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Javni razpisi

d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, 
Slovenija.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 
10. 9. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe 
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjav-
čeva 20, 5000 Nova Gorica.

12. Finančno zavarovanje za resnost 
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini najmanj 5% ponudbene vred-
nosti.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik: po razpisni dokumentaciji.

14. Merila za ocenjevanje ponudb: po 
razpisni dokumentaciji.

15. Druge zahteve: po razpisni doku-
mentaciji.

16. Ogled lokacije: priporočljiv je ogled 
lokacije v času trajanja razpisa, po predhod
ni najavi pri naročniku.

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

 Ob3827/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 
66.b člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadalje-
vanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih (Uradni 
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: 
uredba), Pravilnika o spodbujanju učinko-
vite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; 
v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE 
in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenske-
ga okoljskega sklada, št. 36007/20114 z 
dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za 
zagotavljanje prihrankov energije pri konč-
nih odjemalcih, sheme državnih pomoči 
SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinko-
vite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije – regionalna pomoč ter Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Repub
like Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 
61/08), Petrol, Slovenska energetska druž-
ba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinan-
cer), objavlja

javni razpis PETROLURE/JP/2012/U04
Nepovratne finančne spodbude za 

izvedbo ukrepa obnova posameznih 
elementov ali celotnega zunanjega 

ovoja stavb v javnem in storitvenem 
sektorju

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 območju 
Republike Slovenije, če gre za naslednje 
upravičene namene:

1. Delna obnova stavbe, sanacija po-
sameznega elementa ovoja – obnova zuna-
nje stene in stene proti neogrevanim prosto-
rom (v nadaljevanju namen 1)

2. Delna obnova stavbe, sanacija po-
sameznega elementa ovoja – tla na terenu 
(v nadaljevanju namen 2),

3. Delna obnova stavbe, sanacija po-
sameznega elementa ovoja – zunanja stena 
ogrevanih prostorov proti terenu (v nadalje-
vanju namen 3),

4. Delna obnova stavbe, sanacija 
posameznega elementa ovoja – tla nad 
neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom 
ali garažo pri panelnem – talnem ogre-
vanju (ploskovnem gretju) (v nadaljevanju 
namen 4),

5. Delna obnova stavbe, sanacija po-
sameznega elementa ovoja – strop proti ne-
ogrevanemu prostoru, strop v sestavi ravnih 
ali poševnih streh (v nadaljevanju namen 5),

6. Delna obnova stavbe, sanacija po-
sameznega elementa ovoja – poševna stre-
ha (v nadaljevanju namen 6),

7. Delna obnova stavbe, sanacija po-
sameznega elementa ovoja – ravna streha 
(v nadaljevanju namen 7),

8. Delna obnova stavbe, sanacija 
posameznega elementa ovoja – vertikalna 
okna / vhodna vrata (v nadaljevanju na-
men 8).

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 po-
deljujejo osebam, ki predstavljajo podjetja.

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-

Št. 80161/201234 Ob3822/12

Zaprtje razpisa

Javni sklad RS za regionalni razvoj in 
razvoj podeželja z dnem 10. 8. 2012 obja-
vlja zaprtje Javnega razpisa za dodeljevanje 
ugodnih posojil občinam, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 18/12 z dne 9. 3. 2012 
(Ob1798/12).

Vse vloge, ki bodo prispele na 3. zadnji 
rok (31. 8. 2012) oziroma po njem, bo sklad 
zavrgel.

Javni sklad Republike Slovenije  
za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Št. 04/57/77 Ob3797/12
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. na 

osnovi 24. člena Akta o ustanovitvi družbe 
SENG d.o.o. Nova Gorica objavljajo

razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del 
pri obnovi agregata 1 v okviru 

Rekonstrukcije HE Doblar I – II. faza
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Go-

rica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, 
Slovenija.

2. Predmet naročila: gradbena dela pri 
rekonstrukciji HE Doblar I – agregat 1.

3. Kraj dobave in izvedbe del: Doblar 6A, 
5215 Ročinj, Slovenija.

4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: grad-
bena dela, gradbene elektro in strojne instala-
cije pri rekonstrukciji agregata 1 v HE Doblar I.

5. Datum dobave in izvedbe: po termin-
skem planu v razpisni dokumentaciji.

6. Dvig razpisne dokumentacije in do-
datne informacije: na sedežu družbe, pri 
Petru Drusanyju, tel. 00386(0)5/3396356, 
faks 00386(0)5/3396315 ali pri Mira-
nu Komel, tel. 00386(0)5/3396490, faks 
00386(0)5/3396315.

7. Dvig možen ob predhodni telefonski 
najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu 
razpisne dokumentacije.

8. Znesek in način plačila za razpisno 
dokumentacijo: