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja so-
financiranja s strani sofinancerja, ki mora biti 
na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, 
podpisan s strani pooblaščenega predstav-
nika 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.

3. Pogoji za sofinanciranje projektov
Program dela, izvedba energetskega pre-

gleda in končno poročilo o izvedenem ener-
getskem pregledu morajo biti v skladu z Me-
todologijo izdelave energetskega pregleda, 
avgust 2007 (v nadaljevanju: Metodologija), 
objavljena tudi na spletnem naslovu http://
www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije/
objavljeni-razpisi in Navodilom za izdelavo 
poročila o izvedenem energetskem pregledu 
(Priloga k Vzorcu pogodbe o sofinanciranju). 
Energetski pregled mora ustrezati kriterijem 
razširjenega energetskega pregleda. Končno 
poročilo o izvedenem energetskem pregle-
du predstavljata poročilo v obliki in obsegu, 
kot ga zahteva Metodologija, in predstavi-
tev energetskega pregleda v obliki, kot je 
predpisana v Navodilu za izdelavo poročila o 
izvedenem energetskem pregledu. Za sveto-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 55 / 20. 7. 2012 / Stran 1677 

valno storitev izvedbe energetskega pregle-
da objekta na isti lokaciji se odobri finančna 
spodbuda po preteku najmanj pet let od za-
ključka prejšnjega energetskega pregleda, 
ne glede na to, ali je ta energetski pregled 
predstavljal razširjen pregled.

4. Razpoložljiva sredstva in višina sofi-
nanciranja

Skupna višina sredstev za finančne 
spodbude za projekte, ki so predmet tega 
javnega razpisa, znaša 100.000,00 EUR. 
Skupna višina sredstev za finančne spodbu-
de, ki se podeli vlagateljem, ki predstavljajo 
javni in nevladni sektor, znaša 40.000,00 
EUR. Skupna višina sredstev za finančne 
spodbude, ki se podeli vlagateljem, ki pred-
stavljajo podjetja, znaša 60.000,00 EUR.

Višina finančne spodbude za posamezen 
projekt se določi na podlagi v vlogi za dode-
litev finančne spodbude prijavljenih upravi-
čenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve 
najvišje možne stopnje sofinanciranja.

Višina sofinanciranja posameznega pro-
jekta ne sme:

– presegati 30% vrednosti upravičenih 
stroškov projekta za velika podjetja ter v 
primeru, da projekt izvaja pogodbenik;

– presegati 40% vrednosti upravičenih 
stroškov projekta za srednja podjetja;

– presegati 50% upravičenih stroškov 
projekta za mala in mikro podjetja ter javni 
in nevladni sektor;

– presegati 3.000,00 EUR za javni in 
storitveni sektor;

– presegati 5.000,00 EUR za industrijo,
– presegati 8 EUR na m2 uporabne po-

vršine objekta.
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.

Upravičeni stroški so:
– izvedba energetskega pregleda,
– končno poročilo.
Neupravičeni stroški so predvsem: do-

kumentirani upravičeni 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.

5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt, za katerega se vlaga vloga za 

dodelitev finančne spodbude mora biti skla-
den s predmetom javnega razpisa ter do-
ločili 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 projekti.

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.

Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora 
predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo:

– 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).

Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje 
mora predložiti tudi naslednjo podpisano 
izjavo:

– da investicije pred izdajo potrdila 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 uporabo členov 
87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih sku-
pinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 
800/2008) ni začel izvajati.

Za vse navedbe v izjavah, 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.

Projekte, ki so predmet finančne spod-
bude, lahko izvede le za to usposobljen in 
registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju 
predpisov o javnem naročanju. Kolikor vla-
gatelj ni zavezan upoštevati pravil o jav-
nem naročanju, mora za naročila blaga in 
storitev, ki presegajo vrednost 20.000,00 
EUR brez DDV pridobiti najmanj 3 ponud-
be; v primeru, da treh ponudb ni mogoče 
pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti pisno 
obrazložitev.

Stavb, 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.

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.

Sredstev se ne podeli, če je investicijski 
projekt za isti projekt, 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.

Sredstva podjetju se dodelijo le, če vla-
gatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu 
s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE 
in OVE.

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.

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.

6. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati:
– Obrazec št. 1 – vloga,
– fotokopija pooblastila ali drugega doku-

ment iz katerega izhaja pooblastilo za vlo-
žitev vloge na javni razpis (če podpisnik ni 
zakoniti/statutarni zastopnik,

– odlok ali sklep o sprejemu lokalnega 
energetskega koncepta (velja samo za sa-
moupravne lokalne skupnosti),

– akt o ustanovitvi (ne velja za samou-
pravne lokalne skupnosti),

– sklenjena pogodba med partnerjema 
(zgolj v primeru pogodbeništva),

– izjava, da vlagatelj je oziroma ni javni 
naročnik;

– vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako 
izmed storitev, ki jih bodo izvajali zunanji 
izvajalci, če storitev presega 20.000 EUR 
z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali 
obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mo-
goče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni 
naročniki)

– besedilo javnega razpisa za vsako iz-
vedeno storitev ter akt o izbiri izvajalca (ve-
lja zgolj za javne naročnike in v primeru, če 
je to v skladu z zakonom potrebno).

– Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o so-
financiranju,

– zgoščenka, na kateri se nahaja faksi-
mile 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 spletni 
strani www.petrol.si/za-podjetja/storitve/sub-
vencije oziroma, ki jih prejme na podlagi na-
ročila podanega na naslov elektronske po-
šte: linda.radoncic@petrol.si. Vlagatelj mora 
pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev 
upoštevati navodila, ki so navedena na po-
sameznem obrazcu. Če je iz tehničnih ra-
zlogov posamezen obrazec izdelan oziroma 
izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računal-
nika), mora besedilo v obrazcu ustrezati 
zahtevam sofinancerja iz navodil in te raz-
pisne dokumentacije, kar pomeni, da mora 
besedilo obrazca vsebinsko in pomensko 
ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.

Vloga mora biti v celoti izdelana v slo-
venskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, 
dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, 
morajo biti priloženi uradno prevedeni do-
kumenti. V primeru neskladja med doku-
mentacijo 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.
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V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za 
več projektov, mora za vsak projekt vložiti 
samostojno vlogo.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti označen naziv in naslov 
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, 
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U05/02, 
kategorija vlagatelja: Podjetje / Javni in ne-
vladni sektor«

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinan-
cerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS dalje in najkasneje 
do 30. 11. 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 1. 8. 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 
projektov 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 
vrstnem redu prejema popolne vloge, pri 
čemer se vrstni red za vlagatelje, ki predsta-
vljajo javni ter nevladni sektor in vlagatelje, 
ki predstavljajo podjetja, vodi ločeno. Vlaga-
teljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso 
razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so pre-
jete istočasno, vendar jim sredstev ni mo-
goče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v 
enakih 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 prejema 
sklepa. Pritožnik mora natančno oprede-
liti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavlje-
ni pogoji in merila za obravnavo vlog. O 
pritožbi odloča Ministrstvo za gospodar-
ski 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. Vlagatelji, 
ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do 
finančne spodbude, bodo morali v roku 8 
dni od poziva na sklenitev pogodbe pristo-
piti 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 projekte, 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 obseg 
projekta,

– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje 
alineje,

– končno poročilo;
– fotografije izvedenega stanja ter konč-

no poročilo izvedenega projekta s predvide-
nimi prihranki energije;

– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer 
utemeljeno zahteva.

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 finanč-
nih spodbud ter skladnost dokumentacije in 
izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in 
drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spošto-
vanja prepovedi odtujitve predmeta sofinan-
ciranja. V primeru ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev in kršitev predpisov in dolo-
čil 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 fi-
nanciranjih iz javnih sredstev, mora upravi-
čenec 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/
subvencije.

Petrol d.d., Ljubljana

 Ob-3643/12
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 nadaljeva-
nju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih (Uradni list 
RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: ured-
ba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; v nadalje-
vanju Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), 
odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljske-
ga sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne 28. 12. 
2011 o potrditvi Programa za zagotavljanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih, 
sheme državnih pomoči SA.34281(2012/X) 
– Spodbujanje učinkovite rabe energije in 
rabe obnovljivih virov energije – regionalna 
pomoč ter Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07in 61/08), Petrol, Slovenska 
energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadalje-
vanju: sofinancer), objavlja
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javni razpis 
PETROLURE/J/2012/U01

Nepovratne finančne spodbude za 
izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov 

sončne energije, toplotnih črpalk in 
drugih naprav za proizvodnjo toplote iz 

obnovljivih virov energije
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, ki so usmer-
jeni v zagotavljanje prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih na območju Republike 
Slovenije, če gre za naslednje namene:

– zamenjava električnega grelnika za to-
plo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa 
zrak/voda (v nadaljevanju nameni A),

– vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje 
stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda in voda/
voda (v nadaljevanju nameni B),

– priprava tople sanitarne vode s spre-
jemniki sončne energije (v nadaljevanju na-
meni C).

Za projekt se šteje ena zaključena celota 
posameznega ukrepa, pri čemer se upošte-
va prostorsko-fizična, časovna, finančna in 
funkcionalna povezanost.

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

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

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

Vrsta toplotne črpalke Tip Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN
priprava tople sanitarne vode Zrak/voda 3,2 A15/W15-W45 SIST EN 255-3

3,0 A15 SIST EN 16147

– kolikor se dokazuje primernost opre-
me, ki ni na seznamu upravičene opreme 
Eko sklada, j.s., mora prijavitelj prijavi pri-
ložiti certifikat in merilno poročilo neodvisne 
inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje me-
ritev po standardu SIST EN 255-3 ali SIST 
EN 16147, ki mora vsebovati minimalno 
grelno število (COP) in grelno moč,

– kolikor je izbrana oprema že uvrščena 
na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. 
(http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-
-OB12/3.html) mora prijavitelj predložiti izja-
vo, da se oprema nahaja na seznamu Eko 
sklada, j.s.

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

– kolikor se dokazuje primernost opre-
me, ki ni na seznamu upravičene opreme 
Eko sklada, j.s., mora prijavitelj prijavi pri-
ložiti certifikat ali merilno poročilo neodvi-
sne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje 
meritev po standardu SIST EN 14511 (∆T 
kondenzacije 5°C), in mora vsebovati mini-
malno grelno število (COP) in grelno moč.

Vrsta toplotne črpalke Tip Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN
ogrevanje prostorov in priprava 
tople sanitarne vode

Zrak/voda 3,4 A2/W35 SIST EN 14511
Voda/voda 5,2 W10/W35 SIST EN 14511
Zemlja/voda 4,4 B0/W35 SIST EN 14511
Zemlja/voda
(direktni uparjalnik)

4,6 E4/W35 SIST EN 14511
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– kolikor je izbrana oprema že uvrščena 
na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. 
(http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-
-OB12/3.html) mora prijavitelj predložiti izja-
vo, da se oprema nahaja na seznamu Eko 
sklada, j.s.

– kolikor se dokazuje primernost opre-
me po tem pogoju, vlagatelj prijavi priloži 
EUROVENT CERTIFIKAT in izpis iz sple-
tne strani www.eurovent-certification.com, ki 
mora vsebovati, označen tip naprave kate-
rega se prijavlja na razpis, minimalno grelno 
število (COP) in grelno moč naprave. Napra-
va mora dosegati sledeče zahteve:

Vrsta toplotne črpalke Tip Minimalno grelno število pri standardnih pogojih SIST EN
ogrevanje prostorov in priprava 
tople sanitarne vode Zrak/voda

4,0 A7/W35 SIST EN 14511 (2008)
3,7 A7/W35 SIST EN 14511 (2011)

Voda/voda 5,2 W10/W35 SIST EN 14511
Zemlja/voda 4,4 B0/W35 SIST EN 14511

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

– kolikor se dokazuje primernost opre-
me, ki ni na seznamu upravičene opreme 
Eko sklada, j.s., mora prijavitelj prijavi pri-
ložiti certifikat in merilno poročilo neodvisne 
prijavi priložiti certifikat in merilno poročilo 
neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za 
izvajanje meritev po standardu SIST EN 
12975-2 oziroma SIST EN 12976, in mora 
vsebovati minimalno svetlo oziroma apertur-
no površino sprejemnika sončne energije,

– kolikor je izbrana oprema že uvrščena 
na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. 
(http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-
-OB12/3.html) mora prijavitelj predložiti ko-
pijo sklepa Eko sklada, j.s., ki dokazuje 
umestitev opreme na ta seznam.

Za določanje višine prihrankov se upo-
rabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o 
metodah za določanje prihrankov energi-
je pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, 
št. 4/2010), Metod za izračun prihrankov 
energije pri izvajanju ukrepov za povečanje 
učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo 
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.

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, javni zavo-
di, ustanove in društva, registrirane cerkve 
in druge verske skupnosti, če ne izvajajo 
pridobitne 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 projekte, ki so predmet tega 
javnega razpisa, znaša 193.087,50 EUR.

Višina finančne spodbude za posamezen 
projekt se določi na podlagi v vlogi za dode-
litev finančne spodbude prijavljenih upravi-
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čenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve 
najvišje možne stopnje sofinanciranja.

Omejitve sofinanciranja posameznih pro-
jektov:

– skupna višina finančne spodbude v 
obliki subvencije za izvedbo posameznega 
projekta lahko znaša največ 50% vrednosti 
upravičenih stroškov projekta.

Posebne omejitve sofinanciranja posa-
meznih projektov, ki predstavljajo namene A:

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
100.000,00 EUR,

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
0,203 EUR nepovratnih sredstev za vsako 
prihranjeno kWh energije.

Posebne omejitve sofinanciranja posa-
meznih projektov, ki predstavljajo name-
ne B:

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
200.000,00 EUR,

– višina sofinanciranja ne sme presegati: 
za toplotne črpalke zrak/voda 0,252 EUR, 
za toplotne črpalke zemlja/voda 0,317 EUR 
ter za toplotne črpalke voda/voda 0,204 
EUR nepovratnih sredstev za vsako prihra-
njeno kWh energije.

Posebne omejitve sofinanciranja po-
sameznih projektov, ki predstavljajo na-
mene C:

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
200.000,00 EUR,

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
0,675 EUR nepovratnih sredstev za vsako 
prihranjeno kWh energije.

Upravičeni stroški pri projektih, ki pred-
stavljajo namene A, so: toplotna črpalka 
zrak/voda, bojler za sanitarno vodo, elek-
trične instalacije, povezave distribucijskih 
sistemov STV.

Upravičeni stroški pri projektih, ki pred-
stavljajo namene B, so:

– upravičeni stroški za ogrevanje objekta 
s toplotno črpalko zrak/voda: toplotna črpal-
ka zrak/voda (zunanja in notranja enota), 
hranilnik toplote, strojne in elektro instalaci-
je, strojni in elektro material,

– upravičeni stroški za ogrevanje objek-
ta s toplotno črpalko zemlja/voda: toplotna 
črpalka zrak/voda, izdelava zemeljskega ko-
lektorja, izdelava vrtine, geosonda, hranilnik 
toplote, strojne in elektro instalacije, strojni 
in elektro material,

– upravičeni stroški za ogrevanje objek-
ta s toplotno črpalko voda/voda: toplotna 
črpalka voda/voda, izdelava vrtine, potopna 
črpalka, hranilnik toplote, strojne in elektro 
instalacije, strojni in elektro material.

Upravičeni stroški pri projektih, ki pred-
stavljajo namene C, so: sprejemniki sončne 
energije, bojler za sanitarno vodo, strojna 
vezava sprejemniki bojler, priključitev na di-
stribucijski sistem in ostale instalacije.

Za upravičene stroški pri vseh name-
nih 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.

Neupravičeni stroški pri projektih so 
predvsem: dokumentirani upravičeni stroki, 
ki so višji od podanih omejitev upravičenih 
stroškov, nakup rabljene opreme, pilotnih 
naprav in prototipnih naprav, ostali stroški, ki 
niso navedeni kot upravičeni stroški, davek 
na dodano vrednost (DDV) za upravičence, 
ki so davčni zavezanci, in drugi davki.

5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt, za katerega se vlaga vloga za 

dodelitev finančne spodbude mora biti skla-
den s predmetom javnega razpisa ter do-
ločili 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 projekti.

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 izjavah velja, da lahko 
sofinancer, v primeru kršitve navedb, odsto-
pi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva 
vrnitev že izplačane finančne spodbude sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Projekte, ki so predmet finančne spod-
bude, lahko izvede le za to usposobljen in 
registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju 
predpisov o javnem naročanju. Kolikor vla-
gatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem 
naročanju, mora za naročila blaga in stori-
tev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR 
brez DDV pridobiti najmanj 3 ponudbe; v pri-
meru, 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.

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.

Sredstev se ne podeli, če je investicijski 
projekt za isti projekt, 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.

Pri projektih, za katere izvedbo je po-
trebna pridobitev gradbenega dovoljenja, 
je potrebno sofinancerju posredovati le-to, 
ali dokazilo o vložitvi projekta za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja, najkasneje do 

30. 10. 2012. Za vse projekte, ki ne bodo 
zaključeni do 30. 10. 2012, je potrebno do 
tega datuma posredovati sofinancerju do-
kazilo o izvedenem zavezujočem naročilu 
ključne opreme. Kolikor vlagatelj ne izpolni 
navedenih pogojev, izgubi pravico do sofi-
nanciranja.

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.

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.

6. Priprava in popolnost vlog
Vloga za dodelitev sredstev mora vse-

bovati:
– Obrazec št. 1 – vloga,
– Prilogo št. 1 – fotokopija pooblastila 

ali drugi dokument iz katerega izhaja poo-
blastilo za podpis in vložitev vloge na javni 
razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni 
zastopnik),

– Prilogo št. 2 – odlok ali sklep o spreje-
mu lokalnega energetskega koncepta (velja 
samo za samoupravne lokalne skupnosti),

– Prilogo št. 3 – akt o ustanovitvi (ne 
velja za samoupravne lokalne skupnosti),

– Prilogo št. 4 – izjava, da je oprema na 
seznamu Eko sklada, j.s. ali certifikat ali me-
rilno poročilo neodvisne akreditirane insti-
tucije (glej točko 2), oziroma drug ustrezen 
dokument, ki dokazuje primernost opreme 
po tem razpisu,

– Prilogo št. 5 – izjava o doseganju pri-
hrankov energije in emisij CO2,

– Prilogo št. 6 – vsaj tri pridobljene po-
nudbe za izvedbo projekta z navedbo izbora 
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,

– Prilogo št. 7 – besedilo javnega razpi-
sa za vsako izvedeno storitev ter akt o izbiri 
izvajalca,

– Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o so-
financiranju,

– 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 spletni 
strani http://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. 
Vlagatelj 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 jeziku, 
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morajo biti priloženi uradno prevedeni do-
kumenti. V primeru neskladja med doku-
mentacijo 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 označe-
nih mestih, na vseh drugih straneh pa pod-
pisani 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/U01, Na-
men: A. / B. / C.«

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinan-
cerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave 
v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 
30. 11. 2012.

7. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo 

popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju 
komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer 
najprej 8. 8. 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 
projektov 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 preje-
te istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče 
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih 
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 podlagi 
predloga komisije. Zoper sklep ima vlagatelj 
pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema 
sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti 
razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Pred-
met pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji 
in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odlo-
ča Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo. 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. Vlagatelji, 
ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do 
finančne spodbude, bodo morali v roku 8 
dni od poziva na sklenitev pogodbe pristo-
piti 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 podlagi 
sklenjene pogodbe za projekte, 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 dru-
gimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, 
ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti 
upravičenca. Iz specifikacij računov mora 
biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za skla-
dnost z upravičenimi nameni.

Zahtevku morajo biti priložena dokazila o 
plačilu vseh obveznosti do svojih dobavite-
ljev iz naslova izvedbe projekta ter poročilo 
o izvedeni operaciji (gl.: Priloga 1 k pogodbi), 
ki podaja bistvene podatke o projektu. Višina 
sofinanciranja je določena z višino v zah-
tevku 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 obseg 
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 predloženim 
računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih 
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 ter 
skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe 
z določili javnega razpisa in drugimi veljavni-
mi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi 
odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru 
ugotovljene nenamenske porabe sredstev 
in kršitev 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 fi-
nanciranjih iz javnih sredstev, mora upravi-
čenec 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/
subvencije.

Petrol d.d., Ljubljana

 Ob-3644/12
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 nadaljeva-

nju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih (Uradni list 
RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: ured-
ba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; v nadalje-
vanju Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), 
odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljske-
ga sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne 28. 12. 
2011 o potrditvi Programa za zagotavljanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih, 
sheme državnih pomoči SA.34281(2012/X) 
– Spodbujanje učinkovite rabe energije in 
rabe obnovljivih virov energije – regionalna 
pomoč ter Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07in 61/08), Petrol, Slovenska 
energetska družba, d.d., Ljubljana (v nada-
ljevanju: sofinancer), objavlja

javni razpis 
PETROLURE/JP/2012/U10

Nepovratne finančne spodbude  
za izvedbo programov informiranja  

in ozaveščanja
1. Namen in predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 

nepovratnih finančnih spodbud (v nadalje-
vanju finančne spodbude) za projekte, ki so 
usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energi-
je pri končnih odjemalcih na območju Repu-
blike Slovenije, če gre za izvedbo programov 
informiranja in ozaveščanja.

Za projekt se šteje ena zaključena celota 
posameznega ukrepa, pri čemer se upošte-
va prostorsko-fizična, časovna, finančna in 
funkcionalna povezanost.

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega 
javnega razpisa izvaja:

– po pravilih za dodeljevanje subvencij, 
kadar se finančne spodbude podeljujejo ose-
bam, ki predstavljajo javni in nevladni sektor,

– po pravilih za podeljevanje državnih 
pomoči, kadar se finančne spodbude pode-
ljujejo osebam, ki predstavljajo mikro/mala in 
srednja podjetja,

– po pravilih »de minimis« za velika pod-
jetja.

2. Upravičenci za kandidiranje na javnem 
razpisu

Na javnem razpisu lahko sodelujejo na-
slednji upravičenci:

– javni sektor in nevladni sektor, ki ga v 
skladu s tem razpisom predstavljajo:

a) samoupravne lokalne skupnosti, ki 
imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lo-
kalni energetski koncept,

b) 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.

– podjetja, ki imajo sedež v Republiki Slo-
veniji. Podjetje je samostojni podjetnik po-
sameznik, pravna oseba ne glede na pravni 
status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvar-
ja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejav-
nost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zara-
di pridobivanja dobička ali če z opravljanjem 
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).

3. Pogoji za sofinanciranje projektov
Projekt informiranja in ozaveščanja mora 

biti skladen z instrumenti Nacionalnega ak-
cijskega načrta za energetsko učinkovitost 
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2008–2016 oziroma s programi in ukrepi, 
navedenimi v Nacionalnem akcijskem načrtu 
za obnovljive vire energije 2010-2020. Skla-
dnost z instrumenti/programi/ukrepi mora biti 
kvalitetno in jasno in logično predstavljena. 
Prav tako mora program podpirati prenos ali 
izvajanje direktiv EU. Izvajalec programov 
informiranja in ozavščanja mora imeti ustre-
zne strokovne reference kot so svetovanje 
s področja rabe energije v stavbah, posebej 
s področja učinkovite rabe in izrabe obno-
vljivih virov energije ter iz drugih področij 
delovanja – npr. udeležba na seminarjih, izo-
braževanjih, izvedba izobraževanj. Program 
dela, izvedba programa in končno poročilo 
o izvedenem programu morajo biti v skladu 
z Navodilom za izdelavo končnega poročila 
ter predstavitve projekta (Priloga k Vzorcu 
pogodbe o sofinanciranju). Končno poročilo 
o izvedenem programu predstavlja poročilo 
v obliki in obsegu, kot ga zahteva Navodilo 
za izdelavo končnega poročila ter predstavi-
tve projekta, in predstavitev projekta v obliki, 
kot je predpisana v njem.

Aktivnosti informiranja in ozaveščanja so 
v nadaljevanju določene glede na pričakova-
ni prihranek na normirano aktivnost.

Za delavnico oziroma dogodek je nor-
mirana aktivnost organiziranje izobraže-
valno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, 
seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, 
konference, razstave, natečaji, ipd.) in orga-
niziranje skupinskih ogledov primerov dobre 
prakse. Minimalna udeležba na skupinskem 
dogodku je najmanj 10 slušateljev.

Za izvedbo individualnega svetovanja 
se posamezno svetovanje upošteva kot 1/2 
normirane aktivnosti. Dve individualni sveto-
vanji se vrednotijo enako kot ena normirana 
aktivnost.

Pri izdajanju strokovnih in poljudnih pu-
blikacij (zgibank, brošur, priročnikov, pouč-
nih knjig ali tematske priloge k časopisom) 
je normirana aktivnost tiskana publikacija v 
obsegu 2.000 izvodov, pri kateri se za izvod 
šteje besedilo v obsegu 1.500 znakov brez 
presledkov. V primeru, da je število znakov v 
publikaciji manjše od 1.500 znakov brez pre-
sledkov, se pri tem upošteva 1.500 znakov 
brez presledkov.

Pri izdelavi in objavi spletne strani ali 
spletne aplikacije je normirana aktivnost iz-
delava spletne strani ali spletne aplikacije, ki 
ima v pogodbenem obdobju povprečni me-
sečni doseg najmanj 2.000 obiskov. Doseg 
je št. slovenskih obiskovalcev oziroma mini-
malno število različnih spletnih obiskovalcev 
iz slovenskih IP naslovov.

Do sredstev bodo upravičeni le tisti pro-
jekti, ki bodo ob izpolnjevanju drugih pogojev 
razpisa, dosegli vsaj 70 točk v skladu z na-
slednjimi kriteriji:

Št. Merilo Maksimalne možne 
točke

1. Reference vlagatelja
– pet ali več vsebinsko sorodnih uspešno zaključenih projektov
– do štiri vsebinsko sorodne uspešno zaključene projekte
– do dva vsebinsko sorodna uspešno zaključena projekta
– brez vsebinsko sorodnih uspešno zaključenih projektov

30
30
20
11
0

2. Kakovost načrta za izvedbo programa del (izvedbena celovitost in razčlenjenost) predlaganih 
aktivnosti
– zelo dobra kakovost
– dobra kakovost
– srednje dobra kakovost
– slabša kakovost

30
30
20
12
6
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Št. Merilo Maksimalne možne 
točke

3. Finančni načrt in stroškovna učinkovitost
3a) jasnost in razčlenjenost finančnega načrta
– popolnoma jasen in razčlenjen
– jasen in razčlenjen
– deloma jasen in razčlenjen
– nejasen in nerazčlenjen
3b) v kolikšni meri so predlagani stroški realni in potrebni za izvedbo projekta
– popolnoma realni in potrebni
– realni in potrebni
– delno realni in potrebni
– nerealni in nepotrebni

24
12
12
8
4
0

12
12
8
4
0

4. Stopnja doseganja ciljnih javnosti v okviru predlagane vsebine aktivnosti
– visoka
– srednja
– nizka
– ciljne javnosti niso navedene

16
16
8
4
0

SKUPAJ 100

4. Razpoložljiva sredstva in višina sofi-
nanciranja

Skupna višina sredstev za finančne 
spodbude za projekte, ki so predmet tega 
javnega razpisa, znaša 200.000,00 EUR. 
Skupna višina sredstev za finančne spodbu-
de, ki se podeli vlagateljem, ki predstavljajo 
javni in nevladni sektor, znaša 100.000,00. 
Skupna višina sredstev za finančne spodbu-
de, ki se podeli vlagateljem, ki predstavljajo 
podjetja, znaša 100.000,00 EUR.

Višina finančne spodbude za posamezen 
projekt se določi na podlagi v vlogi za dode-
litev finančne spodbude prijavljenih upravi-
čenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve 
najvišje možne stopnje sofinanciranja.

Višina sofinanciranja posameznega pro-
jekta ne sme:

– presegati 30% vrednosti upravičenih 
stroškov projekta za velika podjetja;

– presegati 40% vrednosti upravičenih 
stroškov projekta za srednja podjetja;

– presegati 50% upravičenih stroškov 
projekta za mala in mikro podjetja ter javni 
in nevladni sektor;

– presegati 10.000,00 EUR.
Finančna spodbuda za normirano ak-

tivnost (delavnice, dogodke, publikacije 
spletne strani in spletne aplikacije), ne sme 
presegati 500,00 EUR nepovratne finanč-
ne spodbude. Kolikor obseg aktivnosti pre-
sega normirano aktivnost, je upravičenec 
upravičen do sorazmerno večje finančne 
spodbude.

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.

Upravičeni stroški so:
– organiziranje izobraževalno-ozavešče-

valnih prireditev (simpoziji, seminarji, po-
sveti, delavnice, okrogle mize, konference, 
razstave, natečaji, individualna svetovanja, 
ipd.),

– izdajanje strokovnih in poljudnih publi-
kacij (zgibanke, brošure, priročniki, poučne 
knjige, tematske priloge k časopisom, sple-
tne strani ali aplikacija),

– organiziranje skupinskih ogledov pri-
merov dobre prakse,

– izvajanje ostalih natančno definiranih 
in nedvoumno upravičenih aktivnosti s po-
dročja informiranja in ozaveščanja URE in 
OVE.
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Neupravičeni stroški so predvsem: do-
kumentirani upravičeni 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.

5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt, za katerega se vlaga vloga za 

dodelitev finančne spodbude mora biti skla-
den s predmetom javnega razpisa ter do-
ločili 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 projekti.

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.

Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora 
predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo:

– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 
11. členu Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
nem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, 
126/2007 s spremembami in dopolnitvami).

Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje 
mora predložiti tudi naslednjo podpisano 
izjavo:

– da investicije pred izdajo potrdila 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 uporabo členov 
87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih sku-
pinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 
800/2008) ni začel izvajati.

Za vse navedbe v izjavah, 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.

Projekte, ki so predmet finančne spod-
bude, lahko izvede le za to usposobljen in 
registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju 
predpisov o javnem naročanju. Kolikor vla-
gatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem 
naročanju, mora za naročila blaga in stori-
tev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR 
brez DDV pridobiti najmanj 3 ponudbe; v pri-
meru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je 
vlagatelj dolžan priložiti pisno obrazložitev.

Stavb, 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.

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 del, ki 
so predmet finančne spodbude.

Sredstev se ne podeli, če je investicijski 
projekt za isti projekt, 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.

Sredstva podjetju se dodelijo le, če vla-
gatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu 
s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE 
in OVE.

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.

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.

6. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati:
– Obrazec št. 1 – vloga;
– fotokopija pooblastila ali drugega doku-

ment iz katerega izhaja pooblastilo za vlo-
žitev vloge na javni razpis (če podpisnik ni 
zakoniti/statutarni zastopnik;

– odlok ali sklep o sprejemu lokalnega 
energetskega koncepta (velja samo za sa-
moupravne lokalne skupnosti);

– akt o ustanovitvi (ne velja za samou-
pravne lokalne skupnosti);

– izjava, da vlagatelj je oziroma ni javni 
naročnik;

– vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako 
izmed storitev, ki jih bodo izvajali zunanji 
izvajalci, če storitev presega 20.000 EUR 
z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali 
obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mo-
goče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni 
naročniki);

– besedilo javnega razpisa za vsako iz-
vedeno storitev ter akt o izbiri izvajalca (ve-
lja zgolj za javne naročnike);

– Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o so-
financiranju;

– zgoščenka, na kateri se nahaja faksi-
mile podpisane vloge in vseh obrazcev ter 
prilog v pdf formatu;

– Obrazec št. 3 – predstavitev in specifi-
kacija stroškov izvedbe projekta programov 
informiranja in ozaveščanja.

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 spletni 
strani www.petrol.si/za-podjetja/storitve/sub-
vencije oziroma, ki jih prejme na podlagi na-
ročila podanega na naslov elektronske po-
šte: linda.radoncic@petrol.si. Vlagatelj mora 
pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev 
upoštevati navodila, ki so navedena na po-

sameznem obrazcu. Če je iz tehničnih ra-
zlogov posamezen obrazec izdelan oziroma 
izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računal-
nika), mora besedilo v obrazcu ustrezati 
zahtevam sofinancerja iz navodil in te raz-
pisne dokumentacije, kar pomeni, da mora 
besedilo obrazca vsebinsko in pomensko 
ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.

Vloga mora biti v celoti izdelana v slo-
venskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, 
dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, 
morajo biti priloženi uradno prevedeni do-
kumenti. V primeru neskladja med doku-
mentacijo 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.

V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za 
več projektov, mora za vsak projekt vložiti 
samostojno vlogo.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti označen naziv in naslov 
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, 
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U10, 
Kategorija vlagatelja: Podjetje / Javni in ne-
vladni sektor«

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinan-
cerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS dalje in najkasneje 
do 30. 10. 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 8. 8. 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 
projektov 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 
vrstnem redu prejema popolne vloge, pri 
čemer se vrstni red za vlagatelje, ki predsta-
vljajo javni ter nevladni sektor in vlagatelje, 
ki predstavljajo podjetja, vodi ločeno. Vlaga-
teljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso 
razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so pre-
jete istočasno, vendar jim sredstev ni mo-
goče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v 
enakih 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 
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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. Vlagatelji, 
ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do 
finančne spodbude, bodo morali v roku 8 
dni od poziva na sklenitev pogodbe pristo-
piti 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 projekte, 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 obseg 
projekta,

– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje 
alineje,

– končno poročilo,
– fotografije izvedene aktivnosti, vzorec 

publikacije, ipd. ter končno poročilo izve-
denega projekta s predvidenimi prihranki 
energije,

– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer 
utemeljeno zahteva.

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 finanč-
nih spodbud ter skladnost dokumentacije in 
izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in 
drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spošto-
vanja prepovedi odtujitve predmeta sofinan-
ciranja. V primeru ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev in kršitev predpisov in dolo-
čil 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 fi-
nanciranjih iz javnih sredstev, mora upravi-
čenec 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/
subvencije.

Petrol d.d., Ljubljana

 Ob-3605/12
Občina Nazarje objavlja na podlagi 

36. člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in 34. člena 
Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno 
gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno 
energijo na območju Občine Nazarje (Ura-
dno glasilo zgornjesavinjskih občin 18/2011 
s spremembo, objavljeno v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, št. 22/2012)

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 

lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s toplotno energijo  

v Občini Nazarje
1. Naziv koncedenta: Občina Nazarje, 

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 

koncesije za opravljanje lokalne gospodar-
ske javne službe oskrbe s toplotno energijo:

Koncesionar ima na podlagi koncesijske 
pogodbe na celotnem območju, na kate-
rem se izvaja koncesija, izključno oziroma 
posebno pravico opravljati gospodarsko 
javno službo, ki je predmet tega razpisa, 
in dolžnost zagotavljati uporabnikom konti-
nuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvali-
tetno opravljanje gospodarske javne službe 
v skladu s predpisi in v javnem interesu. 
Koncesijska pogodba po tem javnem razpi-
su se sklene za določen čas 20 let od dneva 
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesio-
nar mora pričeti izvajati koncesijo v 30 dneh 
po sklenitvi koncesijske pogodbe.

3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo 

pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala 
vse, v tem razpisu in razpisni dokumentaciji 
zahtevane podatke. Prijava in ostala doku-
mentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti 
napisana v slovenskem jeziku.

V primeru, da koncedent ne bi pridobil 
nobene prijave ali bi bile vse prijave nepo-
polne, se bo javni razpis ponovil. Javni raz-
pis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar 
ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za 
koncesionarja, v predpisanem roku ne bo 
sklenjena koncesijska pogodba.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj 
tudi več oseb – skupna prijava, ki morajo 
prijavi priložiti pravni akt, iz katerega izhaja-
jo medsebojna razmerja med več osebami 
in njihova zaveza, bodisi da bodo v prime-
ru izbora za koncesionarja ustanovili prav-
no-organizacijsko obliko, s katero bo konce-
dent sklenil koncesijsko pogodbo, bodisi, da 
bodo v primeru uspeha v postopku podelitve 
koncesije skupaj izvajali pravice in obvezno-
sti koncesionarja (konzorcij).

4. Sposobnost prijavitelja
V prijavi za pridobitev koncesije (prija-

vi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, 
da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo 
(sposobnost), določene z veljavnim zako-
nom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil 
(imeti mora poravnane davke, prispevke in 
druge predpisane dajatve, vključno s kon-
cesijskimi dajatvami, proti njemu ne sme biti 
začet stečajni ali likvidacijski postopek …), 
ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma 
mora predložiti listine:

a) Da kot pravna oseba ali kot samostoj-
ni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti 
zastopniki, niso bili pravnomočno obsoje-
ni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ura-
dni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.), 39/09, 
55/09 Odl. US: U-I-73/09-19, 56/11 Odl. US: 
U-I-262/10-18, 91/11):

– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah 

(velja za fizične osebe), nedovoljeno spreje-
manje daril, jemanje podkupnine (za fizične 
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje 
daril za nezakonito posredovanje in dajanje 
daril za nezakonito posredovanje,

– goljufija, poslovna goljufija, preslepi-
tev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija 
zoper finančne interese Evropskih skupnosti 
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finanč-
nih interesov Evropskih skupnosti,

– pranje denarja.
Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje in jav-

no upravo, Kazenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samo-

stojni podjetnik posameznik ni bil kazno-
van v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi 
dejanji,

– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili 
kaznovani v zvezi z zgoraj navedenimi ka-
znivimi dejanji.

Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in 
ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom 
oddaje ponudbe (prijave).

b) Da proti prijavitelju ni začet postopek 
zaradi insolventnosti, drug postopek prisil-
nega prenehanja ali likvidacijski postopek.

Dokazilo:
– potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima 

prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvi-
dno, da proti prijavitelju ni začet postopek 
zaradi insolventnosti, drug postopek prisil-
nega prenehanja ali likvidacijski postopek.

Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali 
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred 
dnevom oddaje ponudbe (prijave).

c) Da ima prijavitelj poravnane vse dav-
ke, prispevke in druge javnopravne dajatve.

Dokazilo:
– izjava o poravnanih davkih, prispevkih 

in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestav-
ni del te razpisne dokumentacije (Obrazec 
št. 4);

– potrdilo DURS o poravnanih davkih 
in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 
60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (pri-
jave).

d) Da je registriran oziroma, da izpolnjuje 
pogoje za opravljanje koncesije.

Dokazilo:
– veljaven redni izpisek iz sodnega re-

gistra (ali iz poslovnega registra AJPES), 
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj re-
gistriran,

– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet koncesi-
je (npr. družbena pogodba, ustanovitveni 
akt,…).

Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz 
poslovnega registra AJPES) se priloži v ori-
ginalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 
60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (pri-
jave).

e) Da lahko s polnim oziroma s soraz-
merno krajšim delovnim časom na javni 
službi zaposli osebo z opravljenim strokov-
nim izpitom iz upravnega postopka.

Dokazilo: izpolnjena izjava o delavcu, ki 
je sestavni del te razpisne dokumentacije iz 
katere bo razvidno:

– da ima prijavitelj zaposleno osebo 
z opravljenim strokovnim izpitom iz uprav-
nega postopka ali

– da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran 
za koncesionarja zaposlil osebo z opravlje-
nim strokovnim izpitom iz upravnega po-
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stopka najmanj s krajšim delovnim časom 
oziroma z dopolnilnim delom ali drugim po-
godbenim razmerjem (Obrazec št. 5).

f) Da razpolaga z zadostnim številom 
delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, uspo-
sobljenostjo in izkušnjami na področju go-
spodarske javne službe.

Dokazilo:
– izpolnjena izjava o zaposlenih delav-

cih, ki je sestavni del te razpisne dokumen-
tacije (Obrazec št. 6);

– referenčno potrdilo na predpisanem 
obrazcu, izdanem s strani občin(e) ali druge 
pristojne institucije, s katerimi ima sklenjeno 
koncesijsko pogodbo ali izvaja dejavnost na 
koncesijski pogodbi primerljiv način, s kate-
rim prijavitelj dokazuje izkušnje na področju 
izvajanja razpisane javne službe (Obrazec 
št. 8).

Iz referenčnega potrdila mora izhajati, da 
je prijavitelj v zadnjih treh letih pred objavo 
javnega razpisa opravil ali opravlja stori-
tev za gospodarsko javno službo oskrbe 
s toplotno energijo, na območju, ki je po 
velikosti, številu prebivalcev in odjemalcev 
ter toplotni moči enakovredno ali večje od 
območja koncedenta. Upoštevajo se zgolj 
reference, ki so s strani naročnika, za kate-
rega je prijavitelj opravljal ali opravlja javno 
službo, ali je izvajal dejavnost oskrbe s to-
plotno energijo na koncesijski pogodbi pri-
merljiv način, pozitivno ocenjene in potrjene.

g) Da razpolaga z zadostnim obsegom 
opreme oziroma potrebnih sredstev za delo 
in da razpolaga s poslovnim prostorom na 
območju Občine Nazarje, oziroma, ne glede 
na sedež poslovnega prostora na drugačen 
način nesporno dokaže, da lahko nemoteno 
opravlja dejavnost.

Dokazilo:
– izpolnjena izjava o tehnični usposo-

bljenosti, ki je sestavni del te razpisne do-
kumentacije (Obrazec št. 7).

h) Da je sposoben samostojno zago-
tavljati vse javne dobrine, ki so predmet 
gospodarske javne službe na kontinuiran 
in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka 
o dejavnosti javne službe, koncesijskega 
akta, drugih predpisov, normativov in stan-
dardov.

Dokazilo:
– izpolnjena izjava o sprejemanju po-

gojev in zahtev iz razpisne dokumentacije 
(Obrazec št. 2).

– izpolnjena izjava o rednem izvajanju 
storitev, ki je sestavni del te razpisne doku-
mentacije (Obrazec št. 10);

– dokazila, na podlagi katerih je nespor-
no mogoče ugotoviti, da bo prijavitelj sposo-
ben do roka za začetek izvajanja koncesije 
pričel pro izvajati ali dobavljati toplotno ener-
gijo in izvajati javno službo (npr. pogodba 
ali predpogodba med prijaviteljem in pro-
izvajalcem toplote o dobavi toplotne ener-
gije, pogodba ali predpogodba o najemu ali 
nakupu kotlovnice za pro izvodnjo toplotne 
energije, dokumentacija, ki dokazuje, da bo 
prijavitelj do roka za začetek izvajanja de-
javnosti zgradil kotlovnico za pro izvodnjo 
toplotne energije, ipd.).

i) Da je usposobljen za vodenje katastra 
ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pri-
pravami za njegovo vodenje.

Dokazilo:
– izpolnjena izjava o rednem izvajanju 

storitev, ki je sestavni del te razpisne doku-
mentacije (Obrazec št. 10).

j) Da se obveže zavarovati proti odgo-
vornosti za škodo, ki jo z opravljanjem de-

javnosti utegne povzročiti državi, občini ali 
tretji osebi.

Dokazilo:
– predpogodba o zavarovanju proti od-

govornosti za škodo;
– izpolnjena izjava o zavarovanju, ki 

je sestavni del te razpisne dokumentacije 
(Obrazec št. 11).

k) Da je finančno in poslovno usposo-
bljen, kar dokazuje na način, da v zadnjih 
6 mesecih podjetje ni imelo dospelih nepo-
ravnanih obveznosti.

Dokazilo:
– S.BON-1 (ali S.BON-1/P) – pravne 

osebe oziroma BON-1/SP – samostojni pod-
jetniki posamezniki s podatki in kazalniki za 
leto 2011;

– potrdilo poslovne banke ali bank, pri 
katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) tran-
sakcijske račune (ali BON-2 obrazec).

Iz dokazil mora izhajati, da v zadnjih 
6 mesecih podjetje ni imelo dospelih nepo-
ravnanih obveznosti.

l) Da na dan oddaje prijave razpolaga 
z ustreznimi lastnimi finančnimi viri za iz-
vedbo investicije oziroma kreditnim pismom 
banke za pokrivanje investicije.

Dokazilo:
– dokazilo, da na dan oddaje ponudbe 

(prijave) razpolaga z ustreznimi lastnimi fi-
nančnimi viri za izvedbo investicije oziroma 
kreditno pismo banke za pokrivanje investi-
cije v višini najmanj 50.000 EUR.

m) Da predloži elaborat o opravljanju 
dejavnosti z vidika kadrov, organizacije 
dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti 
priprave vodenja katastra, finančno-opera-
tivnega vidika in razvojnega vidika, s ka-
terim dokaže izpolnjevanje pogojev iz točk 
od e) do l).

Dokazilo: elaborat o opravljanju dejav-
nosti, s katerim poleg z dokazili, navedeni-
mi v prejšnjih točkah, dokaže izpolnjevanje 
pogojev iz točk od e) do l).

n) Da ima veljavno licenco Javne agenci-
je RS za energijo za dejavnost, ki je predmet 
tega javnega razpisa.

Dokazilo:
– overjena kopija veljavne licence Javne 

agencije Republike Slovenije za energijo za 
opravljanje energetske dejavnosti distribu-
cije toplote za daljinsko ogrevanje (licenca 
št. 16).

Koncesionar mora izpolnjevati tudi more-
bitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, 
ki jih določajo drugi predpisi.

V primeru skupne prijave morajo prijavi-
telji, ki sodelujejo pri skupni prijavi, skupaj 
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (spo-
sobnost), določene v nadaljevanju tega 
navodila, pri tem pa mora pogoj iz točke 
j) izpolnjevati eden od prijaviteljev v celo-
ti. Statusne pogoje (nekaznovanost, vpis 
v register – a), b), c), d) – dokazilo iz prve 
alineje, k) – pogoj, da v zadnjih 6 mesecih 
podjetje ni imelo dospelih neporavnanih ob-
veznosti, pa mora izpolnjevati vsak izmed 
skupnih prijaviteljev.

5. Način, mesto in rok za prevzem razpi-
sne dokumentacije

Razpisna dokumentacija (obrazci) je ob-
javljena na spletnih straneh Občine Nazarje 
na naslovu http://www.nazarje.si/.

Prijavitelji pred prevzemom razpisne do-
kumentacije lahko vanjo vpogledajo na prej 
navedenem naslovu.

Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno do-
kumentacijo prejeti po elektronski pošti, to 
lahko sporočijo na elektronski naslov: ob-

cina@nazarje.si ali samo.begic@nazarje.si 
do 13. 8. 2012, do 12. ure.

6. Način pojasnjevanja razpisne doku-
mentacije

Dodatna pojasnila razpisne dokumenta-
cije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni 
obliki ali po elektronski pošti. Pojasnila na 
pisna vprašanja bodo pisno posredovana 
vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli raz-
pisno dokumentacijo, objavljena pa bodo 
tudi na spletnem portalu Občine Nazarje. 
Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev po-
stanejo sestavni del razpisne dokumenta-
cije in so za prijavitelje obvezujoči. Prija-
vitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na 
elektronski naslov: obcina@nazarje.si ali 
samo.begic@nazarje.si ali na naslov: Obči-
na Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazar-
je, tel. 03/839-16-00, telefaks 03/839-16-15, 
z oznako »Koncesija za opravljanje GJS 
oskrbe s toplotno energijo«. Koncedent si 
pridržuje pravico, da razpisno dokumentaci-
jo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani 
vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in 
objavi na spletnem portalu Občine Nazarje 
ter po potrebi podaljša rok za oddajo prijav.

Morebitne spremembe in dopolnitve raz-
pisne dokumentacije postanejo sestavni del 
razpisne dokumentacije.

7. Način, mesto in rok oddaje prijave
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave 

v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti na naslov-
ni strani opremljene z naslovom: Občina 
Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje. 
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: 
»Ne odpiraj – prijava – Občina Nazarje – 
Koncesija za opravljanje GJS oskrbe s to-
plotno energijo«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti naziv in naslov prijavitelja.

Koncedent bo upošteval vse prijave, ki 
bodo prispele na zgoraj navedeni naslov 
najpozneje do 20. 8. 2012, do12.ure.

Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali 
priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je 
prijava poslana po pošti se šteje za pravoča-
sno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj 
navedenega datuma in ure.

Prijave ni mogoče oddati v elektronski 
obliki.

8. Umik, sprememba ali dopolnitev pri-
jave

Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje 
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni, 
kar mora na ovojnici označiti na naslednji 
način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Na-
zarje – Koncesija za opravljanje GJS oskrbe 
s toplotno energijo« – z oznako dopolni-
tev/umik /sprememba«, glede na to ali gre 
za dopolnitev, umik ali spremembo že od-
dane prijave.

Prijave ni mogoče dopolniti/umakni-
ti/spremeniti po poteku roka za oddajo pri-
jav.

9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Javno odpiranje prijav bo 20. 8. 2012, 

ob 12.30, v prostorih Občine Nazarje, Sa-
vinjska cesta 4, 3331 Nazarje. Predstavniki 
prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem 
odpiranju prijav, se morajo izkazati s pisnim 
pooblastilom, podpisanim s strani odgovor-
ne osebe prijavitelja (razen v primeru, da 
je prisotna odgovorna oseba sama zakoniti 
zastopnik). Prijava prijavitelja ali morebitna 
sprememba/dopolnitev/umik prijave bo za-
vrnjena pred začetkom javnega odpiranja 
prijav, če:

– ne bo oddana oziroma ne bo prispela 
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je 
do datuma in ure, ki sta navedena),
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– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne prijave ali nepravilno 

opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnje-
ne neodprte.

10. Način ocenjevanja prijav
Koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev 

in zahtev iz te razpisne dokumentacije za iz-
vajanje koncesije izbral enega koncesionar-
ja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.

Merila za izbor koncesionarja so:
1 cena za uporabnika;
2. višina najemnine (ki presega amor-

tizacijo na ocenjeno vrednost);
3. druge ekonomske in socialne ugo-

dnosti ponudbe za koncedenta.
11. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od 

prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila 
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na oce-
njevanje prijav skladno s postavljenimi merili 
za izbor koncesionarja.

V imenu koncedenta bo odločila o izboru 
koncesionarja občinska uprava Občine Na-
zarje z upravno odločbo.

Koncedent izbere enega koncesionar-
ja ali skupino prijaviteljev, ki odda skupno 
prijavo.

O izboru koncesionarja koncedent odloči 
v roku 60 dni od dneva javnega odpiranja 
ponudb in o izboru istega dne obvesti vse 
prijavitelje.

Odločba o izboru koncesionarja pre-
neha veljati, če v roku 60 dni od njene 
dokončnosti ne pride do sklenitve konce-
sijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani 
koncesionarja.

Koncedent ima pravico kadarkoli preki-
niti postopek predmetnega javnega razpisa.

Občina Nazarje

Št. 030-1/2012-1/1 Ob-3616/12
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Ka-

mnik, objavlja na podlagi 48. člena Zakona 
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list 
RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN, 57/11) in 19. člena Odloka 
o pogojih, postopkih in merilih za podeljeva-
nje koncesij na področju opravljanja gospo-
darske javne službe “ravnanje z odpadki” 
(Uradni list RS, št. 63/97, 80/01 in 52/12) in 
11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list 
RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12)

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 
lokalne gospodarske javne službe 

zbiranja komunalnih odpadkov, 
lokalne gospodarske javne službe 

prevoza komunalnih odpadkov, lokalne 
gospodarske javne službe obdelave 
mešanih komunalnih odpadkov in 
lokalne gospodarske javne službe 
odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov 
v Občini Kamnik

1. Naziv koncedenta: Občina Kamnik, 
Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

2. Predmet javnega razpisa in obmo-
čje: predmet javnega razpisa je podelitev 
koncesije za opravljanje obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb zbiranja komu-
nalnih odpadkov, prevoza komunalnih od-
padkov, obdelave mešanih komunalnih od-
padkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Ob-
čini Kamnik. Gospodarske javne službe se 
na območju občine izvajajo pod pogoji do-

ločenimi z zakonom in podzakonskimi akti 
ter v skladu z odloki in drugimi predpisi, ki 
urejajo način izvajanja javnih služb. Izbrani 
prijavitelj/koncesionar bo imel izključno pra-
vico opravljanja gospodarskih javnih služb, 
ki so predmet tega razpisa, na celotnem 
območju Občine Kamnik. Koncesijska po-
godba bo sklenjena za določen čas 10 let 
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe, 
za dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih 
služb obdelave mešanih komunalnih od-
padkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov pa za 
obdobje do pričetka obratovanja RCERO 
Ljub ljana, vendar najdlje 10 let. Koncesijsko 
obdobje začne teči z dnem sklenitve konce-
sijske pogodbe. Občina in koncesionar skle-
neta pisno koncesijsko pogodbo najkasneje 
v roku 30 dni od dneva, ko postane odločba 
o izbiri koncesionarja dokončna. Trajanje 
koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj 
iz razlogov, določenih z zakonom ali konce-
sijskim aktom.

3. Popolna prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo 

pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala 
vse, v tem razpisu in razpisni dokumentaciji 
zahtevane podatke. Prijava in ostala doku-
mentacija, ki se nanaša na prijavo mora biti 
napisana v slovenskem jeziku.

V primeru, da naročnik/koncedent ne bi 
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave 
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni 
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesio-
nar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana 
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo 
sklenjena koncesijska pogodba.

4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja 

mora le-ta izpolnjevati pogoje, potrebne 
za udeležbo (sposobnost), določene z ve-
ljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje 
javnih naročil (imeti mora poravnane dav-
ke, prispevke in druge predpisane dajatve, 
vključno s koncesijskimi dajatvami, proti 
njemu ne sme biti začet postopek zaradi 
insolventnosti, drug postopek prisilnega pre-
nehanja ali likvidacijski postopek), ob tem 
pa mora prijavitelj skladno s koncesijskim 
aktom dokazati oziroma mora predložiti na-
slednje listine (vezano na vse javne službe):

a) Da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podi-
zvajalec) kot pravna oseba ali kot samostoj-
ni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti 
zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni 
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opre-
deljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list 
RS, št. 50/12 – UPB2):

– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah 

(velja za fizične osebe), nedovoljeno spreje-
manje daril, jemanje podkupnine (za fizične 
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje 
daril za nezakonito posredovanje in dajanje 
daril za nezakonito posredova nje,

– goljufija, poslovna goljufija, preslepi-
tev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija 
zoper finančne interese Evropskih skupnosti 
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finanč-
nih interesov Evropskih skupnosti,

– pranje denarja.
Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Ka-

zenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samo-

stojni podjetnik posameznik ni bil pravno-
močno obsojen v zvezi z zgoraj navedenimi 
kaznivimi dejanji,

– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili 
pravnomočno obsojeni v zvezi z zgoraj na-
vedenimi kaznivimi dejanji.

Opomba: Če prijavitelj tega ne predloži, 
ga bo koncedent pridobil po uradni dolžno-
sti in se prijava zaradi tega ne šteje kot 
nepopolna.

b) Da proti prijavitelju (tudi soprijavitelju 
in podizvajalcu) ni začet postopek zaradi 
stečaja (insolventnosti), drug postopek pri-
silnega prenehanja ali likvidacijski postopek.

Dokazilo:
Potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima pri-

javitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, 
da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi 
stečaja (insolventnosti), drug postopek pri-
silnega prenehanja ali likvidacijski postopek.

Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali 
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred 
dnevom oddaje prijave.

Opomba: Če prijavitelj tega ne predloži, 
ga bo koncedent pridobil po uradni dolžno-
sti in se prijava zaradi tega ne šteje kot 
nepopolna.

c) Da ima prijavitelj (tudi soprijavitelj in 
podizvajalec) poravnane vse davke, pri-
spevke in druge javnopravne dajatve.

Dokazilo:
– Izjava o poravnanih davkih, prispevkih 

in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestav-
ni del te razpisne dokumentacije (Obrazec 
št. 4).

– Potrdilo DURS o poravnanih davkih 
in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 
60 dni pred dnevom oddaje prijave.

d) Da je prijavitelj (tudi soprijavitelj in 
podizvajalec) registriran oziroma, da na dru-
gačen način izkaže, da izpolnjuje vse pred-
pisane pogoje za izvajanje javne službe.

Dokazilo:
– Veljaven redni izpisek iz sodnega re-

gistra (ali iz poslovnega registra AJPES), 
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj re-
gistriran.

– Dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije 
(družbena pogodba, ustanovitveni akt).

Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz 
poslovnega registra AJPES) se priloži v ori-
ginalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 
60 dni pred dnevom oddaje prijave.

e) Da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podi-
zvajalec) na dan, ko se izteče rok za oddajo 
prijav ni izločen iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponu-
dnikov z negativnimi referencami iz 77.a 
člena ZJN-2.

Dokazilo:
– Izjava o sposobnosti (Obrazec št. 15).
f) Da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podi-

zvajalec) na dan, ko se izteče rok za oddajo 
prijav, nima neplačanih zapadlih obvezno-
sti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost v skladu z zakonskimi določbami 
Republike Slovenije.

Dokazilo:
– Izjava o sposobnosti (Obrazec št. 15).
g) Da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podi-

zvajalec) ni bil s pravnomočno sodbo v ka-
terikoli državi obsojen za prestopek v zvezi 
s svojim poklicnim ravnanjem.

Dokazilo:
– Izjava o sposobnosti (Obrazec št. 15).
h) Da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podi-

zvajalec) ni storil velike strokovne napake iz 
področja predmeta koncesije in ni hujše kršil 
poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik/konce-
dent lahko dokazal s sredstvi, katere lahko 
utemelji.
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Dokazilo:
– Izjava o sposobnosti (Obrazec št. 15).
i) Da prijavitelj (tudi soprijavitelj in po-

dizvajalec) pri dajanju informacij, zahteva-
nih v skladu z določbami 41. do 49. čle-
na Zakona o javnem naročanju (Uradni list 
RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 
Odl.US: U-I-211/11-26), v tem ali predho-
dnih postopkih, ni namerno podal zavajajo-
čih razlag ali informacij ni zagotovil.

Dokazilo:
– Izjava o sposobnosti (Obrazec št. 15).
j) Da bo imel ves čas trajanja koncesij-

skega razmerja zaposleno osebo z najmanj 
VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opra-
vljenim strokovnim izpitom iz upravnega 
postopka.

Dokazilo:
Izjava o delavcih, iz katere bo razvidno:
– Da bo imel prijavitelj ves čas trajanja 

koncesijskega razmerja zaposleno osebo 
z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe 
in opravljenim strokovnim izpitom iz uprav-
nega postopka (Obrazec št. 5).

k) Da razpolaga z zadostnim številom 
delavcev, ki imajo potrebne kvalifikacije in 
so ustrezno usposobljeni za izvajanje javne 
službe.

Dokazilo:
– Izpolnjena izjava o zaposlenih delav-

cih, ki je sestavni del te razpisne dokumen-
tacije (Obrazec št. 6).

l) Da razpolaga z razpoložljivimi kapa-
citetami za odlaganje odpadkov oziroma 
razpoložljivimi kapacitetami za obdelavo 
odpadkov.

Dokazilo:
Izpolnjena izjava o tehnični usposoblje-

nosti, ki je sestavni del te razpisne doku-
mentacije (Obrazec št. 7).

m) Da razpolaga z ustreznimi prostori in 
opremo za izvajanje javnih služb, oziroma 
na drug način nesporno izkaže, da lahko 
opravlja dejavnost javnih služb.

Dokazilo:
Izpolnjena izjava o tehnični usposoblje-

nosti, ki je sestavni del te razpisne doku-
mentacije (Obrazec št. 7).

n) Da je sposoben samostojno zagota-
vljati vse javne dobrine, ki so predmet go-
spodarskih javnih služb.

o) Da je sposoben zagotavljati storitve na 
kontinuiran in kvaliteten način ob upošteva-
nju koncesijskega akta, odlokov, ki urejajo 
način izvajanja javnih služb, za katere se 
podeljuje koncesija, predpisov, normativov 
in standardov ter ob upoštevanju krajevnih 
običajev.

p) Da zagotavlja interventno izvajanje 
gospodarske javne službe ob vsakem času.

r) Da je usposobljen za vodenje katastra 
ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pri-
pravami za njegovo vodenje.

Dokazila:
– Elaborat o opravljanju dejavnosti 

z vidika kadrov, organizacije dela, strokov-
ne opremljenosti vodenja katastra, finančno 
– operativnega vidika in razvojnega vidika, 
s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih 
pogojev pod točkami n), o), p) in r).

– Izpolnjena izjava o rednem izvajanju 
storitev, ki je sestavni del te razpisne doku-
mentacije (Obrazec št. 10).

s) Da se obveže zavarovati proti odgo-
vornosti za škodo, ki jo z izvajanjem kon-
cesije lahko povzroči občini, uporabnikom 
ali tretji osebi tako, da bo v roku 30 dni po 
sklenitvi koncesijske pogodbe sklenil zava-

rovanje odgovornosti za škodo, ki jo pov-
zroči občini z nerednim ali nevestnim opra-
vljanjem javne službe in za škodo, ki jo pri 
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne 
službe povzročijo pri njem zaposlene osebe 
uporabnikom ali drugim osebam. Navedena 
pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, 
da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine 
Kamnik.

Dokazilo:
– Predpogodba o zavarovanju proti od-

govornosti za škodo oziroma izjava zavaro-
valnice, da bo s prijaviteljem sklenila zava-
rovanje odgovornosti za škodo.

– Izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije (Obra-
zec št. 11).

š) Da je prijavitelj (druga alineja – v delu, 
ki se nanaša na dokazilo iz katerega more 
izhajati, da transakcijski računi v obdobju 
6 mesecev pred izdajo potrdila (to je lahko 
izdano največ 60 dni pred dnevom objave 
javnega razpisa) niso bili blokirani – tudi 
soprijavitelj in podizvajalec) finančno in po-
slovno usposobljen opravljati gospodarske 
javne službe; da je gospodarska družba 
z najmanj 500.000,00 EUR celotnega kapi-
tala (po zadnji bilanci stanja) in je finančno 
ter poslovno usposobljena za izvajanje jav-
ne službe, ki je predmet razpisa in da je za 
leto pred objavo javnega razpisa znašala 
bonitetna ocena na podlagi letnega poročila 
najmanj SB 5 in, v zadnjih 6 mesecih pod-
jetje ni imelo dospelih neporavnanih obve-
znosti. Smiselno enako velja tudi v primeru 
fizičnih oseb in drugih pravnih oseb, katerih 
ustanoviteljski vložki niso izraženi v osnov-
nem kapitalu.

Dokazilo:
– S.BON-1 (ali S.BON-1/P)– pravne ose-

be oziroma BON-1/SP – samostojni podje-
tniki posamezniki s podatki in kazalniki za 
leto 2011 (ni časovne omejitve, vendar se 
mora nanašati na podatke za 2011).

– Potrdilo poslovne banke ali bank pri 
katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) tran-
sakcijske račune (ali BON-2 obrazec); iz 
dokazil mora izhajati, da prijaviteljevi tran-
sakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred 
izdajo potrdila (to je lahko izdano največ 
60 dni pred dnevom objave javnega razpisa) 
niso bili blokirani.

Koncesionar mora izpolnjevati tudi more-
bitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, 
ki jih določajo drugi predpisi.

V primeru skupne prijave članov konzor-
cija morajo statusne pogoje izpolnjevati vsi 
člani, izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, 
organizacijskih in kadrovsko-tehničnih po-
gojev pa se skladno s predmetom koncesije 
ugotavlja za vse člane skupaj.

Opomba: Kolikor sodelujejo na razpi-
su prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki 
Sloveniji, predložijo dokazila o izpolnjeva-
nju pogojev iz matične države (če država, 
v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja 
takšnih dokumentov, bo koncedent namesto 
pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo 
prič ali zapriseženo izjavo prijavitelja, poda-
no pred pravosodnim ali upravnim organom, 
notarjem ali pristojnim organom poklicnih 
ali gospodarskih sub jektov v državi, v kateri 
ima prijavitelj svoj sedež).

Izvoz odpadkov v druge države EU
V skladu z zakonodajo, ki velja zno-

traj prostora Evropske skupnosti pri čez-
mejnih pošiljkah odpadkov (Uredba (ES) 
št. 103/2006 z dne 14. 6. 2006 o pošiljkah 
odpadkov), bo lahko izbrani prijavitelj izva-

žal odpadke v druge države Evropske sku-
pnosti. Kolikor bo izbrani prijavitelj izvažal 
odpadke v druge države, je dolžan pred 
sklenitvijo koncesijske pogodbe pridobiti 
nostrifikacijo za izvoz odpadkov (soglasja 
ARSO za izvoz odpadkov ter enakovredna 
soglasja tranzitnih držav in države prevze-
mnice odpadkov), kar prijavitelj garanti-
ra z garancijo za resnost prijave (v skladu 
s točko 19 razpisne dokumentacije). V pri-
meru, da prijavitelj ponuja storitev z izvo-
zom odpadkov, mora navesti v garancijo 
za resnost prijave, kakor izhaja iz vzorca iz 
obrazca št. 12 – Vzorec bančne garancije za 
resnost prijave, državo, v katero bo izvažal 
odpadke.

Okoljevarstveno dovoljenje
Kolikor prijavitelj ne bo izvažal odpadkov 

v druge države Evropske skupnosti, temveč 
bo izvajal koncesijo na podlagi okoljevar-
stvenega dovoljenja za obdelavo odpad-
kov pred odlaganjem in za odlaganje, je 
dolžan pred sklenitvijo koncesijske pogod-
be pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za 
obdelavo odpadkov pred odlaganjem in za 
odlaganje, kar prijavitelj garantira z garan-
cijo za resnost prijave (v skladu s točko 19 
razpisne dokumentacije).

Zavarovanje za resnost prijave:
Za resnost prijave naročnik/koncedent 

zahteva nepreklicno, brezpogojno in na prvi 
poziv plačljivo bančno garancijo, izdano 
s strani banke ali druge finančne institucije 
(zavarovalnice), v višini 30.000,00 EUR ve-
ljavno do vključno 120 dni šteto od roka za 
oddajo prijav.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti:

Izbrani prijavitelj/koncesionar bo moral 
v roku 10 dni od dneva podpisa koncesij-
ske pogodbe naročniku/koncedentu izročiti 
nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv 
plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti (obveznosti iz kon-
cesijske pogodbe), izdano s strani banke ali 
druge finančne institucije (zavarovalnice), 
v višini 100.000,00 EUR z veljavnostjo naj-
manj tri leta od dneva njene izdaje. Garanci-
jo mora koncesionar najmanj en mesec pred 
potekom njene veljavnosti podaljšati za naj-
manj eno leto oziroma do izteka koncesijske 
pogodbe.

Zavarovanje odgovornosti:
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo moral 

z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogod-
bo proti odgovornosti za škodo, ki jo z izva-
janjem koncesije utegne povzročiti občini, 
uporabnikom ali tretji osebi iz naslova splo-
šne civilne odgovornosti (vključno z razši-
ritvijo na druge nevarnostne vire) v višini 
100.000 EUR tako, da bo v roku 30 dni po 
sklenitvi koncesijske pogodbe sklenil zava-
rovanje odgovornosti za škodo, ki jo pov-
zroči občini z nerednim ali nevestnim opra-
vljanjem javne službe in za škodo, ki jo pri 
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne 
službe povzročijo pri njem zaposlene osebe 
uporabnikom ali drugim osebam. Navedena 
pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, 
da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine 
Kamnik.

5. Pogoji za predložitev skupne prijave
Prijavo na javni razpis lahko poda sku-

paj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti 
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna 
razmerja med več osebami in njihova zave-
za, da bodo v primeru izbora za koncesio-
narja ustanovili pravno-organizacijsko obli-
ko, s katero bo koncedent sklenil koncesij-
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sko pogodbo (konzorcij). V ta namen morajo 
osebe, ki vložijo skupno prijavo, predložiti 
celotno dokumentacijo, potrebno za ustano-
vitev podjetja, s katerim bo naročnik/konce-
dent sklenil koncesijsko pogodbo.

V primeru skupne prijave in sklenitve 
koncesijske pogodbe z novo pravno osebo, 
so prijavitelji, ki so njeni družbeniki, solidarni 
poroki za vse obveznosti novo nastale prav-
ne osebe, ki izhajajo iz koncesije pogodbe 
ali za obveznosti, ki bi iz koncesijske pogod-
be utegnile nastati.

Kadar predloži skupno prijavo več oseb 
(konzorcij), morajo prijavi priložiti sklenjeno 
pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij 
v zvezi z izvajanjem koncesije, iz katere 
mora biti razvidno najmanj:

– člani konzorcija, pogoji za vstop in iz-
stop člana iz konzorcija;

– vodilni član konzorcija ali drug način, 
ki omogoča, da lahko sporočila v zvezi z iz-
vajanjem koncesije koncedent pošilja le eni 
osebi z učinkom za vse člane konzorcija 
(pooblaščenec za vročanje);

– ureditev medsebojnih pravic in obve-
znosti med člani konzorcija v zvezi z izvaja-
njem koncesije;

– medsebojna zaveza članov konzorcija, 
da za obveznosti koncesionarja po koncesij-
ski pogodbi odgovarjajo solidarno;

– zaveza članov konzorcija, da dajejo 
solidarno poroštvo za vse obveznosti novo 
nastale pravne osebe, ki izhajajo iz konce-
sije pogodbe ali za obveznosti, ki bi iz kon-
cesijske pogodbe utegnile nastati.

V primeru skupne prijave članov kon-
zorcija morajo statusne pogoje (nekazno-
vanost, vpis v register, …. 10a) – prva in 
druga alineja, b), c) – prva in druga alineja, 
d) – prva in druga alineja, e), f), g), h) i), š) – 
druga alineja, izpolnjevati vsi člani oziroma 
vsak izmed skupnih prijaviteljev, izpolnjeva-
nje drugih ekonomsko-finančnih, organiza-
cijskih in kadrovsko-tehničnih pogojev pa se 
skladno s predmetom koncesije ugotavlja za 
vse člane skupaj.

Opomba: Navedene točke se nanašajo 
na zahteve, ki jih mora prijavitelj izkazati za 
priznanje sposobnosti in so navedene v toč-
ki »10. Sposobnost prijavitelja« Povabila in 
navodil prijaviteljem za oddajo prijave. Ali-
neje dokazil so z vezajem povezane s črko 
pogojev, na katere se nanašajo, kar pome-
ni, da se zahteva dokazilo iz prve in druge 
alineje točke a, dokazilo iz točke b, dokazilo 
iz prve in druge alineje točke c, dokazilo iz 
prve in druge alineje točke d, dokazilo iz 
točke e, dokazilo iz točke f, dokazilo iz točke 
g, dokazilo iz točke h, dokazilo iz točke i ter 
dokazilo iz druge alineje točke š.

6. Način, mesto in rok za prevzem razpi-
sne dokumentacije

Celotno razpisno dokumentacijo lahko 
prijavitelji brezplačno prevzamejo, vsak de-
lovni dan med 8. in 10. uro, na naslovu: 
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Ka-
mnik, v sprejemni pisarni. Razpisna doku-
mentacija je prijaviteljem dosegljiva tudi na 
spletni strani Občine Kamnik (http://www.
kamnik.si/).

7. Način pojasnjevanja razpisne doku-
mentacije

Dodatna pojasnila razpisne dokumenta-
cije sme prijavitelj zahtevati izključno v pi-
sni obliki ali po elektronski pošti. Pojasni-
la na pisna vprašanja bodo objavljena na 
spletni strani Občine Kamnik (http://www.
kamnik.si/). Vsi odgovori na vprašanja prija-
viteljev postanejo sestavni del razpisne do-
kumentacije in so za prijavitelje obvezujoči.

Prijavitelji lahko naslovijo pisna vpraša-
nja na elektronski naslov: obcina@kamnik.si 
ali na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 
1240 Kamnik, z oznako »Koncesija za iz-
vajanje obveznih gospodarskih javnih služb 
– dodatna pojasnila«. Zadnji rok za pisna 
vprašanja je 7 dni do poteka roka za oddajo 
prijave.

Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, 
da razpisno dokumentacijo delno spreme-
ni ali dopolni. O tem seznani vse, ki so 
prevzeli razpisno dokumentacijo in objavi 
na spletnem portalu Občine Kamnik ter po 
potrebi podaljša rok za oddajo prijav. More-
bitne spremembe in dopolnitve razpisne do-
kumentacije postanejo sestavni del razpisne 
dokumentacije.

8. Način, mesto in rok oddaje prijave
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave 

v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti na naslov-
ni strani opremljene z naslovom: Občina 
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik V spo-
dnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne 
odpiraj – prijava– Koncesija za izvajanje 
obveznih gospodarskih javnih služb«. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in na-
slov prijavitelja. Naročnik/koncedent bo upo-
števal vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj 
navedeni naslov najpozneje do 20. 8. 2012, 
do 9. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave 
osebno ali priporočeno po pošti na zgornji 
naslov. Če je prijava poslana po pošti, se 
šteje za pravočasno, če prispe na navede-
ni naslov do zgoraj navedenega datuma in 
ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski 
obliki.

Kolikor ovojnica ni zapečatena oziroma 
ustrezno zaprta in označena, kot je nave-
deno zgoraj, naročnik ne bo odgovarjal za 
založitev ali predčasno odpiranje prijave.

9. Umik, sprememba ali dopolnitev pri-
jave

Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje 
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni, 
kar mora na ovojnici označiti na naslednji 
način: »Ne odpiraj – Prijava – Koncesija 
za izvajanje obveznih gospodarskih javnih 
služb« – z oznako dopolnitev / umik / spre-
memba«, glede na to ali gre za dopolnitev, 
umik ali spremembo že oddane prijave. Pri-
jave ni mogoče dopolniti / umakniti / spre-
meniti po poteku roka za oddajo prijav.

10. Način, mesto in rok odpiranja prijav: 
javno odpiranje prijav bo 20. 8. 2012, ob 
10. uri, v sejni sobi št. 17 v pritličju Občine 
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Pred-
stavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri 
javnem odpiranju prijav, se morajo izkazati 
s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani 
odgovorne osebe prijavitelja (razen v prime-

ru, da je prisotna odgovorna oseba sama 
zakoniti zastopnik).

11. Omejitev pri predložitvi prijave
Za vse razpisane gospodarske javne 

službe zbiranja komunalnih odpadkov, pre-
voza komunalnih odpadkov, obdelave me-
šanih komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komu-
nalnih odpadkov se podeli v Občini Kamnik 
enotna koncesija in te koncesije za javne 
službe predstavljajo enotno koncesijsko raz-
merje. Koncesijsko razmerje je enovito raz-
merje, ki nastane in preneha hkrati (razen za 
dejavnosti lokalne gospodarske javne službe 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in 
lokalne gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komu-
nalnih odpadkov, ki lahko preneha prej) ter 
obsega koncesijo za opravljanje vseh zgoraj 
navedenih gospodarskih javnih služb v skla-
du z ZGJS. Koncesijsko razmerje predstavlja 
v smislu ZJZP koncesijo storitev. Prijavitelji 
lahko oddajo prijavo samo za vse razpisa-
ne gospodarske javne službe. Vsaka oseba 
lahko vloži le eno prijavo. V primeru skupne 
prijave sme biti ista oseba ali njena povezana 
družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. 
Če oseba že kandidira samostojno, ne more 
kandidirati še kot član konzorcija.

12. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju 

pogojev in zahtev iz te razpisne dokumenta-
cije za izvajanje koncesije izbral enega kon-
cesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna 
prijava. Merila za izbor koncesionarja so:

1. skupna ponujena cena storitve izva-
janja gospodarske javne službe, utemeljena 
na pravilniku oziroma drugemu predpisu, ki 
opredeljuje metodologijo za oblikovanje cen 
tovrstnih storitev;

2. izkušnje in pozitivne reference na 
področju izvajanja javnih služb;

3. druge ugodnosti, ki predstavljajo 
ekološke, ekonomske ali socialne ugodno-
sti za koncedenta.

13. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme 

od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna poja-
snila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na 
ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi 
merili za izbor koncesionarja. O izboru kon-
cesionarja odloči pristojni organ občinske 
uprave z upravno odločbo, s katero lahko 
koncedent izbere samo enega od prijavi-
teljev oziroma le eno skupino prijaviteljev, 
ki odda skupno prijavo. O izboru koncesio-
narja odloči v roku 30 po odpiranju prijav ter 
obvesti prijavitelje v roku 8 po sprejemu od-
ločitve. Občina in koncesionar skleneta pi-
sno koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 
30 dni od dneva, ko postane odločba o izbiri 
koncesionarja dokončna. Kolikor pogodba 
v roku, navedenem v prejšnjem odstavku 
tega člena, ni sklenjena, se postopek izbire 
koncesionarja razveljavi. V imenu občine 
podpiše koncesijsko pogodbo župan.

Naročnik/koncedent ima pravico kadar-
koli prekiniti postopek predmetnega javnega 
razpisa.

Občina Kamnik
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Št. 7113-0007/2012 Ob-3573/12
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevni-

ca na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. 
do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11), 111. člena Statuta 
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 
103/11) ter sklepa Občinskega sveta Občine 
Sevnica z dne 16. 5. 2012, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin –  

kmetija Čanje 31 v k.o. Žigrski Vrh
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: 

Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sev-
nica, tel. 07/816-12-00; faks 07/816-12-10.

2. Opis predmeta prodaje:

Zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastnin-
ske pravice na nepremičnini v zemljiško knji-
go upravljavec nepremičnine izroči po preje-
mu celotne kupnine.

Plačilo celotne kupnine je bistvena se-
stavina pravnega posla. Če kupec ne porav-
na kupnine na določen način in v določenem 
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodaj-
na pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine 
v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila 
v posest ter bo vložen predlog za vknjižbo 
lastninske pravice v zemljiški knjigi.

6. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna 
pogodba, ki se sklene v roku petnajstih dni 
po zaključku javne dražbe. Prodajno pogod-
bo pripravi Občina Sevnica.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo v ponedeljek, 27. 8. 2012, v sejni sobi 
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, 
z začetkom ob 11. uri.

8. Varščina: dražitelji morajo do začet-
ka javne dražbe vplačati varščino v znesku 
10 % vrednosti izklicne cene za nepremič-
nino (3.358,10 EUR). Varščina se naka-
že na transakcijski račun Občine Sevnica, 
št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slo-
venije, s pripisom »Javna dražba – Čanje 
31«.

9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje 
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na 
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno 
najkasneje v osmih dneh po zaključku jav-
ne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se 
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne 
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, orga-
nizator dražbe obdrži varščino.

10. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi 
in rok za prijavo

Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali 
pravna oseba, ki je do začetka javne dražbe 
vplačala varščino in je pred začetkom javne 
dražbe predložila potrdilo o plačilu varščine 
s priloženo številko računa za primer vračila 
varščine.

Če se bo v imenu ponudnika javne draž-
be udeležil pooblaščenec, mora ta imeti ne-
omejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe in ga je podpisala 
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne 
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen 
pri upravnem organu ali pri notarju.

11. Pravila javne dražbe: nepremičnina 
se prodaja po načelu videno – kupljeno, pro-
dajalec ne odgovarja za stvarne in pravne 
napake predmeta prodaje.

Izklicna vrednost oziroma vsaka na-
daljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden 
od udeležencev javne dražbe cene ne zvi-
ša pred tretjim izklicem, se šteje, da je spre-
jeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko 
je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno 
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je 
bil predmet javne dražbe prodan. Zadnjega 
dražitelja se kot uspešnega pozove, da na 
zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je 
ponudil in se ga pozove k podpisu pogod-
be. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, 
je javna dražba neuspešna.

Javno dražbo bo vodila komisija za iz-
vedbo postopka javne dražbe oziroma poo-
blaščena oseba, v skladu z Uredbo o stvar-

Javne dražbe

Parc. št. k.o. Površina m² Vrsta rabe
Izklicna 
vrednost 

v €
224

Žigrski Vrh

4.086 pašnik

33.580,96

225 1.931 pašnik
1335 2.370 pašnik
1337 6.265 pašnik
1358 1.859 pašnik
1359 1.338 pašnik
1361 3.658 travnik
1362 5.161 njiva
1363 989 pašnik
1364 327 pašnik
1365 593 njiva
1367/2 4.675 gozd
*123/2 281 stavbišče
*123/3 36 stavbišče

Parcele so del kmetije z naslovom Čanje 
31. Na zemljišču stojijo štirje objekti. Stano-
vanjska hiša je nenaseljena in trenutno ni 
usposobljena kot bivalna enota. Kmetijski 
objekti so opuščeni. Dostop do posesti ni 
mogoč z normalnim osebnim vozilom. Del 
zemljišča ob objektih pa je po namenski 
rabi opredeljen v stanovanjskem območju, 
ostalo zemljišče pa v območju kmetijskih 
zemljišč in lesno pro izvodnega gozda.

3. Izklicna cena: izklicna cena za ne-
premičnine pod točko 2. znaša skupaj 
33.580,96 EUR. Cena ne vključuje zakon-
sko določenega davka na promet nepre-
mičnin (2 %).

4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 
višanja je 200,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na tran-

sakcijski račun Občine Sevnica, 
št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slo-
venije, na podlagi izdanega računa.

Ne glede na prejšnji odstavek se kupnina 
lahko plača v več obrokih. V tem primeru 
mora kupec neplačani del kupnine ustrezno 
zavarovati, in sicer pravna oseba z nepre-
klicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi 
poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba 
z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini.
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nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 
Pooblaščena oseba za vodenje javne draž-
be lahko s soglasjem predstojnika postopek 
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri če-
mer se dražiteljem povrnejo plačana varšči-
na in izkazani stroški za prevzem razpisne 
dokumentacije.

12. Informacije o podrobnejših pogo-
jih: dodatne informacije o pogojih in pred-
metu javne dražbe se lahko pridobijo na 
sedežu Občine Sevnica, vsak delovni dan 
med uradnimi urami, pri Romanu Strlekar-
ju, tel. 07/81-61-269, e-pošta: roman.strle-
kar@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 478-6/2012 Ob-3604/12
Mestna občina Novo mesto, Seidlo-

va cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 
20. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12) in Odloka o proračunu Me-
stne občine Novo mesto za leto 2012 (Ura-
dni list RS, št. 24/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organi-

zatorja javne dražbe: Mestna občina Novo 
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo me-
sto, matična številka 5883288, ID za DDV 
SI48768111.

2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in 
najnižji znesek višanja

2.1. Predmet javne dražbe:
– del nepremičnine parc. št. 433/29 (ID 

2886803), gozd, v izmeri 312 m2,
– del nepremičnine parc. št. 433/31 (ID 

31932), gozd, v izmeri 394 m2,
– del nepremičnine parc. št. 434/43 (ID 

4335371), gozd, v izmeri 3350 m2 in
– del nepremičnine parc. št. 434/45 (ID 

1406822), gozd, v izmeri 170 m2, vse k.o. 
Bršljin.

Predmet prodaje so deli nepremičnin, ki 
se nahajajo v območju stavbnih zemljišč in 
se urejajo z Odlokom o občinskem prostor-
skem načrtu Mestne občine Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 101/09) in OPPN NGC 
ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 117/08).

Nepremičnine se nahajajo na območju 
NGC ob Straški cesti.

Nadomestna gospodarska cona (v na-
daljevanju NGC) je namenjena ureditvi ve-
čje površine za parkiranje tovornih vozil in 
obrtno-pro izvodnim, storitvenim ter v manjši 
meri trgovskim dejavnostim.

Postopki parcelacije bodo izvedeni po 
končani gradnji.

2.2. Izklicna cena in najnižji znesek vi-
šanja: navedene nepremičnine se pro-
dajajo skupaj. Izklicna cena nepremič-
nin parc.št. 433/29 (ID 2886803), parc. 
št. 433/31 (ID 31932), parc. št. 434/43 (ID 

4335371) in parc. št. 434/45 (ID 1406822), 
vse k.o. Bršljin, znaša 168.744,18 EUR, naj-
nižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklic-
na cena ne vključuje pripadajočega davka 
– 20 % DDV.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dra-

žitelju, za katerega bo Komisija za vodenje 
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Novo mesto 
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje 
v roku 15 dni po končani javni dražbi s pro-
dajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor 
prodajna pogodba v navedenem roku ne 
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na 
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je 
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel 
pravico zadržati vplačano varščino.

Plačilo celotne kupnine mora biti izve-
deno v roku 30 dni po sklenitvi prodajne 
pogodbe. Kupnina je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne 
poravna kupnine na določen način in v do-
ločenem roku po sklenjeni prodajni pogod-
bi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, 
prodajalec pa bo vplačano varščino za-
držal.

Po plačilu celotne kupnine in po plačilu 
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina 
izročila v last in posest, s pravico vpisa la-
stninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojno zemljiško knjigo.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun 

EZR Mestne občine Novo mesto, številka: 
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem 
znesku. Varščina se všteva v kupnino.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dol-
žan plačati še pripadajoči davek (20 % da-
vek na dodano vrednost oziroma 2 % da-
vek na promet nepremičnin) in vse ostale 
stroške v zvezi s prenosom lastništva (stro-
ške notarske overitve pogodbe ter stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča).

6. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba se bo vršila v prostorih Mestne občine 
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, 
v sejni sobi v II. nadstropju, dne 8. 8. 2012, 
ob 9. uri.

Dražitelji se bodo morali pol ure pred 
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 
7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača 

ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pra-
vočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nana-
šati na predmet javne dražbe, pri čemer 
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v pri-
meru, če se v imenu dražitelja javne dražbe 
udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, v pri-
meru, da se prijavi pravna oseba;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta, 
če se prijavi fizična oseba oziroma predlo-
ži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši 
od treh mesecev, če se prijavi samostojni 
podjetnik;

– predloži številko TRR za primer vrači-
la varščine, davčno številko oziroma ID za 
DDV, EMŠO oziroma matično številko in 
telefonsko številko;

– vse listine (razen dokazila o plačilu 
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je 
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo 
listine, ki je overjena.

Organizator javne dražbe bo potrdil vse 
pravilne in pravočasne prijave.

8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne draž-

be vplačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene, na podračun EZR Mestne občine 
Novo mesto št. 01285-0100015234, s skli-
cem: 47820-77-2011 za nepremičnine parc. 
št. 433/29, 433/31, 434/43 in 434/45, vse 
k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila: 
Javna dražba – Novo mesto;

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javne dražbe, natančnejše podatke 
o predmetnih nepremičninah in informacije 
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo intere-
senti na Mestni občini Novo mesto, občin-
ska uprava, Urad za premoženjske zadeve 
in kmetijstvo, tel. 07/393-92-30, kontaktna 
oseba je Vera Ocvirk.

Ogled nepremičnin in dokumentacije 
v zvezi z nepremičninami je možen po pred-
hodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu 

»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgo-
varja za namensko rabo nepremičnin.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno.

Javna dražba za nepremičnino je kon-
čana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno 
ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je 
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik 
o poteku javne dražbe.

Javno dražbo bo izvedla Komisija za vo-
denje javne dražbe pri razpolaganju s stvar-
nim premoženjem Mestne občine Novo me-
sto v skladu z Zakonom o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12).

Prodajalec lahko začeti postopek pro-
daje kadarkoli do sklenitve pravnega posla 
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplača-
no varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na 
spletni strani Mestne občine Novo mesto: 
http://www.novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto
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Št. 110-247/2012/2 Ob-3531/12
Ministrstvo za notranje zadeve na podla-

gi prvega odstavka 29. člena Zakona o dr-
žavnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 
21/12 – ZDU-1F in 47/11; ZDT-1) razpisuje:

a) 1 prosto mesto okrajnega državne-
ga tožilca na Okrožnem državnem tožil
stvu v Kranju,

b) 1 prosto mesto okrožnega državne
ga tožilca na Okrožnem državnem tožil
stvu na Ptuju,

c) 2 prosti mesti vrhovnih državnih 
tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu 
RS.

Razpisni pogoji:
K a)
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz-

polnjuje splošne pogoje za izvolitev v so-
dniško funkcijo, določene v 8. členu Zako na 
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 
91/09 in 33/11; ZSS), in posebne pogoje za 
imenovanje na mesto okrajnega državnega 
tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.

K b)
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz-

polnjuje splošne pogoje za izvolitev v so-
dniško funkcijo, določene v 8. členu ZSS, 
in posebne pogoje za imenovanje na me-
sto okrožnega državnega tožilca, določene 
v 25. členu ZDT-1.

K c)
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz-

polnjuje splošne pogoje za izvolitev v so-
dniško funkcijo, določene v 8. členu ZSS, 
in posebne pogoje za imenovanje na me-
sto vrhovnega državnega tožilca, določene 
v 27. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati nasle-
dnje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno 
ime kandidata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana 

(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebi-

vališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko 

tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– ži vljenjepis v obliki Europass z opisom 

strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzi-
tetni diplomi z dokazili,

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za no-
tranje zadeve dovoljuje pridobitev podatkov 
iz kazenske evidence, ki jo vodi Ministrstvo 
za pravosodje.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za držav-
nega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmo-
žnosti in

– dokazilo o aktivnem znanju slovenske-
ga jezika, če ni opravil pravniškega državne-
ga izpita v Republiki Sloveniji.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev 
iz prvega odstavka 8. člena ZSS ter podat-
ke iz 30. člena ZDT-1 pridobi Ministrstvo za 
notranje zadeve.

Rok za prijavo je 15 dni od objave raz-
pisa.

Pisne prijave se pošlje na naslov: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Direktorat za 
državno tožilstvo, Štefanova 2, Ljub ljana 
s pripisom »Prijava za 110-247/2012«.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-3601/12
Splošna bolnišnica Celje na podlagi 

16. člena Statuta Splošne bolnišnice Celje 
objavlja prosto delovno mesto

predstojnika Dermatovenerološkega 
oddelka.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, 
oziroma kandidatke, ki poleg splošnih po-
gojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi 
naslednje pogoje:

– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe – 
doktor medicine,

– Specialistični izpit iz strokovnega po-
dročja oddelka,

– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem 
specialističnem izpitu,

– veljavna licenca za opravljanje dela 
zdravnika specialista,

– cepljenje proti hepatitisu B,
– predložijo program dela in razvoj medi-

cinske stroke oddelka ter predloge organiza-
cijske izboljšave oddelka, program na podro-
čju celovite kakovosti s predlogi za izboljšavo 
timskega dela in organizacijske kulture.

Izbrani kandidat bo izbran za mandatno 
dobo 4 leta.

Rok, do katerega sprejemamo prijave, je 
8 dni od dneva objave.

Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo 
prošnje na naslov: Splošna bolnišnica Celje, 
Kadrovska služba, Oblakova ulica 5, 3000 
Celje, z oznako: »Za razpis predstojnika«.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 110-824/2012/2 Ob-3602/12
Na podlagi drugega odstavka 10. člena 

Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 
– ZN-UPB3, 33/07 – ZSReg-B in 45/08) ter 
skladno z Odredbo o številu in sedežih no-
tarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 
16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 
69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pra-
vosodje in javno upravo razpisuje

– eno prosto notarsko mesto s sede-
žem v Lendavi.

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpol-

njuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu 
(Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07 
– ZSReg-B in 45/08, v nadaljevanju: ZN). 
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki 
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni 
in veljajo enakovredno za oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmo-

žnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena 
ZN),

2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in 
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje 
pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8. člena 
ZN,

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije 

(1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) ozi-
roma tuj državljan (drugi odstavek 8. člena 
ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega 
odstavka 8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen 
strokovni naslov univerzitetni diplomirani 
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano 
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, 
z navedbo datuma izdane diplome ali nostri-
fikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala 
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z na-
vedbo datuma opravljenega izpita (4. točka 
prvega odstavka 8. člena ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi ka-
znivega dejanja, zaradi katerega je moralno 
nevreden za opravljanje notariata (6. točka 
prvega odstavka 8. člena ZN),

– ima opremo in prostore, ki so potrebni 
in primerni za opravljanje notariata (8. toč-
ka prvega odstavka 8. člena ZN), pri če-
mer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju 
pogojev glede prostorov razvidni zemljiško-
knjižni podatki, v primeru neskladja med 
dejanskim in zemljiško knjižnim stanjem pa 
tudi vse predhodne listine, iz katerih bo raz-
vidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upra-
vičena oseba,

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega 
odstavka 8. člena ZN).

4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravo-
sodje in javno upravo za namen tega raz-
pisnega postopka pridobi podatke iz prve, 
druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 
3. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele-
ktronski naslov kandidata, telefonsko šte-
vilko, na kateri je dosegljiv, ter kratek ži-
vljenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposo-
bljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen 
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno 
ali/in preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na 
prosto notarsko mesto s sedežem v Lendavi 
sklicujejo na številko 110-824/2012. Izbrani 
kandidat bo na omenjeno notarsko mesto 
lahko imenovan najprej z dnem 1. 1. 2013.

Pisne prijave na razpisano notarsko me-
sto sprejema Ministrstvo za pravosodje in 
javno upravo, Ljub ljana, Župančičeva 3, 
15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje 
 in javno upravo

Razpisi delovnih mest
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Št. 007-960/2012/2 Ob-3544/12
Na podlagi 11. člena Pravilnika o sodnih 

izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, 
št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo objavlja imenovanja:

1. Franca Marna, imenovanega za 
sodnega cenilca za strokovno področje 
Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine, 
z dnem 15. 6. 2012,

2. Marka Črešnika, imenovanega za 
sodnega cenilca za strokovno področje 
Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine, 
z dnem 15. 6. 2012,

3. Nives Lah, imenovane za sodno ce-
nilko za strokovno področje Gradbeništvo, 
podpodročje Nepremičnine, z dnem 18. 6. 
2012,

4. Karmen Bolčina Bošnjak, imenova-
ne za sodno cenilko za strokovno področje 
Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine, 
z dnem 19. 6. 2012,

5. Jožeta Spevana, imenovanega za 
sodnega cenilca za strokovno področje 
Gradbeništvo, podpodročje Nepremičnine, 
z dnem 21. 6. 2012.

Na podlagi četrtega odstavka 24. čle-
na Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih 
cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 
objavlja razrešitve:

1. Marijana Šumljaka, sodnega izveden-
ca, imenovanega za strokovno področje var-
stvo pri delu in požarna varnost, podpodro-
čje požarna varnost in raziskava požarov, 
z dnem 22. 5. 2012,

2. Jureta Artička, sodnega cenilca, ime-
novanega za strokovno področje računalni-
štvo in informatika, podpodročji programska 
oprema in računalniška oprema, z dnem 
13. 6. 2012,

3. Pavla Andrejašiča, sodnega izve-
denca, imenovanega za strokovno podro-
čje gradbeništvo, podpodročje komunala, 
z dnem 18. 6. 2012,

4. Janeza Antončiča, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje goz-
darstvo, podpodročje gozdovi, z dnem 14. 7. 
2012,

5. Lojzeta Arka, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje medi-
cina, podpodročje maksilofacialna kirurgija, 
z dnem 13. 6. 2012,

6. Primoža Balantiča, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje stroji in 
oprema, podpodročje kovinska in nekovin-
ska predelovalna oprema stroji in naprave, 
z dnem 9. 6. 2012,

7. Vladimirja Borštnarja, sodnega ce-
nilca, imenovanega za strokovno področje 
pomorstvo, podpodročje ladjedelništvo in 
sodnega izvedenca, imenovanega za stro-
kovno področje pomorstvo, podpodročje 
ladjedelništvo, z dnem 9. 6. 2012,

8. Matjaža Breskvarja, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročji gradbeni objekti in 
stavbna zemljišča in sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročji nizke gradnje in viso-
ke gradnje, z dnem 13. 6. 2012,

9. Franca Blaznika, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje stroji in 

oprema, podpodročje kovinska in nekovin-
ska predelovalna oprema stroji in naprave, 
z dnem 15. 6. 2012,

10. Vincenca Beleta, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročje gradbeništvo splo-
šno in sodnega izvedenca, imenovanega 
za strokovno področje gradbeništvo, podpo-
dročje gradbeništvo splošno, z dnem 13. 6. 
2012,

11. Franca Brinovca, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročje gradbeništvo splo-
šno in sodnega izvedenca, imenovanega 
za strokovno področje gradbeništvo, podpo-
dročje gradbeništvo splošno, z dnem 13. 6. 
2012,

12. Marjana Bakana, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovni področji elektro 
stroka, podpodročje elektroenergetika ter 
stroji in oprema, podpodročje transportna 
oprema in naprave, z dnem 12. 6. 2012,

13. Leopolda Bonaja, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovni področji elektro 
stroka, podpodročje elektroenergetika ter 
stroji in oprema, podpodročje energetska 
oprema in naprave, z dnem 13. 6. 2012,

14. Matije Bilbana, sodnega cenilca, ime-
novanega za strokovno področje gradbeni-
štvo, podpodročje gradbeništvo splošno in 
sodnega izvedenca, imenovanega za stro-
kovno področje gradbeništvo, podpodročje 
gradbeništvo splošno, z dnem 12. 6. 2012,

15. Vinka Borca, sodnega cenilca, ime-
novanega za strokovno področje gradbeni-
štvo, podpodročja stavbna zemljišča, visoke 
gradnje, nizke gradnje in gradbeništvo splo-
šno in sodnega izvedenca, imenovanega za 
strokovno področje gradbeništvo, podpodro-
čja stavbna zemljišča, visoke gradnje, nizke 
gradnje in gradbeništvo splošno, z dnem 
11. 6. 2012,

16. Marjana Cigoja, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročji nizke gradnje in viso-
ke gradnje ter sodnega izvedenca, imeno-
vanega za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročji nizke gradnje in visoke gradnje, 
z dnem 13. 6. 2012,

17. Petra Čulibrka, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje stroji 
in oprema, podpodročje procesna tehnolo-
ška oprema in naprave, z dnem 9. 6. 2012,

18. Rajka Čebaška, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročje visoke gradnje in 
sodnega izvedenca, imenovanega za stro-
kovno področje gradbeništvo, podpodročje 
visoke gradnje, z dnem 13. 6. 2012,

19. Ivana Černica, sodnega cenilca, ime-
novanega za strokovno področje stroji in 
oprema, podpodročje kovinska in nekovin-
ska predelovalna oprema stroji in naprave, 
z dnem 12. 6. 2012,

20. Sakiba Dubariča, sodnega izveden-
ca, imenovanega za strokovno področje 
ekonomija, podpodročje revizija, z dnem 
20. 6. 2012,

21. Miroslava Dominka, sodnega cenil-
ca, imenovanega za strokovno področje 
stroji in oprema, podpodročji inštalacijska 
oprema in naprave ter procesna tehnološka 

oprema in naprave in sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje stroji in 
oprema, podpodročji inštalacijska oprema in 
naprave ter procesna tehnološka oprema in 
naprave, z dnem 11. 6. 2012,

22. Darje Draksler, sodne cenilke, ime-
novane za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročje gradbeni objekti, z dnem 11. 6. 
2012,

23. Janeza Durinija, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročji nizke gradnje in viso-
ke gradnje in sodnega izvedenca, imenova-
nega za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročji nizke gradnje in visoke gradnje, 
z dnem 13. 6. 2012,

24. Vladimirja Durcika, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročje visoke gradnje in 
sodnega izvedenca, imenovanega za stro-
kovno področje gradbeništvo, podpodročje 
visoke gradnje, z dnem 13. 6. 2012,

25. Vlada Domajnka, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročji gradbeni objekti in 
stavbna zemljišča, z dnem 13. 6. 2012,

26. Antuna Daljavca, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročje gradbeništvo splo-
šno, z dnem 13. 6. 2012,

27. Karla Dolinarja, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje medi-
cina, podpodročje nevrologija, z dnem 15. 6. 
2012,

28. Ernesta Fišingerja, sodnega izve-
denca, imenovanega za strokovno podro-
čje stroji in oprema, podpodročje kovinska 
in nekovinska predelovalna oprema stroji in 
naprave, z dnem 28. 6. 2012,

29. Andreja Friškovca, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje elektro 
stroka, podpodročje računalništvo, z dnem 
11. 6. 2012,

30. Antona Fendeta, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje grafič-
na stroka, podpodročje tiskarstvo, z dnem 
16. 6. 2012,

31. Mira Gorupa, sodnega cenilca, ime-
novanega za strokovno področje gradbeni-
štvo, podpodročje visoke gradnje in sodne-
ga izvedenca, imenovanega za strokovno 
področje gradbeništvo, podpodročje visoke 
gradnje, z dnem 12. 6. 2012,

32. Franca Grajfonerja, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročje gradbeništvo splo-
šno, z dnem 16. 6. 2012,

33. Draga Karla Jevnikarja, sodnega ce-
nilca, imenovanega za strokovno področje 
gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo 
splošno in sodnega izvedenca, imenova-
nega za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 
12. 6. 2012,

34. Janeza Kotnika, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje stro-
ji in oprema, podpodročje orožje, z dnem 
12. 6. 2012,

35. Tomaža Korošca, sodnega izveden-
ca, imenovanega za strokovno področje 
elektro stroka, podpodročje računalništvo, 
z dnem 11. 6. 2012,

Druge objave
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36. Uroša Kodelje, sodnega cenilca, ime-
novanega za strokovno področje gradbe-
ništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, 
9. 6. 2012,

37. Janeza Kalana, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročji visoke gradnje in vo-
dno gospodarstvo in sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročji visoke gradnje in vo-
dno gospodarstvo, z dnem 11. 6. 2012,

38. Petra Kovačiča, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje stroji in 
oprema, podpodročje kovinska in nekovin-
ska predelovalna oprema stroji in naprave in 
sodnega izvedenca, imenovanega za stro-
kovno področje stroji in oprema, podpodročje 
kovinska in nekovinska predelovalna oprema 
stroji in naprave, z dnem 13. 6. 2012,

39. Iztoka Kleibencetla, sodnega cenil-
ca, imenovanega za strokovno področje 
gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo 
splošno in sodnega izvedenca, imenova-
nega za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 
14. 6. 2012,

40. Pavla Kovačiča, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročje gradbeništvo splo-
šno in sodnega izvedenca, imenovanega 
za strokovno področje gradbeništvo, podpo-
dročje gradbeništvo splošno, z dnem 15. 6. 
2012,

41. Ignjata Kovačeva, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročji nizke gradnje in viso-
ke gradnje in sodnega izvedenca, imenova-
nega za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročji visoke gradnje in nizke gradnje, 
z dnem 15. 6. 2012.

Ministrstvo za pravosodje 
 in javno upravo

Št. 323/2012 Ob-3551/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno 

nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan 
mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
in Pravilnika o oddajanju nepremičnega pre-
moženja v najem (Uradne objave 24/09 in 
13/11), razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov  

v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem po-

nudb so naslednji poslovni prostori:
a) Koprska ulica 25, v izmeri 69,40 m2, 

z namembnostjo trgovine z neživili oziroma 
druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena 
mesečne najemnine je 420,00 EUR oziroma 
6,05 EUR/m2;

b) Smrekarjeva ulica 21, v izmeri 
29,83 m2, z namembnostjo pisarniške de-
javnosti oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 
160,39 EUR oziroma 5,38 EUR/m2;

c) Ljub ljanska ulica 32, v izmeri 22,90 m2, 
z namembnostjo trgovine z neživili oziroma 
druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena 
mesečne najemnine je 157,80 EUR oziroma 
6,89 EUR/m2;

d) Gregorčičeva ulica 34, v izmeri 
28,03 m2, z namembnostjo trgovine z neživili 

oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklic-
na cena najemnine je 150,80 EUR oziroma 
5,38 EUR/m2;

e) Gorkijeva ulica 2, v izmeri 11,95 m2, 
z namembnostjo trgovine z neživili oziro-
ma druge storitvene dejavnosti. Izklicna 
cena najemnine je 211,25 EUR oziroma 
17,60 EUR/m2;

f) Sončno nabrežje 4, v izmeri 77,75 m2, 
z namembnostjo pisarniške dejavnosti ozi-
roma druge storitvene dejavnosti. Izklicna 
cena najemnine je 1.096,28 EUR oziroma 
14,10 EUR/m2.

Vsak posamezni predmet oddaje se 
odda v najem za določen čas, in sicer za 
največ dobo 1 leta od sklenitve pogodbe 
z možnostjo podaljšanja.

Za vsakega izmed posameznih predme-
tov oddaje se odda ponudba posebej, po 
določeni ceni in za izbrano obdobje.

II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse 

pravne in fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati 

naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opi-

som ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register 

oziroma izpisek iz sodnega registra, obr-
tno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki 
ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje 
ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija do-
kumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;

– izjava o poravnanih obveznostih do 
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz na-
slova do posrednih proračunskih uporabni-
kov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb 
za poslovne prostore in stanovanja v lasti 
Občine Izola ter obveznosti iz naslova na-
domestil za stavbno zemljišče;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogo-
jev;

– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki 

naj bi se v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:

– za pravne osebe BON 1 (ali BON 
1/P) s podatki in kazalniki za leto 2011,

– za samostojne podjetnike posame-
znike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za 
leto 2011.

2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje 
določene v javnem razpisu in razpisni do-
kumentaciji.

Vsak izbrani najemnik si mora pred za-
četkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna 
dovoljenja za zakonito obratovanje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega po-

slovnega prostora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je 

določena na podlagi cenitve sodnega cenil-
ca in izvedenca gradbene stroke. V skladu 
z 2. točko 44. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – 
UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem 
roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih 
mesečnih najemnin na naslov: Občina Izola, 
TRR 01240-0100006381, s pripisom »vpla-
čilo varščine« in nepremičnino na katero se 
varščina nanaša. Izbranemu ponudniku se 
bo varščina poračunala z najemnino, osta-
lim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni 
izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi 
od najema ali v določenem roku ne podpiše 
najemne pogodbe, varščina zapade v korist 
Občine Izola.
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Najemnina za poslovni prostor se porav-
na v 8 dneh po izstavitvi računa na namen-
ski račun Občine Izola. Plačilo najemnine 
v določenem roku je bistvena sestavina na-
jemne pogodbe, če najemnik ne poravna 
najemnine v določenem roku, se šteje po-
godba za razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški prido-
bivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje 
in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi 
stroški obratovanja (poraba električne ener-
gije, poraba vode, telefonski stroški odvoz 
smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški 
čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški 
rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in 
drugi stroški) so breme najemnika. Zavaro-
valne police, ki jih sklepa najemnik, morajo 
biti vinkulirane v korist Občine.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo predno-

stnega seznama ponudnikov so:

stnem redu, po katerem so bile predložene. 
Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija 
ugotavljala popolnost le-teh glede na zahte-
vana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih 
ponudb komisija ne bo upoštevala.

VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje 

z občinskim premoženjem., po prejemu za-
pisnika komisije, izda sklepe o izboru naje-
mnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Po-
nudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni 
najkasneje v roku pet dni po izdelavi pred-
nostnega seznama.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene 
najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh 
po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne 
sklene pogodbe v navedenem roku, bo Ob-
čina sklenila pogodbo z naslednjim najugo-
dnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo 
sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer 
za določen čas 5 let. Stroške notarskega 
zapisa plača najemnik.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne 

glede na ostala določila javnega razpisa, 
brez katerih koli posledic zase in/ali za ko-
garkoli v okviru katerega pooblastil nasto-
pajo:

– na posameznih lokacijah ne izbere 
nobenega od ponudnikov in kadarkoli lah-
ko ustavi postopek oddaje nepremičnin in 
sklenitev pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih 
stroškov (varščina),

– kot najugodnejšega ponudnika po Jav-
nem razpisu ne izbere nobenega od ponu-
dnikov,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog 
najemne pogodbe v prilogi Javnega raz-
pisa in posledično ta popravljen/ali dopol-
njen predlog najemne pogodbe postane pri-
loga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponu-
dniki izvede dodatna pogajanja.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb 
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, 
je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neu-
spelem javnem zbiranju ponudb se obvesti 
ponudnike v osmih dneh od odpiranja pri-
spelih ponudb.

X. Razpisna dokumentacija: razpisna 
dokumentacija je od dneva objave do iz-
teka roka za oddajo prijav dosegljiva na 
spletni strani Občine Izola, www.izola.si. 
Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času 
uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni 
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izo-
la. Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo zainteresirani v času uradnih ur po 
tel. 05/660-03-52 (Željko Kerezovič).

Občina Izola – Comune di Isola

 Ob-3577/12
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 

Brežice, objavlja na podlagi 22. člena Zako-
na o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in Letnega načrta ravnanja z ne-
premičnim premoženjem Občine Brežice, ki 
je priloga Odloka o proračunu Občine Bre-
žice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12):

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb: Občina Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, 
tel. 07/620-55-00, faks: 07/499-00-52, e-na-
slov: obcina.brezice@brezice.si.

Merila Možne 
točke

1 Kvaliteta in zanimivost programa do 20

2 Višina ponujene najemnine:
najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 20 EUR = 1 točka
najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk

Poslovni prostor se odda ponudniku 
z največjim številom zbranih točk. Izbranih 
bo toliko ponudnikov, kolikor je poslovnih 
prostorov. V primeru, da dva ali več ponu-
dnikov doseže isto število točk, se bodo 
z njimi opravila pogajanja.

V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana 

izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega 
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno naje-
mnino, nepopolne prijave in prijave ponudni-
kov, ki imajo do Občine Izola neporavnane 
obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe 
morajo biti veljavne do vključno 30 dni od 
dneva zaključka razpisnega roka.

VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi 

po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje 
do 14. 8. 2012 (datum poštnega žiga) na na-
slov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola 
ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur 
v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola. Ponudbe morajo biti v zapr-
ti ovojnici z oznako »javni razpis – Ne odpiraj, 
ponudba za poslovni prostor pod oznako a), 
b), c), d), e), f) (ustrezno obkroži),« z naved-
bo poslovnega prostora, za katerega kandidi-
rajo. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden 
naziv in naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene 
prijave bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja prijav neodprte vrnjene 
prijavitelju.

VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele 

prijave bo obravnavala komisija za oddajo 
nepremičnega premoženja v najem, ime-
novana s sklepom župana št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 
dne 22. 8. 2012 ob 15.30 dalje v mali sejni 
sobi Občinskega sveta Občine Izola, Trg Et-
bina Kristana 1, Izola, 1. nadstropje. Ponud-
be se bodo odpirale in obravnavale po vr-
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Postopek javnih ponudb vodi Komisija 
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Občine Brežice (v 
nadaljevanju pristojna komisija).

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je 

prodaja nepremičnine, stavbnega zemljišča 
s parc. št. 1357/1, površine 2194 m², vpisa-
nega v k.o. Brežice, podrobneje urejenega 
v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu 
za Center starejših občanov Občine Brežice 
(Uradni list RS, št. 74/10).

Nepremičnina se prodaja po izhodiščni 
ceni: 71.217,24 EUR.

V izhodiščno vrednost ni vključen 20 % 
DDV. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo 
zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom 
lastništva bremenijo kupca.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina se prodaja po načelu 

»videno – kupljeno«.
3.2 Nepremičnina bo prodana najugo-

dnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pri-
stojna komisija.

3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če 
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen 
v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na 
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe 
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, 
ima prodajalec pravico odstopiti od pogod-
be oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo 
brez dodatnega roka za izpolnitev in zadr-
žati plačno varščino.

3.4 Ponudniki so vezani na dano ponud-
bo do 1. 10. 2012.

4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na pod-
lagi javne ponudbe

4.1 Na javnem razpisu lahko sodeluje-
jo fizične in pravne osebe ter samostojni 
podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izka-
žejo s plačilom varščine v višini 10 % po-
nujene cene za nepremičnino. Varščina 
se plača na podračun pri UJP Krško, št.: 
01209-0100008385, z navedbo »Varščina 
za javno zbiranje ponudb – 478-29/2011«. 
Vplačana varščina se izbranemu najugo-
dnejšemu ponudniku – kupcu všteje v ku-
pnino.

4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: na-
ziv kupca in njegov točen naslov s tele-
fonsko številko, navedbo nepremičnine za 
katero daje ponudbo in ponujeno kupnino.

4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še:
– originalno potrdilo o vplačani varščini 

in priloženo številko računa (št. banke in št. 
računa) za primer vračila varščine,

– dokazilo, da ima ponudnik pravico pri-
dobiti nepremičnino v RS (kopija osebne 
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno 
številko – fizične osebe in s.p.),

– originalni izpisek iz sodnega registra 
oziroma ustrezne evidence AJPES staro 
največ 30 dni,

– originalno potrdilo pristojnega davčne-
ga urada o plačanih davkih in prispevkih, če 
gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan 
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, 
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
državljane, kolikor takega potrdila ne more 
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri no-
tarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane dav-
ke in prispevke),

– originalno potrdilo banke, da v zadnjih 
6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – 
pravne osebe in s.p. (tuj državljan mora pri-
ložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 

državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, 
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa 
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo 
izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni 
imel blokade TRR).

5. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo 
prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Ob-
čina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice do 24. 8. 2012 do 12. ure, s pripi-
som na sprednji strani »Ponudba za nakup 
nepremičnin št. 478-29/2011, Ne odpiraj«. 
Na hrbtni strani se mora označiti polni na-
slov pošiljatelja ponudbe.

5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse razpisne in navedene pogoje.

5.3 Ponudbe pod izhodiščno ceno ne 
bodo upoštevane.

5.4 Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je najvišja ponujena cena. Izbran 
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne 
pogoje in ponudil najvišjo ceno.

5.5 V primeru, da pristojna komisija oce-
ni, da zgolj na osnovi opredeljenega kri-
terija izmed zavezujočih ponudb ne more 
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je 
mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, 
lahko v roku 5 dni pozove vse ponudnike, 
da ponudbo še dopolnijo v posameznih ele-
mentih.

5.6 Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Komisija lahko s soglas-
jem župana začeti postopek ustavi kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se 
ponudnikom povrne vplačana varščina brez 
obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do 
odškodnine.

5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 15 dneh po 
izbiri.

5.8 Ponudniku, ki ni izbran bo varščina 
brez obresti vrnjena v 30 dneh po izboru 
najugodnejšega ponudnika.

6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani 
ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po opravljeni izbiri 
najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem 
primeru se bo štelo, da je od nakupa od-
stopil in ima Občina Brežice pravico zadr-
žati vplačano varščino. Po plačilu celotne 
kupnine in po poravnanih stroških se bo 
kupcu nepremičnina izročila v last in po-
sest s pravico vpisa lastninske pravice na 
kupljeni nepremičnini.

7. Način in rok plačila kupnine: kupec 
mora kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve 
pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.: 
01209-0100008385. Plačilo celotne kupni-
ne v navedenem roku je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe za predmet prodaje pod 
točko 2.

8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogo-

jih javnega zbiranja ponudb in podatke 
o nepremičnini lahko interesenti dobijo 
na tel. 07/620-55-42 (Valerija Uršič) in na 
tel. 07/620-55-41 ali e-pošti: obcina.bre-
zice@brezice.si. Ogled nepremičnin je mo-
žen po predhodnem dogovoru.

Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 8. 
2012 ob 12. uri, na naslovu organizator-
ja, Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice, velika sejna soba – pritličje. 
K odpiranju lahko pristopijo ponudniki ozi-

roma njihovi pooblaščenci, ki se pred odpi-
ranjem izkažejo s pooblastilom.

Besedilo javnega zbiranja ponudb s pri-
logami je objavljeno na spletni strani Občine 
Brežice, www.brezice.si.

Občina Brežice

 Ob-3611/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih druž-

bah (Uradni list RS, št. 42/06 s sprememba-
mi, v nadaljevanju ZGD-1) Termoelektrarna 
Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 
Šoštanj, objavlja

javno zbiranje ponudb
za izvedbo tehnoloških povezav 
 za 600 MW nadomestni blok 6  

v Termoelektrarni Šoštanj
1. Naziv in naslov organizatorja javnega 

zbiranja ponudb: Termoelektrarna Šoštanj 
d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj. 
Kontakt: Tadej Vrtačnik, +386 8993 245, 
e-mail: tadej.vrtacnik@te-sostanj.si; Rena-
ta Petek, +386 8993 581, e-mail: renata.pe-
tek@te-sostanj.si.

2. Predmet naročila: izvedba tehnolo-
ških povezav za 600 MW nadomestni blok 
6 v Termoelektrarni Šoštanj d.o.o.

3. Predvidena vrednost naročila: 1,5 
mio EUR.

4. Opis in vrsta naročila: izvedba tehno-
loških povezav med nadomestnim blokom 
6 in obstoječimi objekti Termoelektrarne Šo-
štanj d.o.o., med nadomestnim blokom 6 in 
novimi pomožnimi objekti bloka 6, v glav-
nem tehnološkem objektu bloka 6, ter izved-
ba energetskega mostu (jeklena konstrukci-
ja, fasada, streha).

5. Predvideni roki za izvedbo: predviden 
pričetek izvedbe del 1. 10. 2012; predviden 
zaključek montaže vseh cevovodov in iz-
vedbe funkcionalnega dela izgradnje ener-
getskega mostu 15. 2. 2013; predviden za-
ključek vseh del 31. 10. 2013.

6. Datum oddaje ponudb: rok dostave 
ponudbe na sedež naročnika Termoelektrar-
ne Šoštanj d.o.o. je 10. 8. 2012, do 11. ure, 
na vložišče Termoelektrarne Šoštanj d.o.o.. 
Ponudba se dostavi naročniku v zapeča-
teni ovojnici, s pripisom »Ponudba za raz-
pis – Izvedba tehnoloških povezav bloka 6 
v TE Šoštanj« ter s pripisom »Ne odpiraj, 
ponudba«.

7. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb 
je javno, dne 10. 8. 2012 ob 12. uri, na se-
dežu naročnika.

8. Potencialni ponudnik mora imeti v za-
dnjih treh letih vsaj 6 mio EUR skupnih pri-
hodkov ter mora predložiti najmanj tri refe-
rence za enaka ali podobna izvedena dela, 
za obdobje zadnjih pet let v višini najmanj 
500.000,00 EUR brez DDV na posamezni 
posel.

Ostali pravni, ekonomski, finančni in teh-
nični pogoji bodo potencialnemu ponudni-
ku predloženi v okviru posredovanja raz-
pisne dokumentacije za pripravo ponudbe. 
Naročnik bo zahteval garancijo za resnost 
ponudbe, garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti in garancijo za odpra-
vo napak v garancijski dobi.

9. Merilo vrednotenja ponudb: izbran bo 
ponudnik, čigar ponudba bo ustrezala pogo-
jem iz razpisne dokumentacije za pripravo 
ponudbe in bo ponudil najnižjo ponudbeno 
ceno.

10. Dvig razpisne dokumentacije za pri-
pravo ponudb: zainteresirani ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo na se-
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dežu naročnika, v delovnem času od 8. do 
15. ure, od vključno 23. 7. 2012 do vključno 
31. 7. 2012.

11. Ogled gradbišča in trase za izvedbo 
tehnoloških povezav: 27. 7. 2012 ob 11. uri.

12. Skrajni rok za prejem ponudnikovih 
vprašanj: do vključno 3. 8. 2012 do 11. ure.

13. Minimalni časovni okvir, v katerem 
mora ponudnik zagotavljati veljavnost po-
nudbe: 150 dni šteto od datuma, določene-
ga za dostavo ponudbe.

14. Ponudba mora biti sestavljena v slo-
venskem jeziku.

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

 Ob-3313/12
Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi gospo-

darsko interesnega združenja Pohodništvo 
in kolesarjenje giz (notarski zapis pogodbe 
24. 6. 2009) in sklepa 7. skupščine giz 15. 4. 
2011, je skupščina potrdila vstop novih druž-
benikov: Šport Hotel Pokljuka d.o.o., Gore-
ljek 103, 4247 Zgornje Gorje, Camp Menina 
d.o.o., Varpolje 105, 3332 Rečica ob Savinji, 
Gostilna in mesnica Malovec, Valter Malo-
vec s.p., Kraška c. 30a, 6215 Divača;

in sklepa 8. skupščine 21. 12. 2011, ko je 
skupščina potrdila sprejem novega družbe-
nika: Ustanova Fundacija Poti miru, Gregor-
čičeva ul. 8, 5222 Kobarid in izstop družbe-
nika: Thermana d.d., Zdraviliška c. 4, Laško;

in sklepa 9. skupščine z dne 8. 6. 2012 
za sprejem novih družbenikov: Šark d.o.o., 
Pražakova 12, 1000 Ljub ljana, TRC Celje, 
Hotel Celjska koča, Mariborska 2, 3000 Ce-
lje, Apartmaji Skok, Bojan Skok s.p., Mala 
vas 11, 5230 Bovec.

Skupščine so sprejele sklep, da omenje-
ni novi člani ne odgovarjajo za finančno sta-
nje združenja pred sprejetjem v združenjem. 
Omenjeni člani združenja odgovarjajo za 
vse aktivnosti v skladu z ustanovno pogod-
bo od datumov 7., 8. in 9. skupščine dalje.

Pohodništvo in kolesarjenje giz
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Št. 2153-15/2010/22 Ob-3543/12
»V register političnih strank se pri politič-

ni stranki Demokratični stranki dela, s kra-
tico imena DSD in s sedežem v Ljub ljani, 
Linhartova cesta 13 ter z matično številko: 
4032790, vpiše sprememba statuta in spre-
memba znaka stranke. Znak stranke je na 
beli podlagi kvadratno stiliziran klas pšenice, 
v rumeni barvi (Y=100 %, M=30 %), desno 
pa je v isti višini zgoraj (povdarjeno) krati-
ca stranke, pod njo pa ime stranke v treh 
vrsticah, oboje v modri barvi (C=100 %, 
M=40 %).«

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-3/2012-3 Ob-3076/12
Pravila Sindikata zavoda Osnovne 

šole Prežihov Voranc Bistrica, vpisana 
v evidenco sindikatov in sprejeta v hrambo 
pri Oddelku za občo upravo, upravne naloge 
in skupne zadeve Upravne enote Lendava, 
pod številko 36, se z dnem 21. 5. 2012 izbri-
šejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-4/2012/2 Ob-3329/12
Pravila Sindikata Komunale, varovanja 

in poslovanja z nepremičninami Slove-
nije Sindikat Komunale Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, Brežice, z dne 13. 6. 
2012, so dne 18. 6. 2012 sprejeta v hrambo 
pri Upravni enoti Brežice, in dne 20. 6. 2012 
vpisana v evidenco pravil oziroma statutov 
sindikatov Upravne enote Brežice, pod zap. 
št. 1/2012.

Št. 10100-5/2012-3 Ob-3428/12
Statut Sindikata upokojencev prometa 

in zvez se hrani pri Ministrstvu za delo, dru-
žino in socialne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov dne 28. 6. 2012, pod zaporedno 
številko 206.

Evidence sindikatov
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 Ob-2718/12
Zavod IPPH Maribor – v likvidaci-

ji, Limbuška cesta 102, Maribor, matična 
št. 2222116000, je na podlagi sklepa Okro-
žnega sodišča v Mariboru, Srg 2012/20067 
z dne 16. 5. 2012, v postopku redne likvi-
dacije. Likvidacijski upravitelj poziva upnike 
v skladu s 412. člena ZGD-1, da prijavijo 
svoje terjatve v roku 30 dni od dneva obja-
ve, na naslov: IPPH Maribor – v likvidaciji, 
Limbuška cesta 102, Maribor.

IPPH Maribor – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj: Zeljić Zoran

 Ob-3464/12
Likvidacijski upravitelj družbe Panvita, 

Prašičereja Nemščak d.o.o. – v likvidaciji, 
Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska 
Sobota, matična št. 1794884000, objavlja 
v skladu z določilom 412. člena ZGD poziv 
likvidacijskim upnikom in dolžnikom.

1. Likvidacijski upravitelj poziva upni-
ke, da v roku 30 dni po objavi tega poziva 
s priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve 
do družbe, na naslov Panvita, Prašičere-
ja Nemščak d.o.o. – v likvidaciji, Rakičan, 
Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota, 
s pripisom »Prijava terjatve«. Prijavam je 
potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj 
in višino terjatev.

2. Likvidacijski upravitelj poziva vse dol-
žnike, da takoj poravnajo svoje obveznosti 
do družbe v likvidaciji.

Panvita, Prašičereja Nemščak d.o.o. – 
 v likvidaciji

Likvidacijski upravitelj

 Ob-3561/12
Zavod Poper, Zavod za komunika-

cije in kulturne dejavnosti – v likvidaciji, 
Prule 19, 1000 Ljub ljana, matična šte-
vilka 3456609000, pri katerem je na pod-
lagi Sklepa Okrožnega sodišča v Ljub ljani, 
opr. št. Srg 2012/28119 z dne 6. 7. 2012, 
vpisan začetek redne likvidacije, v skladu 
z določbo 412. člena ZGD-1, objavlja poziv 
upnikom.

Vse upnike zavoda Zavod Poper, Zavod 
za komunikacije in kulturne dejavnosti – v li-
kvidaciji pozivamo, da prijavijo svojo terjatev 
v roku 30 dni od dneva objave tega poziva 
v Uradnem listu RS. Prijave terjatev je po-
trebno predložiti z ustrezno dokumentacijo 
likvidacijskemu upravitelju Maji Hawlina na 
naslov: Prule 19, 1000 Ljub ljana.

Zavod Poper – v likvidaciji
Maja Hawlina

Sklici skupščin 

 Ob-3532/12
Na podlagi 24. in 25. člena Statuta druž-

be D.P. Steklarna Hrastnik, družba poobla-
ščenka d.d., Cesta 1. maja 83, 1430 Hra-
stnik, uprava sklicuje

12. skupščino
D. P. Steklarna Hrastnik,  

družba pooblaščenka d.d.,  
Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik

ki bo dne 27. 8. 2012, ob 12. uri, 
v sejni sobi družbe Sinet d.o.o. v Hrastniku, 
Cesta 1. maja 83, z naslednjim dnevnim 
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. 
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklep-
čnost.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme 
naslednji sklep:

Izvoli se predsednika skupščine in dva 
preštevalca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka 
Marjana Kolenc Rus.

2.
a) Seznanitev skupščine s pisnim poro-

čilom nadzornega sveta.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 

dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček dosežen v višini 

107.545,10 EUR ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzor-

nemu svetu za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina 
podeli razrešnico upravi in članom nadzor-
nega sveta družbe za leto 2011.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnev-

ni red, vključno s predlogi sklepov, je na 
vpogled na sedežu družbe, pri Barbari Pla-
zar vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od 
dneva objave sklica skupščine do dneva 
skupščine. Na skupščini se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah 
dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za 
dodatne točke dnevnega reda družbi pošlje-
jo priporočeno po pošti.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. čle-
na ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način 
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge 
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje 
pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine;

– ki bodo razumno utemeljeni;
– za katere bo delničar – predlagatelj pri 

tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, 
poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji bodo lahko na skupščini ure-

sničevali svojo pravico do obveščenosti iz 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in 
glasovalno pravico lahko uresničujejo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. 
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-
janja pooblastilnega razmerja shranjeno na 
sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo pisno prijavili svojo udelež-
bo najkasneje do konca četrtega dne pred 
skupščino.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi 
z izpisom iz sodnega registra.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, 
prosimo delničarje oziroma njihove poobla-
ščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred 
začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, 
kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih 
delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 
221.101 kosovnih delnic. Skladno z zako-
nom daje vsaka delnica njenemu imetniku 
en glas na skupščini.

Uprava D.P. Steklarna Hrastnik,  
družba pooblaščenka d.d.

Št. 1 Ob-3533/12
Na podlagi Statuta družbe CPK INVEST, 

družba pooblaščenka, d.d., Jezerska 
cesta 20, Kranj, sklicujem

skupščino delničarjev,

ki bo dne 28. 8. 2012, ob 9. uri, na sede-
žu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 
sklepčnosti, ter izvolitev organov skup ščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se 
za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, 
za preštevalca glasov se izvolita Mirjana 
Čebulj in Pestotnik Damijan. Za notarja se 
povabi Vojko Pintar.

2. Seznanitev skupščine s poročilom 
nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu ter seznanitev delničar-
jev o prejemkih članov organov vodenja in 
nadzora v letu 2011.

Objave gospodarskih družb
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Predlog sklepa: bilančni dobiček po bi-
lanci stanja za leto 2011, ki ga tvori prenese-
ni dobiček iz preteklih let, ostane nerazpo-
rejen. Uprava družbe je delničarje na skup-
ščini seznanila s prejemki članov organov 
vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje 
nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem 
letu 2011. Upravi in nadzornemu svetu se 
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odo-
bri njuno delo v poslovnem leto 2011.

4. Sklep o prenehanju mandata vsem 
dosedanjim članom nadzornega sveta in 
imenovanje novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, 
da je prenehal mandat vsem dosedanjim 
članom nadzornega sveta. Z dnem sklepa 
o imenovanju novih članov nadzornega sve-
ta, se razrešijo dosedanji člani nadzornega 
sveta. Za nove člane nadzornega sveta se 
z dnem sprejema sklepa o imenovanju, za 
mandatno dobo štirih let imenujejo: Janez 
Gradišar, Stane Remic, Iztok Tonejec in Ja-
nez Pirc.

5. Imenovanje revizorja za leto 2012,
Predlog sklepa: na predlog nadzornega 

sveta se za revizorja za leto 2012 imenuje 
Roedl@Partner d.o.o. iz Ljub ljane.

Predlogi sklepov, letno poročilo z mne-
njem revizorja in poročilo nadzornega sveta, 
so delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi 
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 centralni register KDD, d.d., konec četr-
tega dne pred zasedanjem skupščine ali 
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, 
ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, 
kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupšči-
ni je treba prijaviti upravi družbe s pisno pri-
javo, ki mora prispeti na sedež družbe naj-
pozneje konec četrtega dne pred skupščino. 
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol 
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v se-
znam udeležencev skupščine.
CPK INVEST, družba pooblaščenka, d.d.

direktor
Branko Žiberna, dipl. inž. grad.

Št. 41 Ob-3534/12
Na podlagi Statuta delniške družbe Go-

renjska gradbena družba, projektiranje, 
inženiring, gradnja in vzdrževanje objek-
tov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska 
cesta 20, Kranj, sklicujem

skupščino delničarjev,
ki bo dne 28. 8. 2012, ob 10. uri, na 

sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se 
za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, 
za preštevalca glasov se izvolita Mirjana 
Čebulj in Damijan Pestotnik. Za notarja se 
povabi Vojko Pintar.

2. Seznanitev skupščine s poročilom 
nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu ter seznanitev delničar-
jev o prejemkih članov organov vodenja in 
nadzora v letu 2011.

Predlog sklepa: bilančni dobiček po bi-
lanci stanja za leto 2011, ostane nerazpo-
rejen.

Uprava družbe je delničarje na skupščini 
seznanila s prejemki članov organov vode-
nja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog 
v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 
2011. Upravi in nadzornemu svetu se podeli 
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno 
delo v poslovnem letu 2011.

4. Prenehanje mandata in imenovanje 
člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: z iztekom mandata pre-
neha članstvo v nadzornem svetu Janezu 
Gradišarju. Za člana nadzornega sveta se 
z dnem sprejema sklepa o imenovanju, za 
mandatno dobo štirih let imenuje Janez Gra-
dišar.

5. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega 

sveta se za revizorja za leto 2012 imenuje 
revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o. iz 
Ljub ljane.

Predlogi sklepov, letno poročilo z mne-
njem revizorja in poročilo nadzornega sveta, 
so delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be, Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi 
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 centralni register KDD, d.d., konec četr-
tega dne pred zasedanjem skupščine ali 
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, 
ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, 
kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupšči-
ni je treba prijaviti upravi družbe s pisno pri-
javo, ki mora prispeti na sedež družbe naj-
pozneje konec četrtega dne pred skupščino. 
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol 
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v se-
znam udeležencev skupščine.

Gorenjska gradbena družba, 
projektiranje, inženiring, gradnja  

in vzdrževanje objektov visoke  
in nizke gradnje d.d.

direktor
Branko Žiberna, dipl. inž. grad.

 Ob-3535/12
Na podlagi 295. člena Zakona o go-

spodarskih družbah (ZGD-1) in točke H.C. 
statuta družbe Celjske mesnine d.d. Celje, 
uprava sklicuje

17. redno sejo skupščine
Celjske mesnine d.d. Celje, Celje, Cesta 

v Trnovlje 17,
ki bo v petek, 24. 8. 2012, ob 12. uri, na 

sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnovlje 17, 
z naslednjim dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
– Ugotovi se prisotnost kapitala oziroma 

glasov delničarjev na skupščini.
– Izvoli se:
– Za predsednika skupščine: Danilo Du-

jović.
– Preštevalki glasov: Tanja Merslavič, 

Karmen Korošec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gre-

gor Kovač.
2. a) Seznanitev skupščine z letnim po-

ročilom za leto 2011 z mnenjem revizor-
ja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 
282. členu ZGD-1 ter podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani z letnim poro-
čilom za leto 2011 z mnenjem revizorja 
ter s pisnim poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi letnega poročila, ki ga je skla-
dno z 282. členom ZGD-1 predložil nad-
zorni svet.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupšči-
na potrjuje in odobri delo uprave in nadzor-
nega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima 
podeljuje razrešnico.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička za leto 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: bilanč-
ni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 
408.018,09 EUR, se razporedi v druge re-
zerve iz dobička.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno 
revizijsko družbo za leto 2012 skupščina 
imenuje družbo Prosperus d.o.o., Na dolih 
19, Ljub ljana.

Gradivo za skupščino
Celotno skupščinsko gradivo z utemelji-

tvami, vključno z besedilom letnega poročila 
in konsolidiranega letnega poročila za leto 
2011 z mnenjem revizorja, pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega 
poročila ter ostalo gradivo oziroma listine 
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, 
je na vpogled vsak delovni dan, med 11. in 
13. uro, v tajništvu na sedežu družbe, Cesta 
v Trnovlje 17, Celje, v času od dneva objave 
dnevnega reda, do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah 
dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na 
skupščini

Pravico do udeležbe in glasovanja na 
skupščini imajo delničarji, ki so štiri dni pred 
zasedanjem skupščine vpisani v delniško 
knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljub-
ljana (vpisani vključno do 20. 8. 2012 – 
presečni dan) in ki najkasneje tri dni pred 
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zasedanjem skupščine v tajništvu uprave 
na sedežu družbe osebno, po zastopniku 
ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo ude-
ležbo. Prijava je možna tudi prek pošte ali 
faksa, kateremu pa mora slediti priporoče-
na pošta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
osebno, po svojem pooblaščencu ali zasto-
pniku. Pooblastilo mora biti pisno.

Informacije o pravicah delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skla-
dno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1, 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev toč-
ke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo 
pošljejo družbi najpozneje sedem dni po 
objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev 
k točkam dnevnega reda bodo objavljeni in 
sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, 
če bodo sporočeni družbi v sedmih dneh po 
objavi sklica skupščine, v zakonsko predpi-
sani obliki. Predlogi delničarjev, ki družbi ne 
bodo poslani najkasneje v roku sedem dni 
po objavi sklica skupščine in bodo dani naj-
pozneje na sami skupščini, se bodo obrav-
navali na skupščini (peti odstavek 300. čle-
na ZGD-1).

Delničarji bodo na skupščini lahko uve-
ljavljali svojo pravico do obveščenosti po 
prvem odstavku 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino 30 minut pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji 
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pooblaščenci pa z ori-
ginalnim pisnim pooblastilom in osebnim 
dokumentom.

Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred 
začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo 
sklepčna, se v roku ene ure od napoveda-
nega začetka skupščina ponovno sestane in 
je sklepčna ne glede na višino zastopanega 
kapitala.

Celjske mesnine d.d. Celje
direktor družbe

Izidor Krivec, dr. vet. med.

Št. 2012-001/001 Ob-3536/12
Upravni odbor družbe na podlagi 8. čle-

na Statuta delniške družbe CPK, d.d., druž-
be za vzdrževanje cest, gradbeništvo in 
druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, 
Koper, sklicuje

22. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d.,  

družbe za vzdrževanje cest, 
gradbeništvo in druge poslovne 

storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
ki bo dne 30. 8. 2012, ob 11. uri, v sejni 

sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14, 
Koper, in predlaga naslednji dnevni red in 
sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine 

v naslednji sestavi:
– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik 

skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljub-
ljane, Kersnikova 5.

– Za preštevalca glasov se imenuje Ta-
nja Mejak iz CPK d.d.

– Za sestavo notarskega zapisnika se 
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Fer-
rarska 14.

2. Predstavitev letnega poročila in kon-
solidiranega letnega poročila družbe za leto 
2011, sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička in podelitev razrešnice upravnemu 
odboru družbe za leto 2011.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim po-

ročilom in konsolidiranim letnim poročilom 
družbe za poslovno leto 2011, z revizorjevim 
mnenjem in pisnim poročilom upravnega od-
bora o potrditvi letnega in konsolidiranega 
letnega poročila za leto 2011.

b) Ugotovi se, da iz potrjenega letnega 
poročila za leto 2011 izhaja, da bilančni do-
biček po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 
1.547.495,00 EUR. Celotni bilančni dobiček 
v znesku 1.547.495,00 EUR ostane neraz-
porejen (preneseni dobiček) in bo o njem 
odločeno v naslednjih letih.

c) Skupščina potrdi in odobri delo uprav-
nega odbora družbe v letu 2011 in mu podeli 
razrešnico za leto 2011.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov družbe za poslovno leto 2012 
se imenuje družbo EPIS, podjetje za revizijo 
in ekonomsko, poslovno, informacijsko sve-
tovanje, d.o.o., Glavni trg 5, Celje.

4. Imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: za člana upravnega od-

bora, predstavnika delničarjev, se za sta-
tutarno mandatno obdobje izvolita: Simon 
Jeglič in Igor Ukota.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi 

sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnev-
nega reda, je delničarjem na vpogled na 
sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdrže-
vanje cest, gradbeništvo in druge poslovne 
storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu 
družbe, vsak delovni dan, med 11. in 13. uro 
od objave sklica skupščine, do vključno dne-
va zasedanja 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.

CPK, d.d.
Igor Ukota

predsednik upravnega odbora

 Ob-3537/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) in 
28. člena Statuta družbe TKI Hrastnik,d.d., 
Za Savo 6, Hrastnik, Upravni odbor družbe 
sklicuje

17. skupščino delniške družbe,
ki bo 20. 8. 2012, ob 15. uri, v prostorih 

sejne sobe družbe, Za Savo 6, Hrastnik, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje de-
lovnih teles skupščine.

a. Imenovanje predsednika skupščine.
b. Imenovanje preštevalcev glasov.
c. Imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlog za imeno-

vanje delovnih teles skupščine po predlogu 
Upravnega odbora kot sledi:

– predsednik skupščine: se določi na-
knadno,

– preštevalci glasov: se določi nakna-
dno,

– notarka: Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom družbe za poslovno leto 2011 in pisnim 
poročilom Upravnega odbora k letnemu po-
ročilu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
z letnim poročilom družbe o poslovanju za 
leto 2011 in pisnim poročilom Upravnega 
odbora.

3. Predlog o razdelitvi bilančnega do-
bička za poslovno leto 2011 in podelitev 
razrešnice Upravnemu odboru in glavnemu 
izvršnemu direktorju za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:
1) Na predlog Upravnega odbora družbe 

bilančni dobiček v poslovnem letu 2011 v vi-
šini 48.520,87 € ostane nerazporejen.

Predlog sklepa:
2) Podeli se razrešnica Upravnemu od-

boru in glavnemu izvršnemu direktorju za 
poslovno leto 2011.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa: za revizorja družbe, 
ki bo revidiral letne računovodske izkaze 
družbe TKI Hrastnik,d.d. za leto 2012, se 
na predlog Upravnega odbora imenuje revi-
zorska hiša KPMG d.o.o., Ljub ljana.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnevni 

red, vključno s predlogi sklepov in predlaga-
nim čistopisom statuta, je na vpogled v taj-
ništvu družbe, vsak delovni dan, od 8. do 
12. ure, od dneva objave sklica skupščine 
do dneva skupščine in na uradni spletni 
strani družbe: www.tki.si. Na skupščini se 
odloča o objavljenih predlogih po posame-
znih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
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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 objavila tiste dodatne točke dnevne-
ga reda, glede katerih bodo delničarji zah-
teve poslali družbi najpozneje sedem dni 
po objavi tega sklica skupščine. Delničarji 
lahko zahteve za dodatne točke dnevnega 
reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in 
sicer na e-mail naslov: franci.vozlic@tki.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. 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 uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, 
poslal družbi razumno utemeljen predlog. 
Delničar lahko predloge sklepov družbi spo-
roči tudi po elektronski pošti na e-mail na-
slov: franci.vozlic@tki.si.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji bodo lahko na skupščini ure-

sničevali svojo pravico do obveščenosti iz 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in 
glasovalno pravico lahko uresničujejo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. 
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-
janja pooblastilnega razmerja shranjeno na 
sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udelež-
bo najkasneje do konca četrtega dne pred 
skupščino in

– ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih delnic 
vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (presečni 
dan), to je do konca dne 16. 8. 2012.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi 
z izpisom iz sodnega registra.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, 
prosimo delničarje oziroma njihove poobla-
ščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred 
začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, 
kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih 
delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 
1.091.287 kosovnih delnic. Skladno z zako-
nom daje vsaka delnica njenemu imetniku 
en glas na skupščini.

Pooblastilo za zastopanje in pridobitev 
glasovalne pravice na skupščini delniške 
družbe, pridobljena na podlagi organizirano 
zbiranih pooblastil, morajo biti pridobljena 

na način, kot to določa Zakon o prevzemnih 
(ZPre) Uradni list RS, št. 47/97, člen 61 in 62 
ter je o nameri, razlogih ter o načinu zbiranja 
pooblastil treba predhodno obvestiti Agenci-
jo za trg vrednostnih papirjev.

Za sprejem skupščinskih sklepov je po-
trebna večina oddanih glasov, razen če za-
kon ali statut ne določata drugače.

TKI Hrastnik, d.d.
Upravni odbor

glavni izvršni direktor
Branko Majes,univ. dipl. oec. 

predsednik UO
dr. Marjan Dovč

 Ob-3538/12
Na podlagi 7.3. člena Statuta družbe 

KOPA d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec, 
sklicuje uprava družbe

17. sejo skupščine
delniške družbe KOPA d.d.,

ki bo dne 23. 8. 2012, ob 16. uri, v pro-
storih družbe na Kidričevi 14, v Slovenj 
Gradcu.

Dnevni red skupščine.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli 

se predsednik skupščine in dva preštevalca 
glasov.

Na seji skupščine je prisoten vabljeni 
notar.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom 

nadzornega sveta o potrditvi letnega poro-
čila za leto 2011.

b) Izhajajoč iz letnega poročila bilančni 
dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 znaša 
188.735,72 EUR in je sestavljen iz čiste-
ga dobička poslovnega leta 2011 v višini 
8.583,84 EUR in prenesenega dobička iz 
prejšnjih let v višini 180.151,88 EUR.

c) Skupščina sprejme sklep, da na osno-
vi 230. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah bilančni dobiček za leto 2011 v višini 
188.735,72 EUR ostane nerazporejen in bo 
o njegovi porabi odločala skupščina v na-
slednjih letih.

d) Skupščina potrdi in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta za leto 2011 in jima 
podeli razrešnico.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta
Nadzorni svet družbe predlaga skup-

ščini delničarjev družbe Kopa d.d. Slovenj 
Gradec izvolitev novih članov nadzornega 
sveta.

Predlog sklepa:
Skupščina družbe imenuje nove čla-

ne nadzornega sveta v sestavi: Bernard 
Osvald, Tomislav Ogorevc, Drago Šebez.

Nov mandat nadzornemu svetu začne 
veljati od 1. 9. 2012 dalje in traja štiri leta.

Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2011 in poročilo 

nadzornega sveta, so delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe v Slovenj Gradcu, 
Kidričeva 14, vsak delavnik od objave sklica 
do dneva zasedanja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji lahko v skladu z 298. členom 

ZGD v roku 7 dni po objavi sklica skupščine 
zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo 
delničar v tem roku posla družbi razumno 
utemeljen predlog sklepov k posamezni toč-

ki dnevnega reda, bo družba take predloge 
sklepov objavila v skladu s 300. in 301. čle-
nom ZGD.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpi-
sanih v centralnem registru nematerializira-
nih vrednostnih papirjev na dan 20. 8. 2012.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine 
tudi po pooblaščencih ali zakonitih zasto-
pnikih.

Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih 
udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu 
v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na 
skupščini mora biti pisno in ostane družbi.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki morajo svojo udeležbo na skupščini in 
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno 
prijaviti upravi družbe na sedežu družbe, 
do 21. avgusta 2012. Pooblaščenci morajo 
v istem roku predložiti tudi pisna pooblastila.

Delničar lahko uresničuje na skupščini 
svoje pravice do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. členom ZGD-1.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo 
sklepčna, se skupščina sestane pol ure 
po predvidenem prvotnem sklicu in je sklep-
čna ne glede na število prisotnih delnic.

KOPA d.d.,
uprava

Marjan Gobec

Št. 12-002076/0084 Ob-3539/12
Na podlagi Statuta družbe Varstroj To-

varna varilne in rezalne opreme d.d., Indu-
strijska ulica 4, Lendava in Zakona o gospo-
darskih družbah, uprava sklicuje

22. skupščino
družbe Varstroj d.d.,

ki bo v sredo, 22. 8. 2012, ob 9. uri, 
v konferenčni sobi družbe, Industrijska 
ulica 4, Lendava, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Izvolitev delovnih teles (predsednika in 
dveh preštevalcev glasov).

Predlog uprave in nadzornega sveta: 
za predsednika skupščine se izvoli odvetnik 
Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce 
glasov pa osebi, ki ju predlaga uprava.

2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 
2011, poročilom revizorja in poročilom nad-
zornega sveta o pregledu letnega poročila 
za leto 2011 ter odločanje o bilančnem do-
bičku leta 2011 in podelitvi razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu za njuno delo v letu 
2011.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 

31. 12. 2011 znaša 173.808,57 EUR in je 
sestavljen iz čistega dobička poslovnega 
leta 2011 v višini 53.376,41 EUR, zmanjša-
nega za povečanje zakonskih rezerv v viši-
ni 2.668,82 EUR, in prenesenega čistega 
dobička v višini 123.100,98 EUR, ostane 
v celoti nerazporejen.

2.2. Skupščina podeli upravi razrešnico 
za poslovno leto 2011, s čimer potrdi in odo-
bri njeno delo v tem letu.

2.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu 
razrešnico za poslovno leto 2011, s čimer 
se potrdi in odobri njegovo delo v tem letu.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog nadzornega sveta: za revizorja 
letnega poročila za leto 2012 se imenuje 
revizijska družba Revizijska hiša Simončič, 
revidiranje, svetovanje in računovodstvo, 
d.o.o., Podvin 230, 3310 Žalec.
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4. Izključitev prednostne pravice pri od-
svajanju lastnih delnic.

Predlog uprave in nadzornega sve-
ta: prednostna pravica obstoječih delničar-
jev družbe Varstroj, d.d. pri odsvojitvi 33.087 
lastnih delnic se izključi v primeru prodaje la-
stnih delnic OTC DAIHEN EUROPE GmbH.

5. Spremembe statuta zaradi izključi-
tve prednostne pravice pri povečanju osnov-
nega kapitala iz naslova odobrenega kapi-
tala.

Predlog delničarja Clarinos d.o.o.
Na koncu 26. a člena veljavnega Statuta 

družbe Varstroj, d.d. se doda novi odstavek, 
ki glasi:

Poslovodstvo je pooblaščeno, da po la-
stni presoji lahko odloči o izključitvi pred-
nostne pravice pri izdaji novih delnic, če se 
nove delnice namenijo OTC DAIHEN EURO-
PE GmbH.

6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic z iz-
ključitvijo prednostne pravice pri odsvajanju.

Predlog delničarja Clarinos d.o.o.
Uprava je pooblaščena, da v naslednjih 

36. mesecih pridobiva lastne delnice po naj-
nižji nakupni ceni 3,50 EUR in najvišji naku-
pni ceni 10,00 EUR.

Družba lahko pridobi skupno največ 
52.954 lastnih delnic, vendar mora pri tem 
upoštevati omejitev skupnega deleža delnic 
iz drugega odstavka 247. člena ZGD-1.

Skupščina pooblašča upravo, da po la-
stnih presoji lahko izključi prednostno pra-
vico pri odsvajanju lastnih delnic, ki bodo 
pridobljene na podlagi tega sklepa, če se 
lastne delnice prodajo OTC DAIHEN EURO-
PE GmbH po najmanj nabavni ceni.

Skupščina pooblašča upravo, da po la-
stni presoji lahko v skladu s tem sklepom 
pridobljene delnice umakne brez nadaljnjega 
sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala, prav tako pa pooblašča nadzorni 
svet, da v primeru zmanjšanja osnovnega 
kapitala zaradi prej navedenega umika la-
stnih delnic s strani uprave uskladi Statut 
družbe s sklepom uprave o zmanjšanju 
osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na 
skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delni-
čarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v del-
niško knjigo pri KDD po stanju na konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(v nadaljevanju: presečni dan) in katerih pi-
sno napoved udeležbe je družba prejela vsaj 
3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu 
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in 
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki 
ali pooblaščenci.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga 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.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: na-
sprotni predlogi) ali predloge za volitve čla-
nov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev 

iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volil-
ni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog 
se objavi in sporoči na način iz 296. člena 
ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po 
objavi sklica skupščine poslal družbi predlog 
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. čle-
nom ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve 
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo

Na poslovnem naslovu družbe Varstroj 
d.d., Industrijska ulica 4, Lendava so od 
dneva sklica skupščine pa vse do vključno 
dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 
13. ure dostopni in brezplačno na vpogled:

– ta sklic skupščine,
– predlogi sklepov z navedbo, kateri or-

gan je dal posamezne predloge,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2011,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu 

letnega poročila,
– poročilo o izključitvi prednostne pravice 

pri odsvajanju lastnih delnic,
– reference revizijske družbe,
– predloga delničarja Clarinos d.o.o.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Varstroj d.d., Lendava
Uprava

Št. 4855 Ob-3540/12
Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške 

družbe TUS KO-SI, družba za pro izvodnjo 
netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi 
uprava družbe delničarje na sejo

16. skupščine
družbe TUS KOSI, d.d.,

ki bo v torek, 28. 8. 2012, s pričetkom 
ob 12. uri, v prostorih gostišča Aerodrom, 
Mislinjska Dobrava 110, Šmartno pri Slovenj 
Gradcu.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in 

nadzornega sveta se sprejme sklep v nasle-
dnjem besedilu:

»Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje 

Simon Jeglič.
Za preštevalca glasov se imenuje Bran-

ka Jurjec.
Skupščina se seznani, da bo na skupšči-

ni prisotna notarka Sonja Kralj.«
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe 

za poslovno leto 2011.
Nadzorni svet seznanja skupščino, da je 

bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzor-
nega sveta.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Na predlog uprave in nadzornega sveta 
skupščina sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa:
a) »Bilančni dobiček v višini 

3.996.724,00 EUR ostane nerazporejen.«
b) »Skupščina potrjuje in odobri delo 

uprave in nadzornega sveta v poslovnem 
letu 2011 in podeljuje upravi družbe in čla-
nom nadzornega sveta razrešnico za po-
slovno leto 2011.«

4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: »skupščina potrjuje 

nagrado članom nadzornega sveta v viši-
ni 8.000,00 EUR netto (predsedniku 40 %, 
članoma vsakemu 30 %) iz tekočega poslo-
vanja.«

5. Imenovanje revizorja družbe˝.
Predlog sklepa: »za revizorja družbe za 

poslovno leto 2012 se imenuje KPMG Slo-
venija, d.o.o., Železna cesta 8/a, Ljub ljana.«

6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: »potrdi se Gorazd Fale, 

kot predstavnik delničarjev za člana nadzor-
nega sveta za obdobje 4 let.«

7. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi 
pooblastila skupščine.

Predlog sklepa: »skupščina na podlagi 
osme alineje prvega odstavka 247. člena 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
pooblašča upravo družbe za nakup lastnih 
delnic družbe s tem, da:

a) najnižja nakupna cena delnic ne sme 
biti nižja od 11,50 EUR za delnico, najvišja 
pa ne sme biti višja od knjigovodske vredno-
sti na dan nakupa,

b) stroške preknjižbe nakupa delnic od 
delničarjev, ki imajo do 50 delnic, krije druž-
ba,

c) skupni delež pridobljenih lastnih delnic 
ne sme presegati 10 % skupnega števila 
delnic,

d) se oblikujejo rezerve za lastne delnice 
v ustrezni višini v skladu s predpisi,

e) pooblastilo za nakup lastnih delnic 
družbe velja 18 mesecev od dneva spreje-
ma tega sklepa.

8. Sprememba imena družbe.
Spremenita se firma in skrajšana firma 

družbe tako, da po novem glasita:
Predlog sklepa: »firma družbe glasi: 

KO-SI podjetje za pro izvodnjo netkanih tka-
nin, d.d.

Skrajšana firma družbe glasi: KO-SI, 
d.d.«

Spremenita se točki 2.1. in 2.2. statuta 
družbe tako, da po novem glasita:

2.1. Firma družbe je: KO-SI podjetje za 
pro izvodnjo netkanin tkanin, d.d.

2.2. Skrajšana firma družbe je: 
KO-SI,d.d.«

Zaradi sprejetega sklepa o spremembi 
firme, skrajšane firme in statuta družbe se 
pripravi in sprejme čistopis družbe.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skup-
ščini tako, da uprava družbe prejme njihovo 
prijavo najmanj konec četrtega dne pred 
skupščino in ki so kot imetniki delnic vpi-
sani v centralnem registru nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev konec četrte-
ga dne pred zasedanjem skupščine, to je 
24. 8. 2012.

Delovno gradivo bo po objavi sklica 
skupščine na vpogled do seje skupščine, in 
sicer v kadrovski službi na sedežu družbe, 
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo 
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala 
istega dne v istih prostorih, z istim dnevnim 
redom, ob 13. uri. Na ponovnem zasedanju 
bo skupščina veljavno odločala ne glede na 
višino zastopanega kapitala.

TUS KOSI d.d.
uprava družbe

Primož Mlačnik

 Ob-3541/12
Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške 

družbe Plinstal, d.d. Jesenice, sklicujem

17. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 29. 8. 2012, ob 15. uri, 

v prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jese-
nice, Cesta železarjev 8, Jesenice.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter imenovanje predsednika skupšči-
ne, preštevalca glasov in notarja.

Predlog sklepa uprave:
Za predsednika skupščine se imenuje 

Tomaž Špiler.
Za preštevalko glasov se imenuje Mojca 

Smolej.
Na skupščino je povabljena notarka Ka-

rin Schöffmann.
2. Predstavitev letnega poročila za leto 

2011 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: skupščina se seznani z letnim poro-
čilom za leto 2011, vključno s prejemki čla-
nov uprave in nadzornega sveta, mnenjem 
revizorja ter pisnim poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi letnega poročila.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 
2011.

Predlog sklepa uprave in nadzor-
nega sveta: bilančni dobiček v višini 
1.762.509,56 EUR ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice članom uprave in 
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: skupščina podeli razrešnico upravi 
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.

5. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina za revizorja družbe za poslovno leto 
2012 imenuje družbo Revizijski center 
d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove 
brigade 4, 1000 Ljub ljana.

Gradivo za skupščino s predlogi in ob-
razložitvami sklepov ter predlaganimi spre-
membami statuta, je na vpogled vsem del-
ničarjem, vsak delovni dan, od 9. do 11. ure, 
od dneva objave sklica do dneva zaseda-
nja skupščine, pri Mojci Smolej, v prostorih 
ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, Cesta 
železarjev 8, Jesenice.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe in uresničevanja 
glasovalne pravice imajo samo tisti delni-
čarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpi-
sani v centralnem registru nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 
25. 8. 2012, njihovi pooblaščenci ali zasto-
pniki, ki bodo svojo udeležbo na sedežu 
družbe prijavili najpozneje konec četrtega 
dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 
25. 8. 2012. Prijave in pooblastila se depo-
nirajo na sedežu družbe.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine, v roku 7 dni pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog 
sklepa z obrazložitvijo.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajo predloge sklepov. 
Predlogi se objavijo na način in pod pogoji 
kot jih določa ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini uresničuje-
jo svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1.

Vljudno naprošamo udeležence, da pri-
dejo na skupščino vsaj 30 minut pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo potrdili svojo 
prisotnost ter prevzeli gradivo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo 
sklepčna, se bo sklicala nova skupščina, 

z istim dnevnim redom. Na ponovnem za-
sedanju skupščine se bo veljavno odločalo 
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Plinstal, d.d. Jesenice
Uprava

 Ob-3542/12
Uprava delniške družbe, Zasavski ra-

čunski center d.d., Trbovlje, Obrtniška 
cesta 14, 1420 Trbovlje, sklicuje na podlagi 
določil Zakona o gospodarskih družbah in 
Statuta delniške družbe

15. redno zasedanje
skupščine družbe,

ki bo 22. 8. 2012 ob 12. uri, na sedežu 
družbe, Obrtniška cesta 14, Trbovlje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, potrditev dnevnega reda in imenova-
nje organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se udeležbo, do-
loči preštevalca glasov in izvoli predsednika 
skupščine Dušana Požuna. Na skupščino je 
vabljena notarka Marjana Kolenc-Rus.

2. Predstavitev letnega poročila družbe 
za leto 2011 in poročilo nadzornega sveta 
o preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: skupščina družbe se seznani z letnim 
poročilom družbe za poslovno leto 2011 in 
poročilom nadzornega sveta o svojem delu 
in preveritvi letnega poročila za leto 2011.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička 
za leto 2011 in podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu

– 3.1. Predlog sklepa uprave in nad-
zornega sveta: bilančni dobiček v višini 
133.865,61 EUR ostane nerazporejen in bo 
skupščina o njem odločala v prihodnjih po-
slovnih letih.

– 3.2. Predlog sklepa: skupščina družbe 
podeli razrešnico upravi in nadzornemu sve-
tu za poslovno leto 2011.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnevni 

red, vključno s predlogi sklepov, je na vpo-
gled na sedežu družbe, vsak delovni dan, 
od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica 
skupščine do dneva skupščine in na uradni 
spletni strani družbe, www.zrc.si. Na skup-
ščini se odloča o objavljenih predlogih po 
posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim od-
stavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede ka-
terih bodo delničarji zahteve poslali družbi 
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica 
skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. čle-
na ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način 
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge 
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje 
pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine;

– ki bodo razumno utemeljeni;
– za katero bo delničar – predlagatelj pri 

tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, 
poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji bodo lahko na skupščini ure-

sničevali svojo pravico do obveščenosti iz 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in 
glasovalno pravico lahko uresničujejo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. 
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-
janja pooblastilnega razmerja shranjeno na 
sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udelež-
bo najkasneje do konca četrtega dne pred 
skupščino in

– ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih delnic 
vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (presečni 
dan), to je do konca dne 18. 8. 2012.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pravne osebe pa 
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, 
prosimo delničarje oziroma njihove poobla-
ščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred 
začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, 
kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih 
delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Zasavski računski center d.d., Trbovlje
Uprava družbe

Št. 2973 Ob-3552/12
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke Sta-

tuta delniške družbe Valkarton, podjetja za 
pro izvodnjo in predelavo valovitega kartona 
d.d., Tržaška cesta 1, 1370 Logatec, sklicuje

19. sejo skupščine
delniške družbe Valkarton d.d., Logatec,

ki bo v sredo 29. 8. 2012 ob 16. uri, na 
sedežu družbe Valkarton d.d., Logatec, Tr-
žaška cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-
ležbe in izvolitev predsednika skupščine in 
preštevalca glasov.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

a) Za predsednika 19. skupščine se izvoli 
Miha Lukmana.

b) Za preštevalko glasov se določi Mar-
tino Debevec.

c) Ugotovi se prisotnost notarke Drage 
Intihar.

2. Predložitev letnega poročila družbe 
za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnega 
poročila nadzornega sveta, uporaba bilanč-
nega dobička in podelitev rezrešnice upravi 
in nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:
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a) Skupščina se seznani z revidiranim 
letnim poročilom družbe za leto 2011 in po-
ročilom nadzornega sveta o preveritvi ter 
potrditvi letnega poročila, ki vsebuje tudi se-
znanitev s prejemki članov organov vodenja 
ali nadzora.

b) Čisti dobiček leta 2011 znaša 
469.892 EUR. Uprava predlaga, da se 
skladno s 64. členom ZGD-1 uporabi za 
pokrivanje izgube preteklih let v višini 
258.298 EUR, ostali nerazporejeni del v vi-
šini 211.594 EUR pa se prenese kot neraz-
porejen dobiček v leto 2012.

c) Skupščina na podlagi 294. člena Za-
kona o gospodarskih družbah potrjuje delo 
uprave in nadzornega sveta v letu 2011 in 
jima podeli razrešnico.

3. Imenovanje revizorjev za leto 2012.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za 

izvedbo revizije poslovanja družbe za leto 
2012 skupščina imenuje revizijsko družbo 
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, 
d.o.o.

4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Ugotovi se, da je član nadzornega 

sveta Vlado Jerbić podal odstopno izjavo 
z dnem 29. 2. 2012 in ga skupščina razreši 
z dnem 29. 2. 2012.

b) Ugotovi se, da je član nadzornega 
sveta Jandre Romić podal odstopno izjavo 
z dnem 29. 2. 2012 in ga skupščina razreši 
z dnem 29. 2. 2012.

5. Soglasje skupščine za delitev po po-
stopku izčlenitve.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: skupščina sprejme sklep o delitvi 
družbe z izčlenitvijo obrata in tam zapo-
slenih delavcev, dela premoženja, pravic in 
obveznosti prenosne družbe na novo druž-
bo Valkarton Rakek d.o.o., ustanovljeno z iz-
členitvijo in sprejme delitveni načrt, ki je kot 
priloga sestavni del tega sklepa.

6. Preoblikovanje delniške družbe 
v družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: delniška družba Valkarton podjetje 
za pro izvodnjo in predelavo valovitega kar-
tona d.d., s skrajšano firmo Valkarton d.d., 
Logatec, s sedežem v Logatcu, poslov-
ni naslov Tržaška cesta 1, 1370 Logatec, 
matična št. 50398600000, se z dnem vpi-
sa preoblikovanja v sodni register in po 
opravljeni izčlenitvi družbe Valkarton Ra-
kek d.o.o. preoblikuje v družbo z omejeno 
odgovornostjo s firmo: Valkarton podjetje 
za pro izvodnjo in predelavo valovitega 
kartona d.o.o., s skrajšano firmo Valkar-
ton d.o.o., s sedežem Logatec in istim po-
slovnim naslovom Tržaška cesta 1, 1370 
Logatec ter značilnostmi, razvidnimi iz akta 
o ustanovitvi.

Osnovni kapital delniške družbe, ki zna-
ša 3.553.490,52 EUR se v celoti pretvori 
v osnovni kapital družbe z omejeno odgo-
vornostjo, ki tako znaša 3.553.490,52 EUR.

Z dnem vpisa preoblikovanja družbe 
v sodni register preneha mandat predsedni-
ku uprave družbe, članom nadzornega sve-
ta in prokuristom družbe. Za poslovodjo – di-
rektorja družbe Valkarton d.o.o. se imenuje 
Radenka Mijatovića, Vaška pot 6b, 1000 
Ljub ljana, z nazivom direktor z mandatno 
dobo pet let od dneva vpisa preoblikovanja 
družbe v sodni register, ki zastopa družbo 
skupaj vsaj z enim prokuristom. Za proku-
rista družbe se imenuje Vesno Dokl Vahtar, 
Grajzarjeva ulica 28, 1260 Ljub ljana-Polje, 
ki zastopa družbo skupaj z direktorjem. Za 

prokurista družbe se imenuje Anico Škerl, 
Dolenja vas 91a, 1380 Cerknica, ki zastopa 
družbo skupaj z direktorjem. Za prokurista 
družbe se imenuje Janeza Loštreka, Rovte 
72a, 1373 Rovte, ki zastopa družbo skupaj 
z direktorjem.

Sprejme se akt o ustanovitvi družbe 
z omejeno odgovornostjo Valkarton podje-
tje za pro izvodnjo in predelavo valovitega 
kartona d.o.o., v predlaganem besedilu, ki 
je kot priloga sestavni del tega sklepa in 
prične veljati z dnem vpisa preoblikovanja 
v sodni register. Dejavnost družbe ostane 
nespremenjena.

Glede na to, da je Belišće d.d. edini del-
ničar družbe Valkarton d.d., izjava po tretjem 
odstavku 648. člena ZGD-1 ni potrebna.

Delničarje družbe v skladu z določili 586. 
in 629. člena ZGD-1 obveščamo, da je po-
slovodstvo družbe dne 13. 7. 2012 predlo-
žilo pristojnemu registrskem organu v Ljub-
ljani delitveni načrt, ki ga je prej pregledal 
nadzorni svet družbe.

Celotno gradivo za sejo skupščine druž-
be z dnevnim redom in predlogi sklepov, 
delitveni načrt, letnimi poročili za tri zadnja 
poslovna leta, poročilo o reviziji delitve, po-
ročilo nadzornega sveta družbe o pregledu 
delitvenega načrta, obvestilo sindikata in 
sveta delavcev o delitvi družbe z izčlenitvijo 
ter obrazložitvijo točk dnevnega reda skla-
dno z 297a. členom ZGD-1, je delničarjem 
na vpogled v tajništvu družbe Valkarton d.d., 
Logatec, Tržaška 1, vsak delovni dan, od 
dneva objave sklica, do dneva skupščine, 
med 9. in 11. uro. Vsak delničar lahko skla-
dno s šestim odstavkom 586. člena ZGD-1 
na njegovo zahtevo dobi naslednji delovni 
dan brezplačen prepis listin, ki so na vpo-
gled v tajništvu družbe. Vsak upnik in svet 
delavcev lahko skladno s 629. člena ZGD-1 
dobi najpozneje naslednji delovni dan od 
njegove zahteve brezplačen prepis delitve-
nega načrta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, 
katerih pisno napoved udeležbe je družba 
prejela najpozneje konec četrtega dne pred 
skupščino. Pooblastilo za zastopanje na 
skupščini mora biti pisno. Skupščine se lah-
ko udeležijo in na njej uresničujejo glasoval-
no pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki 
delnic vpisani v centralni register nemateri-
aliziranih vrednostnih papirjev konec četr-
tega dne pred zasedanjem skupščine, to je 
25. 8. 2012.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za 
dodatno točko dnevnega reda pošljejo druž-
bi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

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, ali revizorjev iz 301. čle-
na ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). 
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi 
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine družbi poslal predlog za 
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom 
ZGD-1.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD-1.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi 
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega 
dne ob 16.30, v istih prostorih, na kateri se 
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Valkarton d.d., Logatec
Uprava družbe

 Ob-3553/12
V skladu s 6.3 členom Statuta Kopitarne 

Sevnica d.d., uprava družbe Kopitarna Sev-
nica d.d., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica 
sklicuje

16. redno sejo
skupščine družbe  

Kopitarna Sevnica d.d.,
ki bo dne 29. 8. 2012, ob 9. uri, na se-

dežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Igor 

Pirc, za preštevalki glasov se izvolita: Grm 
Marija in Jurkica Redenšek.

Na skupščini bo prisoten vabljeni notar 
Alojz Vidic.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim 
letnim poročilom in revidiranim konsolidira-
nim letnim poročilom družbe za poslovno 
leto 2011, z mnenjem revizorja in pisnim 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in 
potrditvi letnega poročila in konsolidiranega 
letnega poročila družbe za poslovno leto 
2011 ter odločanje o podelitvi razrešnice 
upravi družbe in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa št. 2:
Skupščina se seznani z revidiranim le-

tnim poročilom in revidiranim konsolidiranim 
letnim poročilom družbe za poslovno leto 
2011 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi in potrdi-
tvi letnega poročila družbe in konsolidirane-
ga letnega poročila za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa št. 3:
Skupščina družbe potrjuje in odobrava 

delo uprave in nadzornega sveta družbe 
Kopitarna Sevnica d.d. v poslovnem letu 
2011 in jima podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina družbe imenuje za revidiranje 

letnega poročila in konsolidiranega letne-
ga poročila družbe Kopitarna Sevnica d.d. 
za leto 2012 revizijsko družbo Epis d.o.o., 
Glavni trg 5, 3000 Celje.

4. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5:
Ugotovi se, da je 18. 4. 2012 dala odsto-

pno izjavo članica nadzornega sveta, pred-
stavnica delničarjev Lukša Vesna.

Izvoli se Andreja Bajuk Mušič članica 
nadzornega sveta predstavnica delničarjev, 
za mandatno obdobje do 21. 8. 2013, ko 
izteče mandat preostalim članom nadzor-
nega sveta.

Sklepe pod točkami 1. in 2. predlagata 
uprava in nadzorni svet skupaj, sklepa pod 
točko 3.in 4. pa predlaga nadzorni svet sam.

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, in sicer 25. 8. 2012, ki se 
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šteje kot presečni dan. Pravico do udeležbe 
na skupščini in uresničevanja glasovalne 
pravice imajo delničarji, ki najkasneje ko-
nec četrtega dne pred sejo skupščine svojo 
udeležbo pisno najavijo družbi. Delničarji 
se lahko skupščine udeležijo osebno, svo-
je pravice na skupščini pa lahko izvršujejo 
tudi po pooblaščencu ali zastopniku. Pisno 
pooblastilo se predloži upravi družbe skupaj 
s prijavo na sejo skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja bo objavljen, če bo delni-
čar v sedmih dneh po objavi sklica skupšči-
ne, poslal družbi razumno utemeljen predlog 
in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugo-
varjal predlogu organa vodenja ali nadzora 
in da bo druge delničarje pripravil do tega, 
da bodo glasovali za njegov predlog. Enako 
velja za delničarjeve predloge o imenovanju 
revizorja.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti na način, da 
lahko od poslovodstva zahteva zanesljive 
podatke o zadevah družbe, če so taki podat-
ki potrebni za presojo dnevnega reda. Pra-
vica do obveščenosti velja tudi za pravna 
in poslovna razmerja družbe s povezanimi 
družbami.

Gradivo za skupščino, ki vključuje predlo-
ge sklepov organov vodenja ali nadzora, nji-
hove obrazložitve, popolna besedila listin 
in predlogov k posameznim točkam dnev-
nega reda, letno poročilo, poročilo revizorja 
in poročilo nadzornega sveta, je delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) od 
dneva objave sklica skupščine pa do dneva 
skupščine, vsak delovni dan od 8. do 9. ure. 
Sklic skupščine je v skladu z 296/4 členom 
ZGD-1 objavljen na spletni strani družbe, 
www.kopitarna-sevnica.si. Na delničarjevo 
zahtevo mu bo najpozneje naslednji delov-
ni dan brezplačno izročen prepis poročil, 
ki niso objavljena na spletni strani družbe.

Kopitarna Sevnica d.d.
Uprava

 Ob-3554/12
Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT, hoteli, 

igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpi-
nova 7/a, 5000 Nova Gorica, sklicuje uprava 
družbe

21. skupščino
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d.,  

Nova Gorica,
ki bo dne 23. 8. 2012, ob 11. uri, na se-

dežu družbe v Novi Gorici, Delpinova 7/a, 
v sejni sobi 3.12.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Ma-

teja Lednik, ki je hkrati preštevalka glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 

2011 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim 
letnim poročilom Skupine HIT za poslovno 
leto 2011 ter poročilom revizorja, s poročilom 
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi 
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice 
članom uprave in nadzornega sveta.

Seznanitev:
Skupščina se seznani z letnim poročilom 

HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2011 
ter poročilom revizorja, konsolidiranim le-
tnim poročilom skupine HIT za poslovno leto 
2011 ter poročilom revizorja in s poročilom 
nadzornega sveta.

2a. Delitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in 

nadzornega sveta se bilančni dobiček za 
leto 2011 v višini 360.000 EUR uporabi za 
naslednje namene:

– za dividende imetnikom prednostnih 
delnic v višini 1 % knjigovodske vrednosti 
delnic oziroma skupaj 353.009,02 EUR tako, 
da znaša dividenda na delnico 0,13 EUR 
bruto,

– preostali bilančni dobiček v višini 
6.990,98 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki 
bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljub-
ljana na dan zasedanja skupščine v roku 
90 dni od dneva zasedanja skupščine.

2b. Podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:
a. dr. Dragu Podobniku, mag. Stojanu 

Pliberšku, Urošu Kravosu in Marjanu Za-
harju se podeli razrešnica za poslovno leto 
2011 kot članom uprave družbe Hit d.d.

b. Gorazdu Podbevšku, mag. Andreju 
Cetinskemu, Tomislavu Malnariču, Marinu 
Furlanu, Karlu Korčetu, Sergeju Čujcu, in 
Andreju Miški se podeli razrešnica za po-
slovno leto 2011 kot članom nadzornega 
sveta družbe Hit d.d.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega 

sveta se za revizorja letnega poročila druž-
be HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 
2012 in konsolidiranega letnega poročila 
Skupine HIT za poslovno leto 2012 imenuje 
revizijsko družbo revizijsko družbo KPMG 
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., za 
druge družbe v skupini HIT v tujini pa revi-
zijske družbe iz mreže KPMG.

Pogoji za udeležbo delničarjev na skup-
ščini

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) ter svojo udeležbo na skupščini prijavi-
jo s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi druž-
be najpozneje do konca četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine.

Pravico do glasovanja na skupščini imajo 
le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic 
z glasovalno pravico.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo za zastopanje mora biti pisno in dosta-
vljeno družbi ter ostane shranjeno v poslov-
ni dokumentaciji družbe. Za udeležbo na 
skupščini se delničarji, zakoniti zastopniki 
in pooblaščenci izkažejo z osebnim doku-
mentom.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev 
dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 

objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev 
dnevnega reda morajo delničarji družbi po-
slati najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine.

Predlogi delničarjev
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 
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skup-
ščini ugovarjal predlogu organa vodenja 
ali nadzora in da bo druge delničarje pri-
pravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji na skupščini uresničujejo svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem 

na vpogled v kabinetu uprave na sedežu 
družbe Delpinova 7/a, Nova Gorica, vsak 
delovni dan med 10. do 12. uro.

HIT d.d. Nova Gorica
Uprava družbe

 Ob-3555/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 29. člena Statuta družbe 
MC MEDICOR d.d., sklicuje uprava družbe

18. sejo skupščine
družbe MC MEDICOR d.d.,  
Ljubljana, Tbilisijska 81,

ki bo v sredo, 22. 8. 2012, ob 17. uri, 
v prostorih družbe, Ljub ljana, Tbilisijska 81, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa uprave:
– predsednik skupščine: Janez Hafner,
– preštevalca glasov: Barbara Ravnik in 

Jože Smrekar,
Skupščini prisostvuje vabljena notarka 

Erika Braniselj.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom družbe MC MEDICOR d.d. za poslovno 
leto 2011 ter poročilom nadzornega sveta. 
Skupščina upravi in nadzornemu svetu po-
deli razrešnico za delo v poslovnem letu 
2011.

Predlog sklepa:
2.1.Skupščina se seznani z letnim po-

ročilom družbe MC MEDICOR d.d. za po-
slovno leto 2011 ter poročilom nadzornega 
sveta.

2.2.Skupščina upravi in nadzornemu 
svetu podeli razrešnico za delo v poslov-
nem letu 2011.

3.Sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave:
3.1. Spremeni se 20. člen Statuta druž-

be MC MEDICOR d.d., ki se v prečiščenem 
besedilu glasi:

»Uprava vodi družbo samostojno in na 
lastno odgovornost. Predsednik uprave za-
stopa in predstavlja družbo nasproti tretjim 
neomejeno.

Predsednik uprave ima namestnika pred-
sednika uprave.«

3.2. Sprejme se prečiščeno besedilo 
Statuta družbe MC MEDICOR d.d., ki v ce-
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loti nadomesti sedaj veljavni statut. Skup-
ščina pooblašča predsednico uprave Mar-
jeto Zorc za podpis prečiščenega besedila 
statuta.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poo-
blastilo mora biti pisno in ostane v družbi. 
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresni-
čevanje glasovalnih pravic je, da delničar 
prijavi svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred 
sejo skupščine.

Gradivo za sejo je delničarjem na vpo-
gled v prostorih družbe MC MEDICOR d.d., 
Ljub ljana, Tbilisijska 81, od dneva objave 
sklica skupščine, vsak delovni dan od 8. 
do 12. ure.

Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po 
pooblaščencih zastopanih vsaj 50 % osnov-
nega kapitala, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne ob 18. uri, v istih prostorih. 
Na ponovnem zasedanju skupščina veljav-
no odloča ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

MC MEDICOR d.d.
prof. dr. Marjeta Zorc, dr.med.

predsednica uprave

 Ob-3556/12
Na podlagi 37. točke Statuta delniške 

družbe HIT Alpinea d.d. in 295. člena Zako-
na o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava 
družbe HIT Alpinea d.d. sklicuje

19. skupščino
delniške družbe HIT Alpinea d.d.,

ki bo dne 21. 8. 2012, ob 14. uri, 
v sejni sobi Vitranc Hotela Larix, Borovška 
cesta 99, 4280 Kranjska Gora.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, prisotnosti notarja ter izvolitev orga-
nov skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Gre-

gor Kozamernik.
Izvoli se preštevalko glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev Letnega poročila druž-

be HIT Alpinea d.d. za poslovno leto 2011, 
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom 
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter 
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem naslednjih sklepov:

Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani z Letnim poroči-

lom družbe za poslovno leto 2011, z revi-
zijskim mnenjem in poročilom nadzornega 
sveta, s katerim je sprejeto Letno poročilo 
družbe za leto 2011.

Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina delničarjev direktorju Miranu 

Čurinu podeli razrešnico za obdobje od 1. 1. 
2011 do 31. 12. 2011.

Predlog sklepa št. 2.3:
Skupščina podeli razrešnico članu nad-

zornega sveta družbe Urošu Kravosu za čas 
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Predlog sklepa št. 2.4:
Skupščina podeli razrešnico članu nad-

zornega sveta družbe Valterju Nemcu za 
čas od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Predlog sklepa št. 2.5:
Skupščina podeli razrešnico članu nad-

zornega sveta družbe Stevu Praštalu za čas 
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Predlog sklepa št. 2.6:
Skupščina podeli razrešnico članu nad-

zornega sveta družbe Damijanu Hrovatu za 
čas od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Predlog sklepa št. 2.7:
Skupščina podeli razrešnico članici nad-

zornega sveta družbe Barbari Jama Živalič 
za čas od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Predlog sklepa št. 2.8:
Skupščina podeli razrešnico članu nad-

zornega sveta družbe Tilnu Zugwitzu za čas 
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Predlog sklepa št. 2.9:
Skupščina se seznani z informacijo 

o prejemkih članov uprave in nadzornega 
sveta v letu 2011.

3. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini spre-
jem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 3:
Skupščina delničarjev za revizorja druž-

be HIT Alpinea d.d. za poslovno leto 2012 
imenuje KPMG Slovenija, podjetje za re-
vidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 
Ljub ljana.

4. Obravnava in določitev plačil sejnin 
in plačilo za opravljanje funkcije za člane 
nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjih sklepov:

Predlog sklepa št. 4:
Plačilo sejnin:
1a) Člani nadzornega sveta prejmejo za 

udeležbo na seji sejnino, ki za posamezne-
ga člana nadzornega sveta družbe znaša 
275,00 EUR bruto.

1b) Člani komisije nadzornega sveta 
prejmejo za udeležbo na seji komisije sejni-
no, ki za posameznega člana komisije zna-
ša 220,00 EUR bruto.

1c) Sejnina za korespondenčno sejo 
nadzornega sveta znaša 220,00 EUR bruto.

Skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova 
sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej 
komisij nadzornega sveta, ne more preseči 
vrednosti 50 % osnovnega plačila za opra-
vljanje funkcije za posameznega člana nad-
zornega sveta na letni ravni.

Plačilo za opravljanje funkcije:
2a) Člani nadzornega sveta, poleg sej-

nin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje 
funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno 
na posameznega člana glede na ugotovlje-
no finančno stanje odvisne družbe.

2b) Predsednik nadzornega sve-
ta je upravičen tudi do doplačila v višini 
5.500,00 EUR bruto.

2c) namestnik predsednika nadzorne-
ga sveta je upravičen do doplačila v višini 
1.100,00 EUR bruto.

Člani nadzornega sveta prejemajo 
osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje 
funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, 
do katerih so upravičeni, dokler opravljajo 
funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dva-
najstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

2d) Člani nadzornega sveta so upraviče-
ni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in 
stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi 
z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer 
do višine, določene v predpisih, ki urejajo 
povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi 
dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

5. Seznanitev z dopolnitvijo pravnega 
mnenja glede utemeljenosti vložitve tožb za 
povrnitev škode v zvezi s posli družbe HIT 
Alpinea d.d. z dne 24. 11. 2010, ki ga je po-
dal odvetnik Miha Martelanc, dne 6. 6. 2012.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjih sklepov:

Predlog sklepa št. 5:
Skupščina delničarjev se seznani z do-

polnitvijo pravnega mnenja glede utemelje-
nosti vložitve tožb za povrnitev škode v zve-
zi s posli družbe HIT Alpinea d.d. z dne 
24. 11. 2010.

Glasovanje in udeležba 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 zaseda-
njem skupščine. Pooblastila za zastopanje 
se ob prijavi dajo v hrambo družbi.

Zahteve za dopolnitev dnevnega reda 
skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o kate-
rem skupščina odloča ali če skupščina pri 
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme 
sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zado-
šča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 
7 dni po objavi tega sklica.

Delničarski predlogi sklepov za objavo
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 
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skup-
ščini ugovarjal predlogu organa vodenja 
ali nadzora in da bo druge delničarje pri-
pravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresniču-

je svojo pravico do obveščenosti v skladu 
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po 
katerem mora poslovodstvo na skupščini 
dati delničarjem zanesljive podatke o zade-
vah družbe, če so potrebni za presojo točk 
dnevnega reda.

Gradivo
Celotno gradivo za sejo skupščine, 

vključno z letnim poročilom in poročilom 
nadzornega sveta, poročilom posebnega 
revizorja in izvedenca gradbene stroke ter 
s predlogi sklepov in obrazložitvami za vse 
točke dnevnega reda, je na vpogled v taj-
ništvu družbe, vsak delovni dan od objave 
sklica, od 8. do 12. ure.

HIT Alpinea d.d.
mag. Miran Čurin, direktor

Št. 7/2012 Ob-3557/12
Uprava družbe Pecivo d.d., direktor Ivan 

Počkar skladno s statutom družbe in na 
podlagi 295. člena ZGD-1 sklicujem

skupščino družbe,
ki bo dne 28. 8. 2012, ob 11. uri, v sejni 

sobi na sedežu družbe v Novi Gorici, Rej-
čeva ulica 26.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom, infor-

macija o prejemkih članov organov vodenja 
in nadzora, sklepanje o podelitvi razrešnice 
upravi ter nadzornemu svetu.
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Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki: 1. Za predsednika skup-

ščine se imenuje Zoran Hajtnik. Za prešte-
vanje glasov in ugotavljanje prisotnosti se 
imenujeta Nataša Bajc in Janja Gorkič. Za 
sestavo notarskega zapisnika se imenuje 
notar Milan Dolgan.

Sklepa k 2. točki:
2.b Upravi družbe se podeljuje razrešni-

ca za poslovno leto 2011.
2.c Nadzornemu svetu družbe se pode-

ljuje razrešnica za poslovno leto 2011.
Predlagatelja sklepov pod točko 1. in 2. 

dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet 
družbe.

Skupščinsko gradivo s predlogi sklepov 
z obrazložitvami, letnim poročilom za leto 
2011 s poročilom nadzornega sveta o preve-
ritvi letnega poročila, so delničarjem dosto-
pni v tajništvu na sedežu družbe, Rejčeva 
26, Nova Gorica, vsak delovni dan, od 9. 
do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalno pravico delničarji (oziroma 
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki), 
ki so vpisani v centralnem registru nemateri-
aliziranih vrednostnih papirjev konec četrte-
ga dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sed-
mih dneh po objavi tega sklica skupščine 
pri upravi družbe vložijo pisno zahtevo za 
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mo-
rajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, 
o kateremu naj skupščina odloča oziroma 
obrazložitev točke dnevnega reda.

Sklicatelj skupščine bo pod pogoji iz za-
kona objavil volilne in druge predloge skle-
pov, ki jih bodo delničarji skupaj z razumno 
utemeljitvijo v sedmih dneh po objavi tega 
sklica skupščine poslali na sedež družbe.

Delničarji lahko na skupščini uresničuje-
jo svojo pravico do obveščenosti, kakor je 
opredeljena v prvem odstavku 305. člena 
ZGD-1.

Pecivo d.d.
Direktor

Št. 85/2012 Ob-3558/12
Uprava – direktor družbe Terme Dobrna, 

termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, Dobr-
na, na podlagi drugega odstavka 295. člena 
ZGD – 1 in drugega odstavka 15. člena Sta-
tuta družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 
3204 Dobrna, sklicuje

17. redno skupščino
delniške družbe Terme Dobrna, 

termalno zdravilišče d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 27. 8. 2012, ob 

10. uri, v konferenčni sobi Vivat v hotelu 
Vita, Dobrna 46, 3204 Dobrna, z naslednjim 
dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-
dnika skupščine in dveh preštevalcev gla-
sov ter seznanitev skupščine s pristojnim 
notarjem.

Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se ime-

nuje odvetnik Zvonko Kolšek, za preštevalki 
glasov se imenujeta Milena Rošer in Barba-
ra Smrečnik Špegelj. Seji bo prisostvovala 
vabljena notarka Ines Bukovič iz Maribora.

Seznanitev z Letnim poročilom družbe 
Terme Dobrna d.d. za leto 2011, poročilom 
nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in po-
trditvi letnega poročila družbe za poslovno 
leto 2011, informacija o prejemkih članov 
vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem 

dobičku za leto 2011 in o podelitvi razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:
2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 

2011 v višini 1.480.276,79 EUR, ki ga se-
stavljata preneseni čisti dobiček v višini 
1.312.692,08 EUR in čisti dobiček poslov-
nega leta 2011 v višini 167.584,71 EUR se 
v celoti odvede v druge rezerve iz dobička.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi družbe za poslovno leto 2011.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico 
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 
2011.

3. Izvolitev novih članov nadzornega 
sveta družbe Terme Dobrna d.d.

Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta se za 

člane nadzornega sveta z dnem 27. 8. 2012 
za 4-letno mandatno dobo zaradi preneha-
nja mandata dosedanjim članom nadzor-
nega sveta izvolijo: Ani Klemenčič, Andrej 
Eržen, Dušan Korošec, in Andrej Žužek.

Imenovanje revizorja za revidiranje po-
slovanja družbe Terme Dobrna d.d. za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se 

imenuje za revidiranje poslovanja Terme 
Dobrna d.d., za poslovno leto 2012, revizij-
sko družbo ABC Revizija, družba za revizijo 
in sorodne storitve d.o.o., Ljub ljana, Dunaj-
ska 101, 1000 Ljub ljana.

Dodatna pojasnila
I. Gradivo
Gradivo za sejo skupščine z utemeljeni-

mi predlogi sklepov, poročilom nadzornega 
sveta in drugimi poročili, gradivi in informa-
cijami, je na vpogled delničarjem na sedežu 
družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 
Dobrna, vsak dan od 9. do 15. ure od dneva 
objave sklica skupščine do vključno dneva 
zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo 
dostopno na spletni strani, www.terme-dobr-
na.si od objave sklica skupščine dalje, ter bo 
dostopno na javnih spletnih straneh Terme 
Dobrna d.d. še najmanj pet let (tretji odsta-
vek 296. člena ZGD-1). Na navedeni spletni 
strani so dostopne tudi informacije o pravi-
cah delničarjev glede dopolnitev dnevnega 
reda, predlogov delničarjev, vključno z vo-
lilnimi predlogi, in o pravici delničarjev do 
obveščenosti po 298, prvega odstavka 300., 
301. in 305. člena ZGD-1.

II. Udeležba in uresničevanje glasovalne 
pravice

Do udeležbe in glasovanja na skupščini 
so upravičeni delničarji imetniki rednih del-
nic, ki so kot imetniki delnic vpisani v delni-
ško knjigo pri KDD – Centralni klirinško de-
potni družbi d.d., Ljub ljana, konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine in ki pisno 
po faksu na številko 03/780-82-00 ali po 
pošti na naslov, Terme Dobrna d.d., Dobr-
na 50, 3204 Dobrna, prijavijo svojo udelež-
bo na skupščini najpozneje konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine.

Vsaka redna delnica daje na skupščini 
en glas. Delničarji uresničujejo svoje pra-
vice na skupščini osebno ali po zastopniku 
oziroma pooblaščencu. Vsak delničar, ki je 
upravičen do udeležbe na skupščini, ima 
pravico pooblastiti poslovno sposobno fizič-
no ali pravno osebo, da se v njegovem ime-
nu udeleži skupščine in uresničuje njegovo 
glasovalno pravico.

Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. 
Pooblastilo je treba predložiti družbi skupaj 
s prijavo na sejo skupščine in ostane shra-
njeno pri njej.

Pooblaščenec ima na skupščini enake 
pravice, da lahko govori in postavlja vpraša-
nja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji 
lahko imenujejo pooblaščenca tudi po faksu 
na št. 03/780-82-00. Delničarji lahko poo-
blastilo prekličejo na enak način, kot je bilo 
podeljeno. Obrazci za podelitev pooblastila 
skupaj s prijavnico za udeležbo na skup-
ščini, so dostopni na spletni strani družbe 
Terme Dobrna d.d., www.terme-dobrna.si.

III. Pravica do udeležbe in glasovanja 
na skupščini

Delničarji oziroma njihovi zastopniki 
ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo 
z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki 
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

IV. Osnovni kapital in število glasovalnih 
pravic ob sklicu skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 
692.542 navadnih imenskih kosovnih del-
nic. V skladu z zakonom daje vsaka nava-
dna delnica njenemu imetniku en glas na 
skupščini.

V. Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni delež dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Zahtevo morajo poslati družbi naj-
pozneje sedem dni po objavi sklica skupšči-
ne. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi 
po faksu na 03/780-82-00 ali na elektronski 
naslov: uprava@terme-dobrna.si.

VI. Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. in 301. člena ZGD-1. Predlog del-
ničarja se objavi in sporoči na način, kot je 
objavljen sklic skupščine, 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. Zahtevo 
lahko delničarji posredujejo tudi po faksu 
na 03/780-82-00 ali na elektronski naslov: 
uprava@terme-dobrna.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda in predloge sklepov, ki se družbi spo-
ročijo po elektronski pošti, morajo biti posre-
dovane v skenirani obliki kot priponka, vse-
bovati pa morajo lastnoročni podpis fizične 
osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni 
podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma 
pečat pravne osebe, če ga uporablja. Druž-
ba ima pravico do preveritve identitete del-
ničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje 
zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter 
avtentičnosti njegovega podpisa.

VII. Delničarjeva pravica do obveščeno-
sti

Uprava mora na skupščini dati delničar-
jem zanesljive podatke o zadevah družbe, 
če so potrebni za presojo točk dnevnega 
reda. Delničarji izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti v skladu z zakonodajo.

Terme Dobrna d.d.
uprava – direktor

Jože Duh

 Ob-3559/12
Na podlagi točke 7 Statuta delniške druž-

be Arcont, pro izvodnja bivalnih enot, d.d., 
Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29, 
uprava družbe vabi delničarje na
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15. sejo skupščine
družbe Arcont d.d.,

ki bo v torek, dne 28. 8. 2012, ob 13. uri, 
v sejni sobi na sedežu družbe v Gornji Rad-
goni, Ljutomerska cesta 29.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-

sotnosti delničarjev, izvolitev preštevalcev 
glasov.

Predlog sklepa: izvolita se preštevalca 
glasov po predlogu sklicatelja. Seji bo pri-
sostvovala vabljena notarka.

2. Seznanitev z letnim poročilom druž-
be za poslovno leto 2011/2012, ki traja od 
1. aprila 2011 do 31. marca 2012, z mne-
njem revizorja, pisnim poročilom nadzorne-
ga sveta k letnemu poročilu, razprava.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev se 
seznani s revidiranim letnim poročilom za 
poslovno leto 2011/2012 in s poročilom nad-
zornega sveta o rezultatu preveritve letnega 
poročila za poslovno leto 2011/2012, ki traja 
od 1. aprila 2011 do 31. marca 2012.

3. Obravnava predloga in sprejem sklepa 
o uporabi bilančnega dobička za poslovno 
leto 2011/2012 in odločanje o podelitvi raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu in se-
znanitev v smislu petega odstavka 294. čle-
na ZGD.

Predlog sklepa:
a. Izhajajoč iz sprejetega letnega poro-

čila, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 3. 
2012 znaša 1.052.586,53 EUR na predlog 
uprave in nadzornega sveta uporabi tako, 
kakor sledi:

– preneseni čisti dobiček poslovnega 
leta 2010 v višini 500.000,00 EUR se pre-
nese v naslednje obdobje;

– nerazporejeni čisti dobiček poslovnega 
leta 2011/2012 v višini 552.586,53 EUR se 
razporedi v druge rezerve iz dobička.

b. Skupščina družbe podeljuje razrešni-
co upravi in nadzornemu svetu za poslovno 
leto 2011/2012;

c. Skupščina delničarjev se se-
znani s prejemki v smislu petega od-
stavka 294. člena ZGD.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in 
imenovanje nadomestnega člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: delničarje se seznani, 
da je predsednik nadzornega sveta podal 
odstopno izjavo kot predsednik nadzorne-
ga sveta z učinkom od dneva zasedanja 
skupščine.

Ugotovi se, da je zaradi odstopne izja-
ve z dnem zasedanja skupščine prenehal 
mandat predsedniku nadzornega sveta dr. 
Norbertu Bauerju.

Na predlog nadzornega sveta, se za na-
domestnega člana nadzornega sveta druž-
be, zastopnika interesov delničarjev, imenu-
je Josef Heißenberger.

Mandat novoizvoljenemu članu nadzor-
nega sveta traja od dneva zasedanja skup-
ščine dalje, do dne, ko se izteče mandat 
ostalim članom nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega 

sveta, se za revizorja družbe za poslovno 
leto 2012/2013, ki traja od 1. aprila 2012 do 
31. marca 2013, imenuje revizijsko družbo 
Ernst & Young d.o.o., Ljub ljana.

Gradivo za skupščino družbe, letno poro-
čilo uprave in revizijsko poročilo ter poročilo 
nadzornega sveta, je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe v Gornji Radgoni, 
Ljutomerska c. 29, v tajništvu uprave, in 
sicer vsak dan, od 12. do 14. ure.

Pravico udeležiti se skupščine in uresni-
čevati glasovalno pravico, imajo tisti delni-
čarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo 
družbi najpozneje konec četrtega dne pred 
skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine. Pooblaščenci mo-
rajo hkrati z najavo poslati tudi pisna poo-
blastila.

Udeleženci bodo prevzeli ustrezno 
gradivo na kraju zasedanja skupščine pol 
ure pred začetkom skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine v skladu z 298. čle-
nom ZGD pisno zahtevajo dodatno točko 
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obli-
ki predložiti predlog sklepa, o katerem naj 
skupščina odloča, ali, če skupščina pri po-
samezni točki dnevnega reda ne sprejme 
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 
Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posame-
znim točkam dnevnega reda, ki bodo posla-
ni družbi v roku sedem dni po objavi tega 
sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega 
odstavka 300. člena ZGD oziroma 301. čle-
na ZGD, bodo objavljeni in sporočeni na 
način iz 296. člena ZGD.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD lahko delničarji na skupščini uresniču-
jejo svoje pravice do obveščenosti.

Arcont d.d., Gornja Radgona
Uprava

Št. 1/2012 Ob-3563/12
Na podlagi 23. člena Statuta delniške 

družbe Galex d.d. sklicujem

18. skupščino
delniške družbe Galex – pro izvodnja  

in promet s farmacevtskimi 
 in drugimi pro izvodi d.d.,  

Murska Sobota, Tišinska ulica 29g,
ki bo dne 22. 8. 2012, ob 16. uri, v pro-

storih hotela Diana, Slovenska ulica 52, 
Murska Sobota.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-

ščine in imenuje notar po predlogu sklica-
telja.

2. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička za leto 2011 in podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu za leto 2011:

2.1. Seznanitev skupščine z letnim po-
ročilom družbe za leto 2011, in s poročilom 
nadzornega sveta v zvezi s pregledom le-
tnega poročila skupaj s poročilom neodvi-
snega revizorja,

2.2. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2011:

– Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 
znaša 1.299.620,00 EUR.

2.3. Podelitev razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, 
da znaša bilančni dobiček za leto 2011 
1.299.620,00 EUR in ostane nerazporejen. 
Znesek v višini 1.299.620,00 EUR se prene-
se v naslednje poslovno leto.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi 
družbe in članom nadzornega sveta za leto 
2011.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
družbe za leto 2012.

Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga, 
da se za pooblaščenega revizorja družbe 
Galex d.d. za leto 2012 imenuje družba Au-
dit & Co d.o.o. iz Murske Sobote.

4. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na 

skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v del-
niško knjigo pri KDD po stanju na konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v 
nadaljevanju: presečni dan) in katerih pisno 
napoved udeležbe je družba prejela vsaj ko-
nec četrtega dne pred zasedanjem skupšči-
ne. V imenu delničarjev se lahko skupščine 
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti 
zastopniki ali pooblaščenci, ki se izkažejo 
s pisnim pooblastilom.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda.

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.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena veljavnega Zakona o gospo-
darskih družbah (v nadaljevanju: naspro-
tni predlogi) ali predloge za volitve članov 
nadzornega sveta, uprave ali revizorjev iz 
301. člena istega zakona (v nadaljevanju: 
volilni predlog). Nasprotni oziroma volil-
ni predlog se objavi in sporoči na način iz 
296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih 
dneh po objavi sklica skupščine poslal druž-
bi predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 
301. členom ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve 
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo

Na poslovnem naslovu družbe Galex 
d.d., Tišinska ulica 29 g, Murska Sobota, 
so od dneva sklica skupščine, pa vse do 
vključno dneva zasedanja skupščine, v času 
od 10. do 12. ure, dostopni in brezplačno 
na vpogled:

– ta sklic skupščine,
– predlogi sklepov z navedbo, kateri or-

gan je dal posamezne predloge,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2011,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu 

letnega poročila.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Galex d.d., Murska Sobota
Predsednik uprave

 Ob-3564/12
Na podlagi 40. člena Statuta delniške 

družbe AGIS Zavore d.d., Ptuj, uprava druž-
be sklicuje

17. redno skupščino družbe
AGIS Zavore d.d. Ptuj,  

Rajšpova ulica 16, Ptuj,
ki bo v sredo, dne 29. 8. 2012, ob 11. uri, 

na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj, 
z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa:
1.1. Izvolijo se predsedujoči skupščine in 

dva preštevalca glasov. Seji skupščine bo 
prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen.

2. Seznanitev s Poročilom nadzornega 
sveta družbe o pregledu in potrditvi letne-
ga poročila za poslovno leto 2011, sprejem 
sklepa o pokrivanju čiste izgube poslovnega 
leta 2011 in podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

2.1. Skupščina se seznani s »Poročilom 
nadzornega sveta skupščini družbe o pre-
gledu in potrditvi letnega poročila za poslov-
no leto 2011«.

2.2. Čisti poslovni izid – čista iz-
guba poslovnega leta 2011 v znesku 
201.386,00 EUR ostane nepokrita.

2.3. Skupščina podeli upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za delo v poslovnem 
letu 2011, s čimer se potrdi in odobri njuno 
delo v letu 2011.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
za poslovno leto 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep:

3.1. Skupščina družbe imenuje za poo-
blaščenega revizorja za poslovno leto 2012 
Auditor Revizijsko družbo d.o.o. Ptuj.

4. Plačilo članom NS.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da 

sprejme naslednji sklep:
4.1. Članom NS za leto 2008, 2009, 

2010 in 2011 pripada sejnina v višini 
358,00 EUR bruto na sejo. Od 1. 1. 2012 
dalje pripada predsedniku NS sejnina v vi-
šini 511,00 EUR na sejo, članoma NS pa 
v višini 358,00 EUR na sejo.

Presečni dan za uresničitev glasovalne 
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in njej ure-
sničujejo glasovalno pravico le tisti delničar-
ji, ki so kot imetniki delnic vpisanih v central-
nem registru nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine (v nadaljavanju: presečni 
dan), to je dne 25. 8. 2012.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje 
na skupščini

Skupščine se lahko udeleži in na njej 
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in 
glasovanje na skupščini prijavil pri druž-
bi najpozneje do konca četrtega dne pred 
skupščino.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj odloča skupščina, 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 27. 7. 2012.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevne-

ga reda v pisni obliki dajejo predloge skle-
pov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: 
nasprotni predlog) ali predloge za volitve 
revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadalje-
vanju: volilni predlogi). 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 27. 7. 2012, družbi poslal predlog 
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. čle-
nom ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazlo-
žitve točk dnevnega reda in drugo doku-
mentacijo

Gradivo za skupščino je od dneva sklica 
skupščine pa vse do vključno dneva zase-
danja skupščine, v času od 9. do 12. ure 
dostopno in brezplačno na vpogled na se-
dežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj, in sicer 
v tajništvu družbe.

Na vpogled je naslednje gradivo:
– predlogi sklepov z navedbo, kateri or-

gan je dal posamezen predlog,
– obrazložitev in utemeljitve točk dnev-

nega reda,
– letno poročilo za leto 2011,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu 

in sprejemu letnega poročila za poslovno 
leto 2011,

– zapisnik 45. redne seje NS.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Drugo
Delničarje naprošamo, da pridejo na 

skupščino vsaj 20 minut pred zasedanjem, 
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema 
glasovnic za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji 
izkažejo z osebnim dokumentom, poobla-
ščenci delničarjev in zastopniki delničar-
jev pa z originalnim pisnim pooblastilom in 
osebnim dokumentom.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo 
sklepčna, se v roku ene ure od napoveda-
nega pričetka skupščina ponovno sestane in 
je sklepčna ne glede na višino zastopanega 
kapitala.

AGIS Zavore d.d., Ptuj
direktor družbe

Franc Ferčič, dipl. inž. str.

 Ob-3571/12
Na podlagi 13. člena Statuta delniške 

družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d., 
Ul. Mirka Vadnova 5, Kranj, sklicujem

18. redno
letno skupščino delničarjev,

ki bo dne 30. 8. 2012, ob 10. uri, v pro-
storih družbe na sedežu podjetja Ul. Mirka 
Vadnova 5, Kranj, z naslednjim dnevnim 
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa 
skupščine po predlogu uprave, ugotovi se 
prisotnost vabljenega notarja.

Obrazložitev:
Za delovanje in izvedbo skupščine mora 

skupščina izvoliti organe skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poro-

čilom družbe VGP d.d. Kranj, poročilom NS 
in mnenjem NS k revizijskem poročilu za 
poslovno leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom družbe, mnenjem 
revizorja k letnemu poročilu in poročilom 
nadzornega sveta o sprejemu revidiranega 
letnega poročila za leto 2011.

Obrazložitev:
Nadzorni svet je letno poročilo in revidi-

rano poročilo za leto 2011 potrdil in pripravil 

poročilo za skupščino. Skupščina v takem 
primeru ne sprejema poročila, se pa seznani 
z letnim poročilom.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička za leto 2011, podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu VGP d.d. Kranj 
za leto 2011.

Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, 

odločanje o njegovi uporabi pa se prenese 
v naslednja leta.

3.2. Upravi se podeli razrešnica za po-
slovno leto 2011.

3.3. Nadzornemu svetu se podeli razre-
šnica za poslovno leto 2011.

Obrazložitev:
Upoštevajoč rezultate poslovanja predla-

gatelja sklepov predlagata, da bilančni dobi-
ček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi 
uporabi pa se prenese v naslednja leta. Na 
podlagi rezultatov poslovanja družbe so po 
mnenju predlagateljev izpolnjeni pogoji za 
odobritev dela uprave in nadzornega sveta 
v letu 2011. Zato predlagatelja sklepa skup-
ščini predlagata, da upravi in nadzornemu 
svetu podeli razrešnico.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto 
2012.

Predlog sklepa: na predlog NS se za re-
vizorja družbe, za poslovno leto 2012, ime-
nuje revizijsko družbo PFK revizija in sveto-
vanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljub ljana.

Obrazložitev:
Predlagatelj sklepa je skladno z določbo 

prvega odstavka 297.a člena ZGD-1 nad-
zorni svet družbe.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega 
reda in izvršujejo svojo pravico do obve-
ščenosti.

Vse informacije v zvezi s sklicem skup-
ščine, letno poročilo z mnenjem revizorja in 
poročilom nadzornega sveta, popolna be-
sedila listin in predlogov ter druga gradiva, 
ki bodo obravnavana na skupščini, so del-
ničarjem na voljo v tajništvu družbe, vsak 
delovni dan od 9. do 12. ure.

Pravico do udeležbe in glasovanja na 
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpi-
sani v knjigo delničarjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine in svojo 
udeležbo pisno prijavijo tako, da prijava 
in pooblastilo prispeta na sedež družbe 
najkasneje konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj 
pol ure pred začetkom skupščine vpisati v li-
sto udeležencev.

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvaj-
setino osnovnega kapitala, lahko predlagajo 
dopolnitev dnevnega reda v roku 7 dni po 
dnevu objave sklica skupščine.

Rok za vlaganje predlogov nasprotnih 
sklepov, ki naj bi bili objavljeni, je 7 dni po 
dnevu objave sklica skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničuje-
jo svojo pravico do obveščenosti, v skladu 
s 305. člena ZGD-1 in zahtevajo podatke 
o zadevah družbe, če so ti pomembni za 
presojo točk dnevnega reda.

Če skupščina družbe ob sklicanem 
času ne bo sklepčna, bo seja skupščina ob 
13. uri istega dne, ko bo skupščina veljavno 
odločala, ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

Vodnogospodarsko podjetje d.d. Kranj
Direktor družbe
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 Ob-3572/12
Na podlagi določil Statuta družbe in dolo-

čil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
sklicuje uprava družbe FMR d.d., Vojkova 
10, Idrija,

18. redno letno skupščino
družbe FMR d.d. Idrija,

ki bo v torek, 21. 8. 2012 ob 11. uri, 
v prostorih odvetniške pisarne Luša Nata-
še, na Lapajnetovi 9, v Idriji, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-
nov skupščine in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik 
skupščine po predlogu sklicatelja, vode-
nje zapisnika se poveri vabljenemu notar-
ju, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Seznanitev skupščine s poročilom 
nadzornega sveta družbe FMR o preveritvi 
in potrditvi letnega poročila za leto 2011, 
odločanje o uporabi bilančnega dobička in 
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa 2.1.:
Na podlagi potrjenega revidiranega le-

tnega poročila se bilančni dobiček, ki po 
revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2011 
znaša 22.542.263,97 EUR v skladu z do-
ločbami 230. člena ZGD-1, uporabi na na-
slednji način:

Del bilančnega dobička v višini 
153.302,26 EUR se razdeli delničarjem, ki 
so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD 
na dan 17. 8. 2012, v obliki dividende, ki 
znaša 0,19 EUR bruto na delnico, in ki se 
izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva 
skupščine. Kot vir za izplačilo dividend se 
uporabi del prenesenega čistega dobička 
iz leta 2009;

Preostali del bilančnega dobička v višini 
22.388.961,71 EUR ostane začasno neraz-
porejen.

Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in 

nadzornemu svetu družbe FMR za poslovno 
leto 2011. Skupščina potrjuje in odobrava 
delo teh dveh organov družbe v poslovnem 
letu 2011.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
za revizijo računovodskih izkazov za leto 
2012.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega 
sveta družbe FMR se za revizijo računovod-
skih izkazov družbe FMR za leto 2012 ime-
nuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o., 
Dunajska 111, Ljub ljana.

4. Uporaba Slovenskih računovodskih 
standardov.

Predlog sklepa: računovodska poročila 
družbe FMR se za leto 2012 in naslednja 
leta sestavljajo v skladu s Slovenskimi ra-
čunovodskimi standardi.

5. Informacija glede najemnega razmerja 
z Republiko Slovenijo za poslovne prostore 
na Dunajski cesti 21 v Ljub ljani.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z informacijo o kronologiji sklepanja in 
poteku najemnega razmerja z Republiko 
Slovenijo za poslovne prostore na Dunajski 
cesti 21 v Ljub ljani ter s postopki za zašči-
to poslovnih interesov družbe FMR v zvezi 
s tem.

6. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi 

318. člena Zakona o gospodarskih družbah 
imenuje RevidisLeitner družba za revizijo, 
d.o.o., Dunajska 159, Ljub ljana, za poseb-
nega revizorja po predlogu predlagatelja.

Gradivo za skupščino k posameznim toč-
kam dnevnega reda iz drugega odstavka 297. 
a člena ZGD-1, vključno z letnim poročilom, 
poročilom nadzornega sveta in revizorjevim 
poročilom, predlogi sklepov uprave in nad-
zornega sveta z njihovimi obrazložitvami, je 
delničarjem na vpogled v tajništvu odvetniške 
pisarne Luša Nataše od dneva objave sklica 
do dneva skupščine, vsak delovni dan med 
9. in 12. uro. Revidirano letno poročilo, ki 
vsebuje poročili neodvisnega revizorja, in po-
ročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega 
poročila družbe FMR za leto 2011, sta obja-
vljena na spletni strani družbe, www.fmr.si.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega 
reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih 
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi tega sklica skup-
ščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
telefaksu na št. 05/375-03-67.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. 
Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena 
ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine 
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo 
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega 
sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni 
in za katere bo delničar predlagatelj pri tem 
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlo-
gu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji 
lahko nasprotne predloge k točkam dnevne-
ga reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na 
št. 05/375-03-67.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničar-
ji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po 
stanju konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine, t.j. na dan 17. 8. 2012, in kate-
rih pisno napoved udeležbe je družba pre-
jela vsaj štiri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. V imenu delničarjev se lahko skupščine 
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti 
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za 
zastopanje na skupščini mora biti pisno, za-
koniti zastopniki pa so dolžni predložiti do-
kument o zakonitem zastopstvu delničarja 
(izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 
enega meseca).

Na skupščini delničar lahko uresniču-
je svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje 
podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni 
za presojo točk dnevnega reda skupščine.

FMR d.d.
predsednik uprave

Andrej Kren

 Ob-3574/12
Na podlagi 39. člena Statuta in 295. čle-

na Zakona o gospodarskih družbah, uprava 
sklicuje

17. redno zasedanje skupščine
družbe Inženiring, projektiranje,  

razvoj IBT Ljubljana d.d.,  
Ljubljana, Proletarska cesta 4,  
matična številka 5181755000,

ki bo v ponedeljek, 20. 8. 2012, ob 9. uri, 
v prostorih sedeža družbe, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Točka dnevnega reda: otvoritev, ugo-
tovitev sklepčnosti in imenovanje organov 
skupščine.

Predlog uprave in nadzornega sveta: 
za predsednika skupščine se imenuje Darko 
Vitez, za preštevalko glasov pa se imenuje 
Ksenija Stepan. Seji bo prisostvoval vabljeni 
notar Bojan Podgoršek.

2. Točka dnevnega reda: seznanitev 
skupščine z letnim poročilom za poslovno 
leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega 
sveta, seznanitev s prejemki uprave in čla-
nov nadzornega sveta v letu 2011 ter odlo-
čanje o pokrivanju bilančne izgube in pode-
litvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
– Skupščina se seznani z letnim poroči-

lom uprave za poslovno leto 2011, vključ-
no s prejemki članov uprave in nadzornega 
sveta, poročilom nadzornega sveta o rezul-
tatih preveritve letnega poročila ter o potrdi-
tvi letnega poročila.

– Skupščina ugotavlja, da je bila na dan 
31. 12. 2011 ugotovljena izguba poslovne-
ga leta 2011 v višini 192.151,59 EUR, že 
pokrita pri sestavi bilance stanja iz kapi-
talskih rezerv družbe, v skladu z določili 
ZGD-1 in Slovenskih računovodskih stan-
dardov.

– Upravi in nadzornemu svetu družbe 
se podeli razrešnica za delo v poslovnem 
letu 2011.

3. Točka dnevnega reda: izvolitev članov 
nadzornega sveta.

Predlog nadzornega sveta: ker je pred-
stavnikoma delničarjev v nadzornem svetu 
Vlasti Vesni Emeršič Čeh in Darku Vitezu 
dne 23. 7. 2012 iztekel mandat, se za člana 
nadzornega sveta za dobo štirih let izvolita 
Peter Car in Darko Vitez.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svo-
jo udeležbo upravi družbe tako, da uprava 
družbe prejme prijavo najkasneje do kon-
ca četrtega dne pred zasedanjem (četrtek, 
16. 8. 2012). Glasovalno pravico lahko ure-
sničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic 
vpisani v centralnem registru nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine, to je na 
dan 16. 8. 2012 (presečni dan).

Ta sklic, letno poročilo uprave, poročilo 
nadzornega sveta in drugo gradivo z obra-
zložitvami, so delničarjem na vpogled v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe, vsak de-
lavnik, med 8. in 12. uro, od dneva objave 
sklica skupščine, do vključno dneva zase-
danja skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Volilne-
ga predloga ni treba utemeljiti.
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Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti. Poslovod-
stvo mora na skupščini dati delničarjem za-
nesljive podatke o zadevah družbe, če so 
potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Inženiring, projektiranje, razvoj IBT 
Ljubljana d.d.

predsednik nadzornega sveta
Darko Vitez

uprava
Iztok Berčič, u.d.i.g.

 Ob-3575/12
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške 

družbe Herz, kovinsko predelovalno pod-
jetje, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri 
Litiji, ter 295. člena. ZGD-1, uprava družbe 
sklicuje

20. skupščino delničarjev
ki bo v četrtek, 23. 8. 2012, ob 13. uri, na 

sedežu družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno 
pri Litiji, v sejni sobi.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se, 

da je skupščina sklepčna. Izvolijo se na 
seji predlagani organi skupščine.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim 
letnim poročilom uprave o poslovanju druž-
be za poslovno leto 2011/2012, z mnenjem 
revizorja in poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: skupščina se je seznanila z revidira-
nim letnim poročilom uprave o poslovanju 
družbe za poslovno leto 2011/2012, z mne-
njem revizorja ter poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi letnega poročila.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička za poslovno leto 
2011/2012 in o podelitvi razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu.

Predloga sklepov uprave in nadzornega 
sveta:

– Bilančni dobiček za leto 2011/2012 je 
sestavljen iz prenesenega čistega dobička 
v znesku 1.845.559,82 € in izgube v letu 
2011/2012 v znesku 263.537,73 €.

Bilančni dobiček v skupnem znesku 
1.582.022,09 € ostane nerazporejen, o nje-
govi uporabi bo odločala skupščina v na-
slednjih letih.

– Skupščina v skladu z določilom 
294. člena Zakona o gospodarskih družbah 
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega 
sveta v poslovnem letu 2011/2012 in jima 
podeljuje razrešnico.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012/2013.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-
oblaščenega revizorja družbe za poslovno 
leto 2012/2013 se imenuje revizijsko družbo 
REVIZIJA d.o.o. Cankarjeva ulica 6, Ma-
ribor.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) ugotovi se, da članom nadzornega 

sveta Gerhardu Glinzererju in Rolandu Gril-
cu z dnem 11. 7. 2013 preneha mandat kot 
članoma nadzornega sveta.

b) Za člana nadzornega sveta - za novo 
4-letno mandatno obdobje z 12. 7. 2013 
se imenujeta Gerhard Glinzerer, rojen 5. 7. 
1954, Sonnleiten 10, 2371 Hinterbrühl, in 
Roland Grilc, rojen 27. 7. 1958, Hauptstras-
se 14, 9133 Pobreže.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda, vključno z revidiranim letnim poroči-
lom za leto 2011/2012 z mnenjem revizorja, 
poročilom nadzornega sveta po 282. členu 
ZGD-1, je delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe Herz, d.d., Grmaška cesta 3, 
Šmartno pri Litiji, v tajništvu uprave vsak de-
lovni dan, med 12. in 14. uro, od dneva ob-
jave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice na skupščini 
imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni 
register nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine, to je 19. 8. 2012 in bodo sami 
ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali 
pooblaščencev pisno prijavili svojo udelež-
bo na skupščini najpozneje konec četrtega 
dne pred skupščino.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko naj-
pozneje sedem dni po objavi sklica skup-
ščine zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda v pisni obliki in s priloženim predlo-
gom sklepa, o katerem naj odloča skupšči-
na, oziroma obrazložitev točke dnevnega 
reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zah-
tevo pošljejo na naslov: Herz d.d., Grmaška 
cesta 3, Šmartno pri Litiji.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: na-
sprotni predlog). Nasprotni predlog se obja-
vi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine, družbi poslal predlog za 
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom 
ZGD-1.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena tega zakona.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem 
skupščine zaradi vzpostavitve evidenc in 
morebitnega prevzema glasovnic za gla-
sovanje na skupščini. Delničarji oziroma 
njihovi pooblaščenci se izkažejo z oseb-
nim dokumentom, zakoniti zastopnik pa 
tudi z izpisom iz sodnega registra. Poo-
blaščenec delničarja mora predložiti naj-
kasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki 
ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba 
bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja 
skupščine.

Herz,d.d.
Uprava

 Ob-3576/12
Na podlagi določil 24. člena Statuta 

družbe Creina d.d. Kranj, sklicuje uprava 
družbe

14. skupščino družbe,
ki bo 22. 8. 2012 ob 13. uri, v sejni sobi 

na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Va-
dnova 8.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: imenujejo se organi 

skupščine po predlogu uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom, z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter 
s prihodki uprave in članov NS v letu 2011.

Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička ter podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa št. 2.1: bilančni dobiček 
za leto 2011, ki znaša 114.919,00 EUR osta-
ne nerazporejen.

Predlog sklepa št. 2.2: skupščina pode-
ljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu 
za poslovno leto 2011.

3. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3: članom nadzorne-

ga sveta se v breme poslovnih stroškov 
izplačajo nagrade v skupnem bruto znesku 
3.800,00 EUR, v denarju, v razmerju sejnin.

4. Imenovanje NS družbe.
Predlog sklepa št. 4: mandat je dne 

15. 7. 2012 potekel članom nadzornega 
sveta Francu Trilarju, Goranki Volf in Darku 
Šterbenku.

Za člane nadzornega sveta, predstavni-
ka delničarjev, z mandatno dobo štirih let, se 
izvolita: Franc Trilar in Goranka Volf.

Skupščina se seznani s sklepom sveta 
delavcev, o imenovanju člana nadzornega 
sveta – predstavnika delavcev.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic in sprememba statuta.

Predlog sklepa št. 5: osnovni kapital druž-
be, ki znaša 584.150,00 EUR, se zmanjša 
za znesek 64.890,72 EUR z umikom 3.888 
navadnih imenskih kosovnih delnic iz sklada 
lastnih delnic tako, da bo osnovni kapital po 
zmanjšanju znašal 519.259,28 EUR in bo 
razdeljen na 31.112 navadnih, prosto pre-
nosljivih imenskih kosovnih delnic.

V kapitalske rezerve se odvede znesek 
64.890,72 EUR, ki ustreza nominalnemu 
znesku zmanjšanega osnovnega kapita-
la. Namen zmanjšanje osnovnega kapitala 
družbe je uskladitev števila lastnih delnic 
z zakonom.

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala 
družbe se spremeni 7. člen Statuta družbe, 
ki se odslej glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 
519.259,28 EUR in je razdeljen na 31.112 
navadnih, prosto prenosljivih imenskih ko-
sovnih delnic.

6. Povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe in sprememba statuta.

Predlog sklepa št. 6: osnovni kapital 
družbe se v skladu z ZGD-1 po 358. členu 
prve in druge alineje poveča s preobliko-
vanjem 507.436,72 EUR kapitalskih rezerv 
v osnovni kapital družbe. Osnovni kapital 
družbe se poveča brez izdaje novih delnic 
družbe. Po povečanju znaša osnovni kapital 
družbe 1.026.696 EUR.

Zaradi povečanja osnovnega kapitala 
družbe se spremeni 7. člen Statuta družbe, 
ki se odslej glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 
1.026.696 EUR in je razdeljen na 31.112 
navadnih, prosto prenosljivih imenskih ko-
sovnih delnic.

7. Imenovanje revizorja družbe za leto 
2012.

Predlog sklepa št. 7: za izvedbo revizije 
računovodskih izkazov družbe v letu 2012 
se imenuje revizijska hiša Realinea d.o.o., 
Partizanska cesta 8, Grosuplje.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov je delničarjem na vpogled na sedežu 
družbe, vsak delavnik med 12. in 14. uro, 
od dneva objave sklica do dneva skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo 5 % osnovnega kapitala, lahko zahtevajo 
dopolnitev dnevnega reda skupščine sedem 
dni po objavi sklica skupščine, na skupščini 
pa lahko delničarji uresničujejo svojo pravi-
co do obveščenosti po členu 305/1 ZGD-1.
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Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic, ki so konec četrtega dne pred skupšči-
no vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri 
KDD, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki 
pod pogojem, da najmanj konec četrtega 
dne pred skupščino upravi družbe pisno pri-
javijo svojo udeležbo na skupščini.

Creina d.d. Kranj
uprava

Peter Zaletelj

 Ob-3578/12
Direktor družbe Tabor Ljub ljana d.d., na 

podlagi 295. člena ZGD-1 in Statuta družbe 
sklicuje

skupščino družbe
Tabor Ljubljana d.d.,  
gostinstvo, turizem  

in opravljanje storitev poslovnim 
zgradbam, Ljubljana, Tabor 9,

ki bo dne 21. 8. 2012 ob 15. uri, na sede-
žu družbe v Ljub ljani, Tabor 9.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih 

organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta 

direktor in nadzorni svet družbe): skupščina 
za predsednika izvoli Darka Kudeljnjaka in 
za preštevalki glasov Zdenko Trček Perdan 
in Matejo Kralj.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim 
letnim poročilom za leto 2011 in s pisnim 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-
tnega poročila.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litvi razrešnice.

Predlog sklepov (predlagatelja sklepov 
sta direktor in nadzorni svet družbe):

3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 
2011 znaša 563.223 EUR se ne uporabi 
za razdelitev in ostane nerazporejen ter se 
prenese v poslovno leto 2012, kot preneseni 
dobiček.

3.2. Skupščina potrdi in odobri delo di-
rektorja družbe v poslovnem letu 2011 in 
mu za to poslovno leto podeljuje razrešnico.

3.3. Skupščina potrdi in odobri delo pred-
sednika in vseh članov nadzornega sveta 
v poslovnem letu 2011 in jim za to poslovno 
leto podeljuje razrešnico.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je 
nadzorni svet družbe):

“Za revizorja družbe za poslovno leto 
2012 skupščina imenuje revizijsko družbo 
“REFIKO d.o.o.”

Na skupščini bo navzoč vabljeni notar.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-

sovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udelež-
bo na skupščini upravi družbe najpozneje 
konec četrtega dne pred dnem zasedanja 
skupščine. Prijava za udeležbo na skup-
ščini je pravočasna, če jo družba prejme 
najpozneje konec četrtega dne pred skup-
ščino,

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v 
nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se na skupščini izkažejo z osebnim doku-
mentom, pisnim pooblastilom, če gre za 
deničarja pravno osebo pa tudi z izpisom 
iz registra pravnih oseb, ki dokazuje upravi-
čenost za zastopanje.

Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu družbe na naslovu Tabor 9 

v Ljub ljani, vsak delovni dan od dneva obja-
ve skupščine do dneva skupščine od 10. do 
12. ure, je dostopno gradivo za skupščino:

– sklic skupščine, ki vsebuje predloge 
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je 
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake 
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala 
uprava oziroma nadzorni svet družbe,

– revidirano letno poročilo družbe za po-
slovno leto 2011 s poročilom revizorja,

– poročilo nadzornega sveta za leto 2011 
v skladu z 282. členom ZGD-1.

Sklic skupščine s predlogi sklepov, na-
vedbo, kateri organ družbe je dal posa-
mezni predlog in obrazložitev vsake točke 
dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava 
oziroma nadzorni svet družbe, je objavljen 
in s tem dostopen tudi na uradni spletni stra-
ni družbe, www.tabor.si.

Drugi podatki v zvezi s skupščino in del-
nicami

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila ti-
ste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali 
naslednje pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine,

– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri 

tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena tega zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Po stanju na dan sklica skupščine ima 
družba izdanih 258.781 navadnih, prosto 
prenosljivih imenskih kosovnih delnic druž-
be. Vse delnice imajo glasovalno pravico in 
so istega razreda.

Tabor Ljubljana, d.d.
Darko Kudeljnjak, direktor

 Ob-3581/12
Na podlagi določila 31. člena Statuta 

delniške družbe Kompas Hoteli Bled, d.d., 
Cankarjeva cesta 2, Bled, uprava družbe 
sklicuje

10. sejo skupščine
družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,

ter vabi delničarje družbe, da se udeleži-
jo skupščine, ki bo v četrtek, dne 23. 8. 2012 
ob 15. uri, v sejni dvorani na sedežu družbe, 
Cankarjeva cesta 2, Bled.

I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme 

naslednji sklep:
»Izvolijo se organi skupščine po predlo-

gu uprave, in sicer se za predsednika skup-
ščine izvoli odvetnika Mateja Erjavca, za 
preštevalca glasov pa Mitja Slaparja in Kar-
men Ambrožič.

Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar 
Bojan Podgoršek.«

2. Seznanitev z letnim poročilom, mne-
njem revizorja in poročilom nadzornega sve-
ta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, 
seznanitev s prejemki članov organov vode-
nja in nadzora ter sprejem sklepov o uporabi 
bilančnega dobička in podelitev razrešnic 
upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da 
skupščina sprejme naslednji sklep:

»Bilančni dobiček družbe, ki znaša 
9.349,49 EUR ostane nerazporejen in bo 
o njegovi uporabi odločeno v naslednjih po-
slovnih letih(preneseni dobiček).

Skupščina podeljuje upravi in nadzorne-
mu svetu razrešnico za poslovno leto 2011.«

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Nadzorni svet predlaga, da skupščina 
sprejme naslednji sklep: »za revizorja za 
poslovno leto 2012 se imenuje revizorska 
družba PROBITAS ALPEN – ADRIA AUDIT 
d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.

II. Objava sklica in vpogled gradiva
Ta sklic skupščine je objavljen v Ura-

dnem listu Republike Slovenije ter na sple-
tni strani družbe, www.kompashotel.com. 
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
z utemeljitvijo, vključno z letnim poročilom, 
poročilom nadzornega sveta in besedi-
lom predlaganih sprememb statuta z ute-
meljitvijo, je delničarjem na vpogled v tajni-
štvu na sedežu družbe Cankarjeva cesta 2, 
Bled, vsak delavnik med 9. in 11. uro, v času 
od dneva objave sklica skupščine do dneva 
zasedanja skupščine.

III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pra-

vico lahko uresničujejo delničarji (oziroma 
zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki 
so najkasneje konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine (presečni dan), torej 
dne 19. 8. 2012 vpisani v delniško knjigo 
pri KDD. Udeleženci morajo udeležbo na 
skupščini družbi pisno najaviti v istem roku.

IV. Zahteve ali predlogi delničarjev
Delničarji lahko v skladu in pod pogo-

ji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 
zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Del-
ničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega od-
stavka 298. člena ZGD-1 morajo svojo zah-
tevo poslati družbi najpozneje sedem dni po 
objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko družbi v pisni obliki spo-
ročijo svoje predloge sklepov k vsaki točki 
dnevnega reda. Predlogi delničarjev se ob-



Stran 1716 / Št. 55 / 20. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

javijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar poslal družbi predlog za objavo 
v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

V. Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničuje-

jo svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1.

VI. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 15. uro. Če 

skupščina ne bo sklepčna bo v skladu 
s 27. členom statuta družbe ponovno zase-
danje skupščine prvi naslednji delovni dan, 
torej 24. 8. 2012 ob 13. uri, v istem prostoru 
in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo 
skupščina veljavno odločala ne glede na 
višino zastopanega kapitala.

Kompas Hoteli Bled, d.d.,
uprava družbe

Nataša Keršič Razinger

 Ob-3582/12
Na podlagi 24. člena Statuta delniške 

družbe Hotel Slon, Ljub ljana, Slovenska 
cesta 34, direktor družbe vabi delničarje na

20. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,

ki bo v četrtek, 23. 8. 2012, ob 9. uri, 
v klubskih prostorih družbe v Ljub ljani, Slo-
venska cesta 34.

I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme 

naslednji sklep:
»Izvolijo se organi skupščine po predlo-

gu uprave.
Za predsednika skupščine se izvoli Ma-

teja Erjavca. Za preštevalki glasov se izvoli-
ta Eva Košuljandić in Karmen Zakošek. Seji 
skupščine prisostvuje vabljeni notar Bojan 
Podgoršek.«

2. Seznanitev z letnim poročilom, mne-
njem revizorja in poročilom nadzornega sve-
ta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, 
seznanitev s prejemki članov organov vode-
nja in nadzora ter sprejem sklepov o uporabi 
bilančnega dobička in podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da 
skupščina sprejme naslednji sklep:

»Bilančni dobiček družbe, ki znaša 
79.909,34 EUR ostane nerazporejen in bo 
o njegovi uporabi odločeno v naslednjih po-
slovnih letih (preneseni dobiček).

Skupščina podeljuje upravi in nadzorne-
mu svetu razrešnico za poslovno leto 2011.«

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Nadzorni svet predlaga, da skupščina 
sprejme naslednji sklep: »za revizorja za 
poslovno leto 2012 se imenuje revizorska 
družba PROBITAS ALPEN – ADRIA AUDIT 
d.o.o. Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor«.

4. Seznanitev s poročilom o pridoblje-
nih lastnih delnicah na podlagi pooblastila 
skupščine z dne 18. 6. 2009 ter podelitev 
novega pooblastila za pridobivanje lastnih 
delnic družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da 
skupščina sprejme naslednji sklep:

»Skupščina se seznani s poročilom upra-
ve o pridobljenih lastnih delnicah na podlagi 
pooblastila z dne 18. 6. 2009.

Na podlagi določb osme alineje prvega 
odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih 
družbah skupščina pooblašča direktorja za 
nakup lastnih delnic. Skupno število lastnih 

delnic ne sme presegati 10 % skupnega šte-
vila vseh delnic družbe (10 % osnovnega 
kapitala).

Direktor je pooblaščen za nakup la-
stnih delnic po ceni, ki ne sme biti nižja od 
1,00 EUR in ne višja od 150,00 EUR za del-
nico. Pooblastilo direktorju za nakup lastnih 
delnic velja 36 mesecev.

Skupščina direktorja družbe pooblašča, 
da lahko umakne lastne delnice brez na-
daljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala. Namen zmanjšanja osnovnega 
kapitala določi direktor s sklepom. Skup-
ščina pooblašča direktorja, da izvede vse 
postopke in sprejme vse sklepe, ki pomeni-
jo realizacijo pooblastila skupščine za umik 
lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega 
kapitala.«

5. Seznanitev z izvolitvijo predstavnika 
delavcev v nadzorni svet družbe.

»Skupščino se seznani, da je Svet de-
lavcev družbe na svoji seji dne 5. 11. 2011 
za predstavnika zaposlenih v nadzorni svet 
družbe izvolil Alojza Mohorčiča, roj.1. 6. 
1962, stanujočega na naslovu Potok pri 
Muljavi št. 11, Ivančna Gorica, in sicer za 
mandatno dobo 4 let.«

II. Objava sklica in vpogled gradiva
Ta sklic skupščine je objavljen v Ura-

dnem listu Republike Slovenije ter na spletni 
strani družbe, www.hotelslon.com. Gradivo 
za skupščino s predlogi sklepov z utemelji-
tvijo, vključno z letnim poročilom, mnenjem 
revizorja in poročilom nadzornega sveta, je 
delničarjem na vpogled v tajništvu Hotela 
Slon d.d., Ljub ljana, Slovenska cesta 34, 
vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času od 
dneva objave sklica skupščine do dneva 
zasedanja skupščine.

III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno 

pravico lahko uresničujejo delničarji (ozi-
roma zanje njihovi zastopniki in poobla-
ščenci), ki so najkasneje konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (presečni 
dan), torej dne 19. 8. 2012 vpisani v del-
niško knjigo pri KDD. Udeleženci morajo 
udeležbo na skupščini družbi pisno najaviti 
v istem roku.

IV. Zahteve ali predlogi delničarjev
Delničarji lahko v skladu in pod pogo-

ji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 
zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Del-
ničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega od-
stavka 298. člena ZGD-1 morajo svojo zah-
tevo poslati družbi najpozneje sedem dni po 
objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko družbi v pisni obliki spo-
ročijo svoje predloge sklepov k vsaki točki 
dnevnega reda. Predlogi delničarjev se ob-
javijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar poslal družbi predlog za objavo 
v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

V. Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničuje-

jo svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1.

VI. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 9. uro. Če skup-

ščina ne bo sklepčna bo v skladu s 27. čle-
nom statuta družbe ponovno zasedanje 
skupščine prvi naslednji delovni dan, torej 
24. 8. 2012 ob 9. uri, v istem prostoru in 
z istim dnevnim redom. V tem primeru bo 
skupščina veljavno odločala ne glede na 
višino zastopanega kapitala.

Hotel Slon d.d.
Gregor Jamnik, direktor

 Ob-3599/12
Na podlagi 20. člena Statuta Commer-

ce d.d., Mencingerjeva 7, Ljub ljana, uprava 
družbe sklicuje

18. skupščino
družbe Commerce d.d.,

ki bo v torek, 21. 8. 2012, ob 14. uri, na 
sedežu družbe, Ljub ljana, Mencingerjeva 7.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, predstavitev no-

tarja ter izvolitev predsednika in preštevalke 
glasov.

Direktor družbe otvori skupščino.
Skupščini bo prisostvoval notar Bojan 

Podgoršek.
Na predlog uprave se sprejme naslednji 

sklep: za predsednika skupščine se izvo-
li predsednik nadzornega sveta Miro Med-
vešek.

Za preštevalko glasov se izvoli Urša 
Medvešek.

2. Seznanitev z letnim poročilom, upora-
bo bilančnega dobička (pokritje izgube) za 
leto 2011, prejemki uprave in nadzornega 
sveta ter podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Na predlog uprave in nadzornega sve-
ta se sprejme naslednji sklep: skupščina 
se seznani z letnim poročilom ter prejemki 
uprave in nadzornega sveta, sprejme direk-
torjev predlog za pokrivanje bilančne izgube 
za leto 2011 (družba je v letu 2011 realizirala 
38.094 € bilančne izgube, ki ostane nepokri-
ta) in podeljuje razrešnico upravi in nadzor-
nemu svetu za poslovanje v letu 2011.

3. Spremembe statuta družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta 

se sprejme naslednji sklep: skupščina sprej-
me predlagane spremembe statuta družbe.

4. Imenovanje članov upravnega odbora.
Na predlog uprave in nadzornega sveta 

se sprejme naslednji sklep: skupščina za 
člane upravnega odbora imenuje predlaga-
ne kandidate: Miro Medvešek, Ludvik Med-
vešek in Joško Lovše. Mandat članov uprav-
nega odbora traja 6 let od vpisa sprememb 
statuta v sodni register.

Z dnem vpisa statuta v sodni register 
prenehajo mandati članom nadzornega sve-
ta in uprave.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, ki vse-

buje letno poročilo, poročilo nadzornega 
sveta, predlog sprememb statuta družbe in 
utemeljene predloge sklepov, je delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe, od sklica 
skupščine dalje, vsak delovni dan, od 12. 
do 14. ure.

Prijava udeležbe na skupščini in glaso-
valna pravica

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine, to je na dan 17. 8. 2012. 
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali 
njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo ude-
ležbo upravi družbe tako, da uprava družbe 
prejme prijave in pooblastila najkasneje do 
17. 8. 2012.

Delničarji, katerih skupni delež dosega 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi mo-
rajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, 
o katerem naj bi skupščina odločala ali, če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
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reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo po-
šljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in, 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Volilne-
ga predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti. Poslovod-
stvo mora na skupščini dati delničarjem za-
nesljive podatke o zadevah družbe, če so 
potrebni za presojo točk dnevnega reda. 
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lah-
ko da podatke v skupnem odgovoru. Pra-
vica do obveščenosti velja tudi za pravna 
in poslovna razmerja družbe s povezanimi 
družbami.

Prostor, namenjen skupščini bo v ta 
namen odprt pol ure pred začetkom za-
sedanja. Prijavljeni delničarji in njihovi po-
oblaščenci se izkažejo z identifikacijskim 
dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa 
z izpisom iz sodnega registra ter s podpi-
som potrdijo svojo prisotnost ter prevzame-
jo ustrezno gradivo.

Commerce d.d.
direktor

Izidor Baus

 Ob-3606/12
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Delo 

Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1001 Ljub-
ljana, uprava družbe sklicuje

21. redno skupščino
delničarjev družbe Delo Prodaja, d.d.

ki bo v ponedeljek, 20. 8. 2012, ob 
11. uri, na sedežu družbe, Dunajska cesta 5, 
Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
Skupščini bo prisostvoval notar Miro Ko-

šak.
2. Seznanitev skupščine z letnim poro-

čilom družbe in konsolidiranim letnim poro-
čilom za leto 2011, mnenjem revizorja k le-
tnima poročiloma in poročilom nadzornega 
sveta k letnima poročiloma ter s prejemki 
uprave in nadzornega sveta v letu 2011.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
z letnim poročilom družbe in konsolidiranim 
letnim poročilom za leto 2011, mnenjem re-
vizorja k letnima poročiloma in poročilom 
nadzornega sveta k letnima poročiloma. 
Skupščina se seznani tudi s prejemki upra-
ve in nadzornega sveta v letu 2011.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička ter podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa:
a. Bilančni dobiček v višini 

11.713.633,86 EUR se razporedi v prene-
seni dobiček družbe.

b. V skladu z 294. členom ZGD-1 skup-
ščina družbe upravi in nadzornemu svetu 
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 
2011.

4. Sklepanje o imenovanju pooblaščene 
revizijske družbe za leto 2012.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. 

se za leto 2012 imenuje revizijska družba 
PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška 
ulica 25, Ljub ljana.

5. Sklepanje o pooblastilu upravi za pri-
dobivanje lastnih delnic in izključitev pred-
nostne pravice delničarjev pri odsvajanju 
lastnih delnic.

Predlog sklepa:
V skladu z 247. členom ZGD-1 skupšči-

na družbe pooblašča upravo, da v obdobju 
36-ih mesecev kupuje lastne delnice, pri 
čemer število pridobljenih delnic na podlagi 
tega sklepa ne sme preseči 40.745 delnic, 
po najnižji nakupni ceni 15,00 EUR in naj-
višji nakupni ceni 39,00 EUR za delnico. 
Družba lahko pridobiva lastne delnice za ka-
terikoli namen, ne pa izključno za namen tr-
govanja. Prednostna pravica delničarjev pri 
odsvajanju lastnih delnic se v celoti izključi.

Skupščina družbe pooblašča upravo, da 
lahko lastne delnice umakne brez nadalj-
njega sklepanja o zmanjšanju osnovnega 
kapitala. V tem primeru skupščina družbe 
pooblašča nadzorni svet za uskladitev Sta-
tuta družbe s sklepom uprave o umiku la-
stnih delnic.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v Centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
in ki svojo udeležbo na skupščini pisno pri-
javijo družbi najpozneje do konca četrtega 
dne pred skupščino, to je do 16. 8. 2012. 
Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do 
udeležbe in odločanja na skupščini osebno 
ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega 
pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko 
k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki 
dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. 
Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic 
skupščine objavila tiste predloge delničar-
jev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine, in 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.

Informacije iz tretjega odstavka 296. čle-
na ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah 
delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve 
za dodatne točke dnevnega reda, podaja-
njem nasprotnih predlogov sklepov, volil-
nih predlogov ter pravicah delničarjev do 
obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi 
odstavek 300., 301. in 305. člena ZGD1) so 
objavljene na spletni strani družbe.

Obrazec za prijavo in uresničevanje gla-
sovalne pravice po pooblaščencu je dosto-
pen na spletni strani družbe, vsak delničar 
pa ga lahko pridobi tudi na sedežu družbe, 
v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 10. 
do 13. ure.

Delničarji lahko pošljejo prijavo udelež-
be na skupščini, zahtevo za dodatno točko 
dnevnega reda, predloge sklepov k točkam 
dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi 
ali imenujejo pooblaščenca za zastopanje 

na skupščini tudi z uporabo elektronskih 
sredstev, in sicer po faksu ali elektronski 
pošti na naslov: skupscina@delo-prodaja.si. 
Po elektronski pošti se pošlje dokument kot 
priponka, vsebovati pa mora lastnoročni 
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa 
lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma 
pečat osebe, če ga uporablja.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo 
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo točk dnev-
nega reda in izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo 
družbe in konsolidirano letno poročilo ter 
poročilo nadzornega sveta, je delničarjem 
na vpogled družbe v poslovnih prostorih 
družbe na Dunajski cesti 5 v Ljub ljani, vsak 
delavnik med 10. in 13. uro, v tajništvu upra-
ve od dneva objave sklica skupščine do 
vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic 
skupščine je objavljen tudi na spletni strani 
družbe (www.delo-prodaja.si) ter na spletnih 
straneh Ljub ljanske borze, d.d. (http://seo-
net.ljse.si).

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena 
skupščina istega dne v istih prostorih in istim 
dnevnim redom, ob 13. uri. Na ponovljenem 
zasedanju bo skupščina družbe veljavno 
odločala ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

Delo Prodaja, d.d.,
predsednik uprave

Jožef Petrovič

 Ob-3607/12
Na podlagi 27. člena Statuta družbe Le-

sokov Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov 
43, 8250 Brežice, sklicuje uprava

19. sejo skupščine
družbe Lesokov Brežice d.d.,

ki bo dne 21. 8. 2012, ob 9. uri, na se-
dežu družbe v Brežicah, Cesta bratov Cer-
jakov 43.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da 

je sklepčna. Izvolijo se organi skupščine 
po predlogu uprave. Skupščini bo prisostvo-
val vabljeni notar g. Vidic iz Sevnice.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom družbe za leto 2011 in pisnim poročilom 
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi 
letnega poročila 2011, seznanitev skupšči-
ne s prejemki uprave in članov nadzornega 
sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: skupščina se seznani z Letnim po-
ročilom družbe za leto 2011, poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi in potrditvi letne-
ga poročila za leto 2011 ter prejemki uprave 
in članov nadzornega sveta.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu 
za leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

a) ugotovi se, da je na dan 31. 12. 2011 
bilančna izguba oziroma bilančni dobiček 
enak 0 EUR.

b) skupščina podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za delo v poslovnem 
letu 2011.

4. Redna likvidacija družbe.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega 

sveta:
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a) Razlogi za prenehanje družbe.
Predlog sklepa: izvede se postopek re-

dne likvidacije družbe Lesokov trgovina na 
veliko in malo in odkup Brežice d.d., Cesta 
bratov Cerjakov 43, 8250 Brežice. Redna 
likvidacija se izvede zaradi neobstoja eko-
nomskih pogojev za nadaljnje poslovanje 
družbe.

b) Imenovanje likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa: z dnem sprejetja tega 

sklepa preneha mandat uprave – direktorja 
družbe, ki ga skupščina s tem dnem imenuje 
za likvidacijskega upravitelja. Za likvidacij-
skega upravitelja se imenuje Jernej Zorko, 
Vidova pot 1, Bizeljsko.

c) Rok za prijavo terjatev upnikov in del-
ničarjev.

Predlog sklepa: rok za prijavo terjatev 
upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na 
prinosnika, je 45 dni od objave sklepa v Ura-
dnem listu RS.

d) Drugi podatki v zvezi z likvidacijo.
Predlog sklepa: po vpisu začetka likvida-

cijskega postopka v sodni register družba 
uporablja firmo Lesokov trgovina na veliko 
in malo in odkup Brežice d.d. – v likvidaciji 
oziroma skrajšano firmo Lesokov Brežice 
d.d. – v likvidaciji.

Gradivo za skupščino vključno s predlogi 
sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnev-
nega reda, letnim poročilom družbe, poroči-
lom nadzornega sveta in ostalim gradivom 
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je 
delničarjem na vpogled na sedežu družbe 
vsak delovni dan, med 8. in 12. uro.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se 
pisno prijavijo najpozneje konec četrtega 
dne pred skupščino in so kot lastniki del-
nic vpisani v delniško knjigo pri centralnem 
registru prav tako konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko naj-
pozneje v roku sedem dni po objavi sklica 
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko 
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 
priložiti predlog sklepa oziroma obrazloži-
tev točke dnevnega reda, če skupščina ne 
sprejme sklepa.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi, če je predlog 
razumno utemeljen, poslan na sedež družbe 
v roku sedmih dni od objave sklica skupščine 
in delničar pri tem sporoči, da bo na skupščini 
ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzo-
ra in bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Če se ugotovi, da na dan zasedanja 
skupščine ob napovedani uri ni zagotovljena 
sklepčnost, se zasedanje skupščine preloži 
in se z istim dnevnim redom opravi ob isti uri 
sedmi delovni dan od dneva napovedanega 
prvega zasedanja.

Lesokov Brežice d.d.
direktor družbe

 Ob-3609/12
Na podlagi točke 6.2. statuta sklicujem

18. skupščino
DP Calcit d.d., Stahovica 15, Stahovica,

ki bo v torek, 28. 8. 2012, ob 13. uri, 
v sejni sobi poslovne stavne družbe Calcit 
d.o.o., na naslovu Stahovica 15, Stahovica.

I. Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina na predlog uprave – direktorja 

družbe izvoli:
Predsednica skupščine: Ljuba Zupančič 

Čokert;
Preštevalka glasov: Andreja Rado va-

nović.
Skupščini bo prisostvovala vabljena no-

tarka Judita Učakar Rženičnik iz Kamnika.
2. Seznanitev skupščine z letnim poro-

čilom družbe in Skupine Calcit, z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega 
sveta o potrditvi in preveritvi letnega po-
ročila za leto 2011 ter sklepanje o uporabi 
bilančnega dobička.

Predlog sklepa št. 2:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poro-

čilom družbe in skupine Calcit za poslovno 
leto 2011, z mnenjem revizorja in pisnim 
poročilom nadzornega sveta o potrditvi in 
preveritvi letnega poročila.

2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 
znaša 477.265,00 EUR. Del bilančnega do-
bička v znesku 463.089,00 EUR se uporabi 
za izplačilo dividend, tako da dividenda na 
posamezno delnico znaša 10,76 EUR bru-
to. Preostanek bilančnega dobička ostane 
nerazporejen.

Dividende se izplačajo v denarju v roku 
60 dni od sprejema sklepa, in sicer tistim 
delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknji-
ženi pri KDD – Centralno klirinško depotni 
družbi, d.d. na dan 1. 9. 2012.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu družbe.

Predlog sklepa št. 3.:
3.1. Skupščina podeljuje upravi družbe 

– direktorju družbe razrešnico za poslovno 
leto 2011.

3.2. Skupščina podeljuje članom nadzor-
nega sveta družbe razrešnico za poslovno 
leto 2011.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Predlog sklepa št. 4:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za 

pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna 
cesta 8a, Ljub ljana.

5. Vprašanja delničarjev.
II. Informacije za delničarje
Seznanitev z gradivom za skupšči-

no, predlogi sklepov z obrazložitvijo in infor-
macije v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino družbe s predlogi 
sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom 
uprave za leto 2011, z mnenji revizorja in pi-
snim poročilom nadzornega sveta o potrditvi 
in preveritvi letnega poročila za leto 2011, 
bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu 
družbe, in sicer v tajništvu, vsak delovni 
dan od 11. do 13. ure, in sicer v času od 
naslednjega delovnega dne od objave sklica 
skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala druž-
be, lahko po objavi sklica skupščine pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 obja-
vila vse tiste dodatne točke dnevnega reda, 

glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine. Predlogi delničarjev mora-
jo biti v pisni obliki, obrazloženi in razumno 
utemeljeni.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Uprava družbe bo na enak način, kot ta 
sklic skupščine, objavila vse tiste predloge 
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih 
dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno 
utemeljeni in za katere bo delničar – predla-
gatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini 
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega 
sveta in da bo druge delničarje pripravil do 
tega, da bodo glasovali za njegov predlog. 
Enako velja za delničarjeve predloge o ime-
novanju revizorja. Predlog delničarja se ob-
javi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 
le, če je delničar v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine poslal družbi razumno ute-
meljen in obrazložen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničuje-

jo svojo pravico do obveščenosti na način, 
da lahko poslovodstvu družbe postavljajo 
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnevne-
ga reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti 
zastopniki, ki morajo družbi predložiti pi-
sno pooblastilo delničarja pred zasedanjem 
skupščine.

Glasuje se osebno ali po pooblaščen-
cu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi 
glasovnice, ki jo prejme delničar ob prijavi.

Pooblastilo mora za fizične osebe vsebo-
vati ime in priimek ter naslov pooblastitelja 
in pooblaščenca, kraj in datum izdaje poo-
blastila ter podpis pooblastitelja, za pravne 
osebe pa poleg dneva in kraja izdaje poo-
blastila še ime, priimek ter naslov poobla-
ščenca ter firmo in podpis zakonitih zasto-
pnikov pooblastitelja.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki 
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine družbe, tj. konec dne 24. 8. 2012.

Skupščina je sklepčna, če je ob sklicu 
prisotnih najmanj 15 % vseh glasov. Če 
skupščina ob času prvega sklica ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne 
ob 13.15, na kraju prvega sklica. Ob pono-
vljenem sklicu skupščina veljavno odloča 
ne glede na višino zastopanega osnovnega 
kapitala.

DP Calcit d.d.
uprava

Matevž Kirn, direktor

 Ob-3613/12
Uprava družbe Cetis-Graf, podjetje 

za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova 
ulica 24, 3000 Celje, sklicuje v skladu z do-
ločili 295. člena ZGD-1,

20. skupščino
delničarjev družbe CetisGraf, podjetje 

za zaposlovanje invalidov, d.d.,
ki bo potekala dne 30. 8. 2012, ob 10. uri, 

na sedežu družbe, Čopova ulica 24, 3000 
Celje.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine in predstavitev notarja.
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Predlog sklepa k točki 1:
Za predsednika skupščine se imenuje 

David M. Kenda.
2. Seznanitev delničarjev z revidiranim 

letnim poročilom družbe Cetis-Graf, podje-
tje za zaposlovanje invalidov, d.d. za leto 
2011, seznanitev s prejemki članov orga-
na nadzora in organa vodenja, seznanitev 
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi 
revidiranega letnega poročila družbe Ce-
tis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, 
d.d. za leto 2011.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice.

Predlog sklepa k točki 3.1:
Bilančni dobiček družbe Cetis-Graf, pod-

jetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopo-
va ulica 24, 3000 za leto 2011, v znesku 
132.349,73 ostane nerazporejen.

Predlog sklepa k točki 3.2:
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave 

in nadzornega sveta ter podeli razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.

4. Odpoklic članov nadzornega sveta in 
imenovanje novih članov nadzornega sveta:

Predlog sklepa k točki 4:
Odpokličeta se dosedanja člana nadzor-

nega sveta: Matej Golob, Rašiška ulica 5, 
1000 Ljub ljana, Anton Tropenauer, Lešane 
51 A, 9253 Apače, in sicer z dnem sprejema 
sklepa skupščine.

Za nova člana nadzornega sveta, ki za-
stopata interese delničarjev, se za manda-
tno dobo šestih let, ki prične teči naslednji 
dan po sprejemu tega sklepa skupščine in 
traja do 26. 6. 2018, imenujeta: Vinko Šimc, 
univ. dipl. prav., stanujoč Trdnjava 62, 1225 
Lukovica, Vida Gaberc, univ. dipl. prav. sta-
nujoča Cankarjeva 35, 8210 Trebnje.

5. Sprememba besedila statuta družbe 
Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje inva-
lidov, d.d.

Predlog sklepa k točki 5:
Statut družbe se v 22. členu statuta spre-

meni tako, da se ta določba po novem glasi:
»Nadzorni svet nadzoruje vodenje po-

slov družbe, njeno blagajno, shranjene vre-
dnostne papirje in zaloge blaga ter druge 
stvari.

Nadzorni svet preverja in potrjuje letno 
poročilo in predlog za uporabo bilančnega 
dobička, ki mu ga predloži uprava ter o re-
zultatu preveritve sestavi pisno poročilo za 
skupščino, ki ga mora v roku enega meseca 
od predložitve poročila izročiti direktorju.

Nadzorni svet lahko odloči, da se smejo 
določene vrste poslov opravljati le z njego-
vim soglasjem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstav-
ka mora uprava vedno pridobiti predhodno 
soglasje nadzornega sveta:

– za vpis deležev v osnovnem kapitalu, 
pridobitvijo delnic in/ali glasovalnih pravic 
v drugi pravni osebi ali za drugačno prido-
bitev, odtujitev in razpolaganje s poslovnimi 
deleži, delnicami in/ali glasovalnimi pravica-
mi, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem ali 
zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo 
ali drugače, z enim ali več posli, ki se nana-
šajo na iste vrste premoženjski predmet ali 
ki so medsebojno povezani ali so sklenjeni 
v ozkem časovnem obdobju, če nakupna ali 
prodajna vrednost takšnega deleža ali del-
nic presega 5.000,00 EUR v protivrednosti 
v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan odločanja;

– za povečanje ali zmanjšanje deleža 
družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih 
pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, 

ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe 
v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravi-
cah v takšni osebi;

– za prodajo, prenos, oddajo ali kakr-
šnokoli drugo razpolaganje z nepremičnim 
premoženjem družbe, ali njihov nakup ali 
najem, če vrednost takšnega premoženja 
presega 100.000,00 EUR v protivrednosti 
v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan odločanja.«

6. Imenovanje revizorja družbe za leto 
2012.

Predlog sklepa k točki 6: za revizorja 
družbe za leto 2012 se imenuje revizijska 
družba ABC Revizija, družba za revizijo in 
sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 
1000 Ljub ljana.

Predlagatelji sklepov
Predlagatelja predlogov sklepov k točki 

1 in 3 sta uprava in nadzorni svet. Predla-
gatelj predloga sklepa k točki 6 dnevnega 
reda je nadzorni svet, predlagatelj predlogov 
sklepov k točkama 4 in 5 dnevnega reda je 
delničar Zvon dva holding, finančna družba 
d.d. – v stečaju.

Pravica do obveščenosti delničarjev in 
dostopnost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena Zakona o gospodarskih 
družbah.

Gradivo za skupščino (Zahteva za sklic 
skupščine, podana s strani delničarja Zvon 
dva holding, finančna družba, d.d. - v steča-
ju, ki vsebuje dnevni red s predlogi sklepov 
in obrazložitve ter ostalo gradivo iz druge-
ga odstavka 297.a člena ZGD-1; Zahteva 
za dopolnitev dnevnega reda 20. skupšči-
ne delničarjev, nasprotni predlog in zahte-
va za popravek objave sklica, z dne 24. 5. 
2012, podane s strani delničarja Zvon dva 
holding, finančna družba, d.d. - v stečaju; 
Revidirano letno poročilo Cetis-Graf, podje-
tje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova 
ulica 24, 3000 Celje, za leto 2011; Poročilo 
nadzornega sveta o preveritvi revidiranega 
letnega poročila družbe Cetis-Graf, podje-
tje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova 
ulica 24, 3000 Celje, za leto 2011; Obra-
zložitve predlogov sklepov) je delničarjem 
brezplačno na vpogled v tajništvu družbe na 
sedežu družbe Čopova 24, 3000 Celje, vsak 
delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva objave 
tega sklica skupščine, do dneva zasedanja 
skupščine.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo 
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mo-
rajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, 
o katerem naj skupščina odloča ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda 
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega 
reda. Uprava bo v skladu s tretjim odstav-
kom 298. člena ZGD-1, objavila tiste doda-
tne točke dnevnega reda, za katere bodo 
delničarji poslali zahtevo družbi najpozneje 
7 dni po objavi tega sklica na naslov: Ce-
tis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, 
d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevne-
ga reda v pisni obliki dajejo predloge skle-
pov in volilne predloge. Nasprotni predlogi 
delničarjev k posameznim točkam dnevne-
ga reda, morajo biti utemeljeni in vloženi 
v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov, Ce-
tis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, 
d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje.

Uprava družbe bo na enak način kot ta 
sklic skupščine, objavila tiste predloge del-
ničarjev, ki bodo:

– razumno utemeljeni in za katere bo 
delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini 
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega 
sveta in da bo druge delničarje pripravil do 
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

– in vloženi v 7 dneh po objavi tega skli-
ca na naslov Cetis-Graf, podjetje za za-
poslovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova 
ulica 24, 3000 Celje.

Delničarjem volilnih predlogov v skladu 
z določbami 301. člena ZGD-1 ni potrebno 
utemeljiti.

Udeležba na skupščini in uresničevanje 
glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic družbe Ce-
tis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, 
d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje vpi-
sani v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD Centralni kli-
rinško depotni družbi, d.d., Ljub ljana konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(presečni dan) ter njihovi pooblaščenci ali 
zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo 
osebno ali s priporočeno pošiljko najkasne-
je konec četrtega dne pred skupščino, na 
naslov: Cetis-Graf, podjetje za zaposlova-
nje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 
3000 Celje.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi 
udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora 
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega 
razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za 
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek 
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, 
kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za 
pravne osebe pa ime in priimek poobla-
ščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom 
in priimkom zakonitega zastopnika in peča-
tom oziroma žigom pooblastitelja, če ga ta 
uporablja.

Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se 
lahko posreduje družbi tudi na elektronski 
naslov: bojana.zizek@cetis-graf.si in sicer 
v skenirani obliki kot priponka. Družba si 
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti 
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posre-
duje pooblastilo po elektronski poti.

Pozivamo udeležence, da pridejo in se 
prijavijo na skupščino najmanj 20 minut pred 
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom 
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili 
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za 
glasovanje.

Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje 
invalidov, d.d.
uprava družbe
Uroš Gorišek

Razširitve dnevnih redov

 Ob-3583/12
Uprava družbe Opalit Poslovne storitve 

d.d., Poljanski nasip 6, 1000 Ljub ljana spo-
roča, da je v zvezi s sklicem 10. skupšči-
ne družbe, sklicane za dne 21. 8. 2012, 
ob 9. uri, v pisarni notarja Jožeta Sikoška, 
Bravničarjeva 13, Ljub ljana, dne 16. 7. 2012 
prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 
delničarja Iskra Mehanizmi Holding d.d., Li-
pnica, Lipnica 8, 4245 Kropa, ki jo zastopa 
glavni direktor dr. Marjan Pogačnik, zato 
razširja dnevni red z dodatnimi predlogi 



Stran 1720 / Št. 55 / 20. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

sklepov št. 4 v skladu s tretjim odstavkom 
298. člena ZGD-1 kot sledi:

4. Imenovanje posebnega revizorja.
4.1. Predlog sklepa: skupščina imenu-

je posebnega revizorja BDO revizija d.o.o., 
Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljub ljana.

4.2 Predlog sklepa:
Posebni revizor naj v skladu z 318. čle-

nom ZGD-1 preveri naslednje posle družbe:
– vse posle prodaje delnic družbe Iskra 

Mehanizmi d.d. v letu 2007, to je:
1. Dne 23. 5. 2007 sklenjeno pogodbo 

z družbo TP CONSULTING d.o.o. kot kup-
cem za 4.500 delnic izdajatelja Iskra Meha-
nizmi d.d.

2. Dne 24. 5. 2007 sklenjeno pogod-
bo z družbo TP CONSULTING d.o.o. kot 
kupcem za 41.045 delnic izdajatelja Iskra 
Mehanizmi d.d.

3. Dne 24. 5. 2007 sklenjeno pogod-
bo z družbo TP CONSULTING d.o.o. kot 
kupcem za 19.749 delnic izdajatelja Iskra 
Mehanizmi d.d.

4. Dne 17. 5. 2007 sklenjeno pogod-
bo z družbo INFOND HOLDING d.d. za 
116.887 delnic izdajatelja Iskra Mehanizmi 
d.d.

Posebni revizor naj preveri, ali so bile na-
rejene cenitve premoženja oziroma na drug 
način s strani zakonitega zastopnika druž-
be Opalit Poslovne storitve d.d. preverjena 
cena delnic pred sklenitvijo zgornjih pogodb.

Posebni revizor naj primerja ceno za del-
nico po zgoraj navedenih pogodbah ter pre-
veri, ali je bila kupnina za delnice po zgoraj 
navedenih pogodbah plačana ter pojasni, 
kakšne učinke so imele posamezne od zgo-
raj navedenih pogodb na poslovanje družbe 
Opalit Poslovne storitve d.d.

Zahteva za razširitev dnevnega reda 
skupščine bo delničarjem posredovana po 
pošti po prejemu pisne zahteve za posre-
dovanje gradiva.

Opalit Poslovne storitve d.d.
direktor

Iztok Žaberl
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SV 398/12 Ob-3565/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz 
Maribora, opr. št. SV 398/12 z dne 12. 7. 
2012 je bila nepremičnina – vrstna stano-
vanjska hiša – objekt št. 13, v zadružni so-
seski Ribniško selo S 11, stoječa na parce-
li št. 197/5, stanovanjska stavba, v izmeri 
91 m2, in dvorišče, v izmeri 220 m2, k.o. 638 
Krčevina, na naslovu Terčeva ulica 47, 2000 
Maribor, katero je zastaviteljica Horvat Bre-
da pridobila na podlagi pogodbe o medse-
bojnih premoženjskih razmerjih z dne 23. 6. 
1994, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo 
Maribor z.o.o. kot prodajalcem, in Horvat 
Bredo kot kupovalko, zastavljena v korist 
banke – upnice Banka Celje d.d. Bančna 
skupina Banke Celje, s sedežem na naslo-
vu Vodnikova ulica 2, 3000 Celje, matična 
številka 5026121000, za zavarovanje nepo-
sredno izvršljive upničine denarne terjatve 
do kreditojemalke (dolžnice) Brede Horvat 
– notarke, v višini 53.200,00 EUR s pripadki 
in z obrestno mero v višini 6,50 % letno in je 
fiksna; z morebitnimi zamudnimi obrestmi, 
oblikovanimi v skladu z veljavnimi zakonski-
mi predpisi; z vsemi pripadki in morebitnimi 
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem 
vračila terjatve; z vračilom glavnice kredita 
v 24-mesečnih obrokih, ki zapadejo v plači-
lo zadnjega dne v mesecu in z zapadlostjo 
zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 
30. 6. 2015 oziroma takoj, če se izpolnijo 
pogoji iz 8. točke pogodbe o dolgoročnem 
kreditu št. 074037/3.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 131723/2011 Os-1977/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, opr. št. VL 131723/2011 
z dne 19. 9. 2011, ki je 1. 10. 2011 postal 
pravnomočen, je na podlagi rubežnega za-
pisnika izvršitelja Marka Tomazina, opr. št. 
IZV 827/2011 z dne 16. 11. 2011, bila ne-
premičnina, to je dvosobno stanovanje, ve-
likosti 49 m2 v pritličju večstanovanjske hiše, 
na naslovu Savska cesta 6, Jesenice (št. 
stavbe: 2526, št. stanovanja 2) s skupnimi 
deli, napravami, prostori ter funkcionalnim 
zemljiščem, last dolžnika Armina Deniča, 
Savska cesta 6, Jesenice, zarubljena v ko-
rist upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob 
suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izter-
jave 738,96 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. 3. 2012

In 37/2012 Os-3472/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča na Jesenicah, opr. št. I 986/2006 
z dne 28. 8. 2006, ki je 15. 9. 2006 postal 
pravnomočen in izvršljiv, je na podlagi ru-
bežnega zapisnika izvršitelja Leona Mar-
kovčiča iz Kranja, Bleiweisova 20, opr. št. 
IZV 248/2012 z dne 24. 6. 2009, bila ne-
premičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
to je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, 
v II. nadstropju stanovanjske hiše na Jeseni-
cah, Cesta maršala Tita 4a, stoječe na parc. 
št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, stavba 
1082, last dolžnika Simke Kičin, Cesta mar-
šala Tita 4a, Jesenice, zarubljena v korist 
upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 
51, Jesenice, zaradi izterjave 1.113,26 EUR 
s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 7. 2012

Objave 
zemljiškoknjižnih zadev

Dn 32643/2012 Os-3526/12
Okrajno sodišče v Škofji Loki, je po 

zemljiško knjižni sodniški pomočnici Olgi 
Sajovic, v zemljiško knjižni zadevi, predla-
gatelja Jožefa Mravinca, Cerkvišče 6, Gra-
dac, po pooblaščencu odvetniški družbi 
Petrič-Kotar, o.p., d.o.o., po notarki Darji 
Jarnovič, zaradi izbrisa izvedene pravice 
(izbris stare hipoteke), pod Dn 32643/2012, 
dne 10. 7. 2012, izdalo sklep o začetku po-
stopka za izbris stare hipoteke, vknjižene 
pri parc. št. 2805/0, k.o. 2676 – Cerkvišče, 
v korist imetnice Zore Grabrijan, Cerkvi-
šče 31, 8332 Gradac, v znesku 15.000,00 

din, vpisane z naslednjo vsebino: vloženo 
dne 10. 6. 1985, Dn št. 1279/85, Prenese 
se iz vl. št. 101, k.o. Krasinec vpis slede-
če vsebine: vloženo dne 4. 10. 1928, Dn 
št. 891, na podlagi prisojilne listine, z dne 
24. 9. 1928, opr. št. A 117/27, P 32/27-23, 
se vknjiži skupna zastavna pravica glede 
terjatev na dednih deležih, Zore Grabri-
jan v znesku petnajst tisoč dinarjev, s 5 % 
obrestmi in varščino po 1.000,00 din, sku-
paj 2.000,00 din, imetnik: 1. osebno ime: 
Zora Grabrijan, naslov: Cerkvišče 31, 8332 
Gradac.

Poziva se hipotekarnega upnika oziroma 
njegovega pravnega naslednika, da v treh 
mesecih od objave tega oklica vloži ugovor 
proti izbrisu stare hipoteke.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 10. 7. 2012

Oklici o začetku 
vzpostavitve 

pravnega naslova

N 27/2009 Os-3296/12
Okrajno sodišče v Trbovljah je v po-

stopku za vzpostavitev etažne lastnine pod 
opr. št. N 27/2009 na predlog udeležencev 
Anton Hudarin, Vodenska cesta 48, Trbo-
vlje, ki po svojem pooblaščencu odvetni-
ku Danijelu Brtonclju iz Trbovelj, predlaga 
vzpostavitev etažne lastnine na stanovanju, 
skupnih in posebnih prostorih ter vzposta-
vitve zemljiško knjižne listine za stanovanje 
v stavbi, na naslovu Vodenska 48, Trbovlje, 
za katero se predlaga vpis lastninske pravi-
ce v njegovo korist, do celote.

Stanovanje, v velikosti 25,20 m2, št. 4, 
se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše, 
na naslovu Vodenska cesta 48, Trbovlje, 
z ID št. 871-2153-4 (prej 1871-2153.ES-4E) 
stoječe na parceli 823/54, k.o. Trbovlje. 
Na predlog predlagatelja je sodišče zače-
lo tudi postopek za vzpostavitev zemljiško-
knjižne listine, dne 5. 10. 1993, sklenjene 
kupoprodajne pogodbe št. 177/93-177, med 
Finančno organizacijo ZPS, n.sub.o. Ljub-
ljana, kot prodajalcem, in Antonom Huda-
rinom, rojenim 21. 2. 1964 kot kupcem, za 
stanovanje, po pogodbi, označeno s številko 
4 (po kupni pogodbi št. 1). Sedanji imetnik 
lastninske pravice na navedeni nepremičnini 
z izvirnikom listine, ki je podlaga za vknjižbo 
lastninske pravice, ne razpolaga, ker je po 
njegovih navedbah izgubljena.

S tem oklicem se pozivajo imetniki 
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem 
mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost po-
datkov o vsebini listine, katere vzpostavitev 
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjiž-
bo lastninske pravice v korist predlagatelja 
postopka.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 18. 6. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

I 129/2007 Os-3967/11
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni 

zadevi upnika Krekova družba za storitve 
d.o.o., Partizanska 5, Maribor – dostava, 
zoper dolžnika Petra Mahkota, Pleterje 2, 
Lovrenc na Dravskem polju, Gregor Petro-
vič, Bevkova ulica 1, Maribor – dostava, za-
radi izterjave 2.793,61 EUR s pripadki, dne 
11. 7. 2011 sklenilo:

dolžniku Gregorju Petrovič, nekdaj sta-
nujočemu na naslovu Bevkova ulica 1, Mari-
bor, sedaj neznanega prebivališča, se v tem 
postopku postavi začasni zastopnik, odve-
tnik Primož Kovač, Ljub ljanska cesta 80, 
Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dol-
žnika Gregorja Petrovič, vse dokler dolžnik 
Gregor Petrovič ali njegov pooblaščenec ne 
nastopita pred sodiščem oziroma organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 7. 2011

D 45/2012 Os-3139/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po 

okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapu-
ščinski zadevi po pokojni Štefaniji Ghinelli 
rojeni Vadnjal iz Italije, Via S. Bernardo 28, 
Rimini, ki je umrla dne 3. 2. 2009, na podlagi 
prvega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom 
Zakona o dedovanju (ZD) s sklepom z dne 
11. 4. 2012, dediču zap. Bratu Petru Va-
dnjalu, rojenem 1932, neznanega bivališča 
v Republiki Hrvaški, postavilo začasnega 
zastopnika, odvetnika Roka Jenka iz Ilirske 
Bistrice, Gubčeva 7, ki bo dediča zastopal 
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
dedič ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler Center za 
socialno delo ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 4. 2012

VL 47778/2012 Os-3430/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnice Gorica Leasing d.o.o. Nova 
Gorica – Skupina Nove KBM, Cesta 25. 
junija 1j, Nova Gorica, proti dolžnici Gor-
dani Stjepović, Dekani 78D, Dekani, ki jo 
zastopa odvetnica Mirjana Dmitrovič, Kette-
jeva 1, Koper – Capodistria, zaradi izterjave 
3.439,63 EUR, sklenilo:

razreši se začasnega zastopnika Butinar 
Alojz iz Kopra, določenega s sklepom z dne 
21. 5. 2012.

Dolžnici Gordani Stjepovič, Dekani 78D, 
Dekani, 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.

Objave sodišč
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Za začasnega zastopnika se postavi Di-
mitrovič Mirjana, Kettejeva 1, Koper.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2012

I 279/2009 Os-2570/12
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni 

zadevi upnika Javni jamstveni in preživnin-
ski sklad RS, Kotnikova ulica 28, Ljub ljana – 
dostava, proti dolžniku Petru Pečarič, Nasipi 
17, Trbovlje, zaradi izterjave 2.009,18 EUR 
sklenilo:

dolžniku Petru Pečarič, Nasipi 17, Tr-
bovlje, se v tem izvršilnem postopku po-
stavi začasnega zastopnika odvetnika Saša 
Ostrožnika, Kešetovo 4, Trbovlje.

O postavitvi začasnega zastopnika se 
obvesti CSD Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler on ali njegov pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse 
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 7. 4. 2010

I 46/2012 Os-2858/12
Okrajno sodišče v Trebnjem je v izvršilni 

zadevi upnika Javni jamstveni in preživnin-
ski sklad RS, Kotnikova ulica 28, Ljub ljana 
– dostava, proti dolžniku Marku Jerovšek, 
Pluska 7, Trebnje, zaradi izterjave preživni-
ne s pp, dne 7. 5. 2012 sklenilo:

za začasnega zastopnika dolžnika Marka 
Jerovška, nazadnje stanujočega Pluska 7, 
Trebnje, se imenuje odvetnica Ada Grando-
vec Gole, Gubčeva cesta 41, Trebnje.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 7. 5. 2012

Oklici dedičem

III D 2052/2011 Os-2212/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku 

zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu 
Perčič, sin Jožefa, rojen 26. 8. 1899, umrl 
5. 11. 1988, nazadnje stanujoč v Ljub ljani, 
Dvor 5b.

Zapustnik je umrl kot vdovec. Zapustil je 
pet otrok: hči Antonijo Tomažin, hči Marijo 
Tomažin, sina Jožeta Perčiča, sina Vinka 
Perčiča in hči Ano Kajzar. Zapustnikova hči 
Marija Tomažin je leta 2010 umrla in zapusti-
la sina Slavka Tomažina. Tudi zapustnikov 
sin Vinko Perčič je leta 1988 umrl in zapustil 
tri otroke, o katerih pa sodišče nima nobenih 
podatkov.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju poziva dediče po pokoj-
nem Vinku Perčiču ter vse ostale, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine na podlagi 
zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica v Uradnem listu 
RS in objave na sodni deski sodišča. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s kate-
rimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2012

I D 5/2012 Os-3419/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod 

opr. št. I D 5/2012 v teku zapuščinski posto-
pek po pokojnem Ivanu Gerku, sinu Ivana, 
rojen dne 30. 1. 1890, umrl dne 30. 7. 1969, 
nazadnje stanujoč na naslovu Celovška 
cesta 97, Ljub ljana, državljan SFRJ.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato na-
stopi zakonito dedovanje. Zapustnik je bil 
poročen z Marijo (Ano) Gerk, rojeno Žne-
belj, ki je umrla pred zapustnikom dne 15. 4. 
1968 v Ljub ljani. Zapustnik je imel sinova 
Adalberta Gerka, rojen dne 15. 3. 1914 in 
Rudija Gerka, rojen dne 10. 2. 1912, ki sta 
živela v Italiji, umrla pa v Sloveniji brez de-
dičev. Zapustnikov sin Adalbert Gerk je bil 
poročen, umrla je tudi njegova žena in bila 
sta brez potomcev, zapustnikov sin Rudi 
Gerk pa ni bil poročen. Sodišče ne razpola-
ga s podatki o zapustnikovih sorodnikih po 
njegovih starših (oče zapustnika je bil Ivan 
Gerk), ki bi prišli v poštev kot dediči.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine na podlagi zako-
na, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na sodni deski, na spletni 
strani sodišča ter v Uradnem listu RS. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s kate-
rimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2012

D 807/2011 Os-3082/12
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku 

zapuščinski postopek po pokojnem Fran-
ciscusu Avgustu Pirichu, rojenem 11. 12. 
1899, samskem, umrlem 30. 6. 1946, naza-
dnje stanujočem na Ptuju.

Ker se ne ve ali je kaj pokojnikovih so-
rodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju na 
podlagi zakona, saj pokojnik ni napravil opo-
roke, sodišče na podlagi prvega in drugega 
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, naj se pri-
glasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave 
tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 31. 5. 2012

D 247/2011 Os-3361/12
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku 

zapuščinski postopek po pokojni Mariji Ma-
tić, rojeni Vesenjak, hčeri Jakoba, upokojen-
ki, rojeni 18. 9. 1929, državljanki Republike 
Slovenije, poročeni, umrli 20. 9. 1997, naza-
dnje stanujoči Zamušani št. 42.

Pokojnica ni napravila oporoke. Ker niso 
znani dediči pozneje umrlega vdovca Dra-
gutina Matića, sodišče na podlagi prvega in 
drugega odstavka 106. člena Zakona o de-
dovanju (ZD), s tem oklicem poziva le-te, 
naj se priglasijo sodišču v roku enega leta 
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave 
oklica ne bo zglasil noben dedič pozneje 
umrlega vdovca Dragutina Matića, bo so-
dišče opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 6. 2012

D 83/2012 Os-3523/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 7. 2. 2012 umrli Zupančič Sla-
vici, rojeni 24. 5. 1927, nazadnje stanujo-
či Zgornje Laze 4, Zgornje Laze, Zgornje 
Gorje.

Vsi zakoniti dediči niso znani. V roku 
enega leta od objave oklica v Uradnem listu 
RS lahko dedič uveljavlja dedno pravico, si-
cer bo odločeno na podlagi podatkov spisa.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 5. 2012

D 8/2012 Os-2978/12
Tukajšnje sodišče v zapuščinskem po-

stopku po pokojnem Stojanu Macuhu, ro-
jenem 12. 10. 1955, nazadnje stanujočem 
Slomškova ulica 8, Slovenske Konjice, umr-
lem 10. 12. 2011, poziva dediče, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se prigla-
sijo tukajšnjemu sodišču v zadevi D 8/2012, 
najkasneje v enem letu od objave tega okli-
ca v Uradnem listu RS.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 28. 5. 2012

Oklici pogrešanih

N 10/2012 Os-3473/12
Okrajno sodišče v Postojni vodi neprav-

dni postopek predlagatelja Stanislava Za-
del, Parje 13, Pivka, zoper nasprotne ude-
ležence: 1. Ema Penko, rojena 19. 5. 1890, 
Matulji, 2. Hedviga Penko, rojena 11. 10. 
1888, Matulji, 3. Marija-Katarina Penko, ro-
jena 20. 11. 1882, Matulji, 4. Milka Penko, 
rojena 1. 7. 1881, Matulji in 5. Jožef Penko, 
rojen 13. 3. 1879, Parje, zaradi razglasitve 
za mrtve.

O pogrešani Mariji-Katarini Penko je zna-
no le to, da je bila rojena 20. 11. 1882, v Jur-
dani 30, Republika Hrvaška, zadnji znani 
naslov je Jurdani 35, Republika Hrvaška, 
leta 1909 je emigrirala v ZDA, datum in kraj 
smrti nista znana.

O pogrešani Hedvigi Penko je znano, da 
je bila rojena 11. 10. 1888 v Jurdani, Repu-
blika Hrvaška.

O pogrešani Emi Penko je znano, da je 
bila rojena 19. 5. 1890 v Jurdani 67, Repu-
blika Hrvaška, zadnji znani naslov je Jurdani 
65, Republika Hrvaška, datum in kraj smrti 
nista znana.

O pogrešani Milki Puharič, rojena Pen-
ko, je znan podatek o rojstvu, rojena dne 
1. 7. 1881 v Jurdani 30, Republika Hrvaška, 
zadnji znani naslov je Matulji 47, Republika 
Hrvaška, datum in kraj smrti nista znana.

O pogrešanem Jožefu Penku, je znano, 
da je bil rojen 13. 3. 1879 v Parjah 17, Pivka, 
da se je poročil 9. 4. 1913, nato pa emigiral 
v ZDA, datum in kraj smrti nista znana.

Vse navedene osebe so najverjetneje že 
pokojne, umrle na ozemlju zdajšnje Republi-
ke Hrvaške, ZDA, ali celo drugod po svetu, 
njihovi dediči pa niso znani.

Sodišče poziva Marijo-Katarino Penko, 
Hedvigo Penko, Marijo Penko, Milko Pu-
harič in Josipa Penko, da se oglasijo, ter 
vse, ki bi karkoli vedeli o njihovem življenju 
in smrti, da to sporočijo sodišču v roku treh 
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po 
poteku tega roka sodišče pogrešane razgla-
silo za mrtve.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 2. 7. 2012
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Kolektivni delovni spori

X Pd 595/2012 Os-3579/12
Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani 

na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in 
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obve-
šča vse zainteresirane stranke, da je uve-
den kolektivni delovni spor med predlaga-
teljem Sindikat vojakov Slovenije, Ob parku 
4, Slovenska Bistrica, in nasprotnima ude-
ležencema RS, Vlada RS, Gregorčičeva 22, 
Ljub ljana in RS, Ministrstvo za obrambo, 
Vojkova 55, Ljub ljana, ki ju zastopa Držav-
no pravobranilstvo RS, zaradi neizplačila 
regresa za LD.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki 
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, 
o katerem se odloča, imajo možnost, da se 
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu 
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem 
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na 
naroku, ali s pisno vlogo.

Prvi narok za glavno obravnavo je raz-
pisan na dan 13. 9. 2012 ob 15. uri, v raz-
pravni dvorani 7/III nadstropje Delovnega 
in socialnega sodišča v Ljub ljani, Resljeva 
14, Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 11. 7. 
2012.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2012
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Avalon Tim d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 
1000 Ljubljana, ID za DDV: SI14769875, po-
lice stroge evidence Zavarovalnice Maribor 
d.d.: tip police 603, št. police oziroma doku-
menta 0094872, 0094873, tip police 604, 
št. police oziroma dokumenta 0809113, 
0809118, 0826304, 0826305, 0840837, 
0840838, 0840839, tip police 605, št. poli-
ce oziroma dokumenta 0027399, 0027400, 
0038236, 0038237, 0038240, 0038250, 
0052062, 0052063, 0052064, 0052065, tip 
police 607, št. police oziroma dokumenta 
5746419, 5746420, 6084228, 6084238, 
6084239, 6084242, 6084243, 6084244, 
6084245, 6084246, 6084247, tip police 609, 
št. police oziroma dokumenta 2573071, 
2573072, 2573073, 2573074, 2573075, 
2573076, 2573077, 2781857, 2781860, 
2781861, 2781862, 2781863, 2781864, 
2781865, 2781866, 2781867, 2781868, tip 
police 915, št. police oziroma dokumenta 
3579264, tip police 916, št. police oziroma 
dokumenta 4005471, 4005472, 4005473. 
Ob-3584/12

Cigoj Dušan, Klavdija, Male Ža-
blje 29, Dobravlje, zavarovalno polico, št. 
40303000665, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gne-328017

Dolžan Vladimir, Kamnik pod Kri-
mom 195, Preserje, zavarovalno polico, št. 
50500110281, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnj-328062

Herega Jana, Rejčeva ulica 5/a, 
Nova Gorica, zavarovalno polico, št. 
505000052960, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnd-328043

Knez Uroš, Gorišnica 60a, Gorišnica, 
zavarovalno polico, št. 50500020382, izda-
la zavarovalnica KD Življenje - Fondpolica. 
gnk-328036

Lovšin Andrej, Podgora pri Dolskem 69, 
Dol pri Ljubljani, zavarovalno polico, št. 
41802000083, izdala zavarovalnica Slove-
nica zavarovalna hiša d.d. gnr-328029

Maher Vesna, Gačnik 85/A, Pesni-
ca pri Mariboru, zavarovalno polico, št. 
50500008685, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnk-328011

Makuc Marijan, Godovič 53b, Idrija, za-
varovalno polico, št. 41601003530, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnq-328055

Stajnko Miran, Holcerjeva 35 b, Miklavž 
na Dravskem polju, zavarovalno polico, št. 
50500089453, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnc-327994

Žemva Franc, Sebenje 59, Bled, zava-
rovalno polico, št. 41601005930, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d., Ljubljana, KD 
Življenje. gnl-328035

Spričevala preklicujejo

Ćulibrk Davor, Rakuševa ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje poklicne, 

strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2007. 
gno-328007

Danel Elena, Sladka Gora 15C, Šmarje 
pri Jelšah, certifikat o nacionalni poklicni kva-
lifikaciji za poklic refleksoterapevt/reflekso-
terapevtka, št. 5846889/0093/7260.001.5.1, 
izdajatelj Belosana Anicor, izdano leta 2008. 
gnn-328058

Hladnik Irena, Mladinska ulica 2, Spo-
dnja Idrija, diplomo za poklic delavne tera-
pije, izdala Visoka šola za zdravstvo, izdano 
leta 2008. gnq-328005

Hladnik Irena, Mladinska ulica 2, Spo-
dnja Idrija, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu za poklic delavne terapije, izdalo 
Ministrstvo za zdravstvo, izdano leta 2010. 
gnp-328006

Ivanović Kyovsky Tjaša, Jezerska uli-
ca 4, Ljubljana, indeks, št. 18031359, izdala 
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnu-328051

Japelj Veronika, Bevke 126 A, Log pri 
Brezovici, obvestilo o uspehu pri poklicni 
maturi in spričevalo o poklicni maturi, izdal 
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – 
Gimnazija in veterinarska šola. gnz-328021

Jazbec Emil, Tolminskih puntarjev 2a, 
Nova Gorica, zaključno spričevalo TŠC 
Branko Brelih Nova Gorica, izdano leta 
1977. gng-328015

Kalan Lenart, Puštal 55A, Škofja Loka, 
spričevalo 2. letnika Gimnazije Škofja Loka, 
izdano leta 2010. gnv-328025

Kalanj Urška, Dolž, Mrzlavka 20, Novo 
mesto, spričevalo za poklic kuharica, št. 73, 
izdano pri SGŠT, izdano leta 1999, izdano 
na ime Turk Urška. gne-328042

Kaučič Robert, Titova cesta 9, Radenci, 
spričevalo 3. letnika za poklic strojni meha-
nik, št. I.KS-1233, SCTPU Murska Sobota, 
izdano leta 1989. gnc-328044

Koderman Jernej, Mesarska 16, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Elektrotehniške 
računalniške strojne šole in gimnazije Lju-
bljana, izdano leta 2010. gnm-328009

Kokol Manuela, Cesta v Njiverce 23, Ki-
dričevo, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, 
izdano leta 2010. gnw-328024

Kontić Irena, Cesta na Markovec 53, 
Koper - Capodistria, spričevalo Izobraže-
valni center Memory, izdano leta 2008. 
gnx-328023

Krajnc Valentina, Kot pri Prevaljah 11, 
Prevalje, spričevalo 4. letnika Srednje stro-
kovne zdravstvene šole, izdano leta 2006. 
gnu-328001

Krajnc Valentina, Kot pri Prevaljah 11, 
Prevalje, spričevalo o opravljeni poklicni ma-
turi Srednje zdravstvene šole Slovenj Gra-
dec, izdano leta 2005. gnt-328002

Kronovšek Aleš, Levstikova 7, Mozirje, 
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Celje, 
izdano leta 2011. gnb-328045

Lisjak Karmen, Sp. Javoršica 2, Morav-
če, zaključno spričevalo o uspešnem za-
ključku šolanja na Srednji kemijski šoli Lju-
bljana, izdano leta 1985/86. gnm-328059

Lovko Tajda, Partizanska 10b, Rakek, 
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, 
izdano leta 2008. gnf-328016

Lovrič Borislav, Tomšičeva ulica 15, 
Velenje, spričevalo - izpit za kopača, št. 

109/81, izdano pri REK Velenje, izdano leta 
1981. gnf-328041

Manzimi Andreja, Janka Ribiča 2, Ljuto-
mer, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojitelj-
ske šole v Ljubljani. gnx-327998

Manzimi Andreja, Janka Ribiča 2, Ljuto-
mer, spričevalo 4. letnika Srednje vzgojitelj-
ske šole v Ljubljani. gnw-327999

Martinović Josip, Selska 21 A, 10370 
Dugo Selo, spričevalo o zaključnem izpitu 
Srednje gradbene šole v Kranju, izdano leta 
1997. gni-328063

Medved Peter Simon, Dragonja vas 
40A, Cirkovce, indeks, št. 501225104 ŠC 
Ptuj, Višja strokovna šola Ptuj, izdan leta 
2005/06. gnk-328061

Mulalič Mensud, Koroška cesta 88, Tržič, 
spričevalo o zaključnem izpitu CSUI Jeseni-
ce, št. 189, izdano leta 1991/92. gnc-328019

Natlačen Uroš, Lanišče 3a, Škofljica, 
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske 
šole Slovenj Gradec, izdano leta 1994. 
gnq-328030

Petek Urška, Podgoje 10, Velenje, 
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene 
šole Celje, št. 55, izdano leta 2010/2011. 
gnx-328048

Rop Blaženko, 22. junija 53, Petišov-
ci, Lendava - Lendva, spričevalo, št. 2326, 
Centra poklicnih šol, p.o. Murska Sobota, 
izdano leta 1980. gnp-328031

Rupar Simon, Sveti Duh 65, Škofja Loka, 
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja 
Loka, izdano leta 1998. gns-328053

Špilak Borut, Ulica 4. maja 13, Turnišče, 
spričevalo o poklicni maturi SERŠ Maribor, 
izdano leta 2003. gnl-328060

Špur Anja, Uskoška ul. 27, Miklavž na 
Dravskem polju, maturitetno spričevalo 
Prve gimnazije Maribor, izdano leta 2000. 
gnp-328056

Ušeničnik Anja, Polje 12, Žiri, maturitetno 
spričevalo Gimnazije Jurija Vege Idrija, izda-
no na ime Vidmar Anja. gny-328022

Drugo preklicujejo

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba 
d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper, 
obrazce stroge evidence: tip dokumenta 
PO-FP-01/08, št. dokumenta 1118258–
1118260, tip dokumenta PO-VD-03/08, št. 
dokumenta 2012551–2012553, tip doku-
menta 07-NEZ-02/08, št. dokumenta 
00001267, tip dokumenta 07-TPO-01/07, št. 
dokumenta 00002903–00002904, tip doku-
menta 08-TPO-01/07, št. dokumenta 
00011008–00011009, tip dokumenta 08-
SVI-02/07, št. dokumenta 00074237, tip do-
kumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00059536, tip dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. 
dokumenta 00003432–00003433, ime in pri-
imek pooblaščenca: Blaž Lijana, šifra: 1015, 
PE: Maribor; tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00173990, tip dokumenta 
OBR. POB. 237, št. dokumenta 00196162, 
tip dokumenta OBR. POB. 237, št. doku-
menta 00196164, ime in priimek poobla-
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ščenca: Breg Andrej, šifra: 0134, PE: Mari-
bor; tip dokumenta IM/99, št. dokumenta 
00473457, tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00184685, ime in priimek po-
oblaščenca: Cvilak Miran, šifra: 4852, PE: 
Maribor; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. 
dokumenta 1923788, ime in priimek poobla-
ščenca: Dervarič Milan, šifra: 3899, PE: Ma-
ribor; tip dokumenta 07-TPO-01/07, št. do-
kumenta 00012251–00012255, tip doku-
menta 08-TPO-01/07, št. dokumenta 
00023581–00023585, tip dokumenta IM/99, 
št. dokumenta 00480452, tip dokumenta 
OBR. POB. 237, št. dokumenta 00180728, 
tip dokumenta PO-FP-01/08, št. dokumenta 
1149857, ime in priimek pooblaščenca: Fun-
tek Bojana, šifra: 4972, PE: Maribor; tip do-
kumenta ZK, št. dokumenta 1459374, ime in 
priimek pooblaščenca: Gorišek Magdalena, 
šifra: 0269, PE: Maribor; tip dokumenta 
OBR. POB. 237, št. dokumenta 00165721, 
ime in priimek pooblaščenca: Habjanič Ro-
man, šifra: 0290, PE: Maribor; tip dokumen-
ta ZK, št. dokumenta 1873088–1873089, tip 
dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00166546–00166548, tip dokumenta 07-
AOD-01/07, št. dokumenta 00671059, ime 
in priimek pooblaščenca: Kaisersberger 
Cvetka, šifra: 0353, PE: Maribor; tip doku-
menta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00180816–00180817, tip dokumenta 08-
SVI-02/07, št. dokumenta 00079002, ime in 
priimek pooblaščenca: Koren Tanja, šifra: 
1095, PE: Maribor; tip dokumenta IM/99, št. 
dokumenta 00480478–00480480, tip doku-
menta 08-TPO-01/07, št. dokumenta 
00011003–0011004, tip dokumenta 08-SVI-
02/07, št. dokumenta 00081447, tip doku-
menta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00127648–00127650, tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 00186515, ime in 
priimek pooblaščenca: Kotnik Matjaž, šifra: 
1099, PE: Maribor; tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 00202213, tip do-
kumenta IM/99, št. dokumenta 00462996, 
tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 
00073974, tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. 
dokumenta 00081376, tip dokumenta 08-
TPO-01/07, št. dokumenta 00023626, tip 
dokumenta 08-TPO-01/07, št. dokumenta 
00023627, tip dokumenta 07-AOD-01/07, št. 
dokumenta 00706757, tip dokumenta 07-
AOD-01/07, št. dokumenta 00706727, ime 
in priimek pooblaščenca: Kovše Tatjana, ši-
fra: 0426, PE: Maribor; tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 134499–134500, 
tip dokumenta 08-SVI-02-07, št. dokumenta 
00059956, tip dokumenta 1-TZ-06, št. doku-
menta 11701–11710, tip dokumenta PO-
-FP-01/08, št. dokumenta 1118117–
1118118, tip dokumenta PP/06, št. doku-
menta 00007541–00007550, tip dokumenta 
ŽI/06, št. dokumenta 00038392, tip doku-
menta ŽI/06, št. dokumenta 00041950, ime 
in priimek pooblaščenca: Krivec Danilo, ši-
fra: 1102, PE: Maribor; tip dokumenta PO-
-FP-01/08, št. dokumenta 1118193–
1118196, tip dokumenta PO-FP-01/08, št. 
dokumenta 1122888–1122892, tip doku-
menta ŽI-SEZ-06, št. dokumenta 00026379, 
ime in priimek pooblaščenca: Kumer Milica, 
šifra: 0467, PE: Maribor; tip dokumenta 08-
SVI-02/07, št. dokumenta 00059497, tip do-
kumenta IM/99, št. dokumenta 00450501–
00450503, tip dokumenta PO-FP-01/08, št. 
dokumenta 1118248, tip dokumenta PO-
-FP-01/08, št. dokumenta 1118250–
1118252, tip dokumenta PO-FP-01/08, št. 
dokumenta 1122894–1122897, ime in prii-

mek pooblaščenca: Lešnik Milan, šifra: 
1112, PE: Maribor; tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 00170277–
00170278, tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00170281–00170282, tip do-
kumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00170294, tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00186651, tip dokumenta 
OBR. POB. 237, št. dokumenta 00186662–
00186675, tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. 
dokumenta 00074092, tip dokumenta 08-
SVI-02/07, št. dokumenta 00074099, tip do-
kumenta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 
00074277, tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. 
dokumenta 00074280, tip dokumenta 08-
SVI-02/07, št. dokumenta 00074082, tip do-
kumenta 06-ŽIV-02/09, št. dokumenta 
00000009, tip dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. 
dokumenta 00003565–00003566, tip doku-
menta PO-FP-01/08, št. dokumenta 
01118212, tip dokumenta ŽI-SEZ-06, št. do-
kumenta 00038378–00038380, tip doku-
menta ŽI/06, št. dokumenta 00037897, ime 
in priimek pooblaščenca: Kumer Tomaž, ši-
fra: 1109, PE: Maribor; tip dokumenta 06-
ŽIV-03/10, št. dokumenta 00001206, ime in 
priimek pooblaščenca: Leskovar Alenka, 
šifra: 0488, PE: Maribor; tip dokumenta 
OBR. POB. 237, št. dokumenta 00173802, 
tip dokumenta S-T-44/02, št. dokumenta 
00012062–00012065, ime in priimek poo-
blaščenca: Mar Vlado, šifra: 0521, PE: Ma-
ribor; tip dokumenta OBR. POB. 237, št. 
dokumenta 00165850, tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 00169397, tip do-
kumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00169399, tip dokumenta ZK, št. dokumen-
ta 1791715–1791716, ime in priimek poo-
blaščenca: Majcen Jelka, šifra: 0514, PE: 
Maribor; tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. 
dokumenta 00075615, tip dokumenta 08-
SVI-02/07, št. dokumenta 00075620, ime in 
priimek pooblaščenca: Meršnik Marjanca, 
šifra: 1129, PE: Maribor; tip dokumenta 08-
TPO-01/07, št. dokumenta 00023496, tip 
dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00168892–00168893, tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 00168919, tip do-
kumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00180512, ime in priimek pooblaščenca: 
Pančur Katarina, šifra: 0615, PE: Maribor; 
tip dokumenta PO-FP-01/11, št. dokumenta 
1194408, ime in priimek pooblaščenca: Ra-
dovanović Mladen, šifra: 5071, PE: Maribor; 
tip dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumen-
ta 00387971, ime in priimek pooblaščenca: 
Radovanović Rado, šifra: 1168, PE: Mari-
bor; tip dokumenta 07-AOD-01/07, št. doku-
menta 00705451, tip dokumenta 07-AOD-
01/07, št. dokumenta 00706131, tip doku-
menta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 
00057620, tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00180577–00180578, tip do-
kumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00181466, tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00184490, tip dokumenta ZK, 
št. dokumenta 1873017, tip dokumenta 
ŽI/06, št. dokumenta 00037875, ime in prii-
mek pooblaščenca: Rodošek Matej, šifra: 
0724, PE: Maribor; tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 00170507, ime in 
priimek pooblaščenca: Sadovnik Andreja, 
šifra: 1176, PE: Maribor; tip dokumenta PO-
-FP-01/08, št. dokumenta 1122992, ime in 
priimek pooblaščenca: Valentan Dragica, 
šifra: 0884, PE: Maribor; tip dokumenta 08-
SVI-02/07, št. dokumenta 00078950, tip do-
kumenta 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta 
00002040, tip dokumenta PO-FP-01/08, št. 

dokumenta 1118255, ime in priimek poobla-
ščenca: Skuber Jure, šifra: 1184, PE: Mari-
bor; tip dokumenta OBR. POB. 237, št. do-
kumenta 00169358, tip dokumenta 
STANB/03, št. dokumenta 00080793, ime in 
priimek pooblaščenca: Šacer Jernej, šifra: 
0788, PE: Maribor; tip dokumenta 08-SVI-
02/07, št. dokumenta 00081252–00081260, 
tip dokumenta OBR. POB. 237, št. doku-
menta 00173632, tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 00181283–
001841285, ime in priimek pooblaščenca: 
Šiker Andrej, šifra: 0805, PE: Maribor; tip 
dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta 
00003483, tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00170328, tip dokumenta 
ZAC 04/07, št. dokumenta 00154774, ime in 
priimek pooblaščenca: Šnopl Franc, šifra: 
1195, PE: Maribor; tip dokumenta 08-SVI-
02/07, št. dokumenta 00074251, tip doku-
menta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00170253–00170254, ime in priimek poo-
blaščenca: Šnopl Gregor, šifra: 4598, PE: 
Maribor; tip dokumenta OBR. POB. 237, št. 
dokumenta 00181022, tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 00181007–
00181008, ime in priimek pooblaščenca: 
Šteger Damijan, šifra: 0827, PE: Maribor; tip 
dokumenta ZK, št. dokumenta 1759926, tip 
dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta 
00002818, tip dokumenta IM/99, št. doku-
menta 00471929–00471930, tip dokumenta 
ŽI-SEZ-06, št. dokumenta 00023454, ime in 
priimek pooblaščenca: Šteger Ervin, šifra: 
0828, PE: Maribor; tip dokumenta 06-ŽIV-
03/10, št. dokumenta 00001235, tip doku-
menta PV-2, št. dokumenta 00027836, tip 
dokumenta Z-3, št. dokumenta 00409825, 
ime in priimek pooblaščenca: Štok Bogdan, 
šifra: 0833, PE: Maribor; tip dokumenta 
OBR. POB. 237, št. dokumenta 0166083, tip 
dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta 
00001286–00001287, tip dokumenta 07-
TPO-01/08, št. dokumenta 00010678–
00010680, ime in priimek pooblaščenca: 
Večerjevič Mateja, šifra: 4243, PE: Maribor; 
tip dokumenta AA-PT, št. dokumenta 
00035105–00035106, tip dokumenta 08-
SVI-02/07, št. dokumenta 00055623, tip do-
kumenta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 
00055627, tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. 
dokumenta 00057419–00057420, ime in pri-
imek pooblaščenca: Večerjevič Teja, šifra: 
0888, PE: Maribor; tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 00170423, tip do-
kumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00180316, tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00180374, ime in priimek po-
oblaščenca: Vidovič Stanislav, šifra: 4030, 
PE: Maribor; tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00169307, tip dokumenta 
OBR. POB. 237, št. dokumenta 00169321, 
tip dokumenta OBR. POB. 237, št. doku-
menta 00173694, tip dokumenta OBR. 
POB. 237, št. dokumenta 00184167–
00184168, tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00184387–00184388, tip do-
kumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 
00184390, tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00202099, ime in priimek po-
oblaščenca: Volgemut Majda, šifra: 0914, 
PE: Maribor; tip dokumenta OBR. POB. 237, 
št. dokumenta 00169077, ime in priimek po-
oblaščenca: Vouk Lucija, šifra: 0918, PE: 
Maribor; tip dokumenta ŽI-SEZ-06, št. doku-
menta 00251152–00251153, ime in priimek 
pooblaščenca: Zamuda Branko, šifra: 1213, 
PE: Maribor; tip dokumenta 08-TPO-01/07, 
št. dokumenta 00023002, tip dokumenta 08-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 55 / 20. 7. 2012 / Stran 1727 

SVI-02/07, št. dokumenta 00057500, tip do-
kumenta 07-NEZ-01/08, št. dokumenta 
00003457, tip dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. 
dokumenta 00002082, ime in priimek poo-
blaščenca: Žunko Manja, šifra: 0987, PE: 
Maribor. Ob-3596/12

Anton Bobič s.p., Škocjan 74, Škocjan, 
licenco, št. 007106/005, za vozilo Merce-
des-Benz Actros, registrska številka NM 18-
07D. gno-328057

Barbalič Bine, Trstenjakova ulica 1, 
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 
19502903, izdala Ekonomska fakulteta. 
gnv-328000

Bobić Aleksandar, Rusjanov trg 3, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 63110203, 
izdala Fakulteta za računalništvo in informa-
tiko. gnv-328004

Černe Vojko, Cesta na Čuklje 70, Šem-
peter pri Gorici, digitalno tahografsko karti-
co, št. 1070500027251000, izdal Cetis d.d. 
gni-328038

Družba KD FT in Partnerji d.o.o., s sede-
žem na Celovški cesti 206, 1000 Ljubljana, 
davčna št. SI61791555, matična št. 2008998, 
dva žiga družbe in sicer: oba žiga imata pla-
stično ohišje, sta znamke Trodant, Printy 
4913, pravokotne oblike. Velikost gumice je 
58 x 14 mm. Na žigu je naveden naslednji 
tekst: logotip, KD FT in Partnerji, 7, Celovška 
cesta 206, SI-1000 Ljubljana oziroma logotip, 
KD FT in Partnerji, 26, Celovška cesta 206, 
SI-1000 Ljubljana. Ob-3560/12

Izgubljena žiga imata zaporedno številko 
7 in 26.

Franc Navodnik s.p., Topolšica 93A, To-
polšica, licenco, št. 008769/005, za vozi-
lo Volvo, registrska številka CE DP 140. 
gnv-328050

Hace Stanko, Ulica dr. Lautnerja 10, 
Loče pri Poljčanah, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500025345000, izdal Cetis 
d.d. gno-328032

Hrast Ana, Kosovelova ulica 2, Sežana, 
študentsko izkaznico, št. 19489130, izdala 
Univerza v Ljubljani. gnd-328018

Jagodnik Tadej, Koseze 65, Ilirska Bi-
strica, študentsko izkaznico, št. 63070309, 
izdala Fakulteta za računalništvo in informa-
tiko. gnt-328027

Jelenko Damjan, Ravne 27, Šoštanj, štu-
dentsko izkaznico, št. E1043307, izdala Uni-
verza v Mariboru, FERI. gnb-328020

Josič Gorazd, Gornje Lepovče 107, Rib-
nica, študentsko izkaznico, št. 22060600, 
izdala Fakulteta za šport v Ljubljani. 
gny-328047

Kerč Jože, Črnomaljska cesta 3, Metlika, 
čuvajsko izkaznico in značko Zavoda za ri-
bištvo, št. 0400. gnn-328033

Kos Simon, Jezerce pri Šmartnem 8, 
Šmartno v Rožni dolini, digitalno tahograf-
sko kartico, št. V01110008849, izdal Cetis 
Celje. gnl-328010

Kotnik Gloria, Okrogarjeva 5, Celje, 
študentsko izkaznico, št. 41110199, izdala 
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
gnn-328008

KS Transport d.o.o., Kolodvorska cesta 1, 
Kranj, licenco, št. GE004587/05860/008, za 
vozilo DAF XF105.460A/EEV, registrska 
številka KR RK756. gne-328046

Lisec Tina, Ljubljanska cesta 9 c, Ka-
mnik, študentsko izkaznico, št. 18070308, 
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. 
gng-328040

Marinč Matic, Partizanska cesta 16, Gro-
suplje, študentsko izkaznico, št. 63070342, 
izdala Fakulteta za računalništvo in informa-
tiko. gnl-328039

Marković Nives, Jurčičeva ulica 1, Ko-
per - Capodistria, študentsko izkaznico, 
št. 01006064, izdala Pedagoška fakulteta. 
gnu-328026

Matić Klanjšček Milena, Delpinova 24a, 
Nova Gorica, štampiljko ovalne oblike z 
besedilom PORAVNALKA Milena Matić 
Klanjšček, univ. dipl. prav; univ. dipl. polit za 
območje VDT Koper v kazenskih zadevah. 
gnm-328034

Matoles Toni Mulec S.p., Legen 125, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, potrdilo za voz-
nika, št. 00747/AD59-2-5246/2010, izdano 
na ime Igor Banjac, z veljavnostjo do 1. 
2. 2012. izdajatelj OZS, izdano leta 2010. 
gns-328028

Moškrič Gregor, Podmolniška cesta 64, 
Ljubljana - Dobrunje, potrdilo o uspešno 
opravljenem preizkusu strokovne usposo-
bljenosti za pridobitev licence v cestnem 
prometu, št. 617476, izdano pri Ministrstvu 
za promet, izdano leta 2004. gnw-328049

Nuhanovič Nino, Miloša Kuzmiča 30, 
Murska Sobota, študentsko izkaznico, izda-
la Fakulteta za varnostne vede. gnz-327996

Nuhanovič Nino, Miloša Kuzmiča 30, 
Murska Sobota, izkaznico za knjižnico na 
Fakulteti za varnostne vede, izdajatelj: Fa-
kulteta za varnostne vede. gnb-327995

Pleško & Nesa d.o.o., Podpeška 275, 
Notranje Gorice, štampiljko z besedilom: 
Pleško & Nesa d.o.o., 1357 Notranje Gorice, 
Podpeška 275, tel. 01/36-51-294, številka 1. 
gnj-328012

Plut Jaka, Košenice 57, Novo mesto, 
študentsko izkaznico, izdala Ekonomska fa-
kulteta Ljubljana. gnj-328037

Potecin Anže, Hrib 9, Pobegi, študentsko 
izkaznico, št. 19490104, izdala Ekonomska 
fakulteta v Ljubljani. gnt-328052

Seitl Tinkara, Metelkov dvor 5, Grosuplje, 
študentsko izkaznico, št. 19512286, izdala 
Ekonomska fakulteta. gnh-328014

Stolica Marjana s.p., Dogoška cesta 111, 
Maribor, potrdilo za voznika, št. 009771/
AD74-2-5463/2009, izdano na ime Milan 
Milašin, veljavno od 23. 11. 2009 do 31. 12. 
2010, izdano pri Obrtno podjetniški zbornici 
Slovenije, leta 2009. gni-328013

Sylmetaj Hysni, Celovška ce-
sta 68, Ljubljana, dovoljenje za zaposli-
tev, št. 99289032243, delovna št. 43500-
7266/2011-9900-1520, izdal Zavod Repu-
blike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana. 
gnr-328054

Vrhovšek Damjan, Malo Mraševo 6, Pod-
bočje, odločbo o izbrisu čolna IZ-3088, št. 
3734-125/2011/2, izdano na ime Damjan 
Vrhovšek, izdajatelj Uprava RS za po-
morstvo, Izpostava Izola, leto izdaje 2011. 
gny-327997

Vuchkovski Davor, Jakčeva ulica 27, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 19490301, 
izdala Ekonomska fakulteta. gns-328003
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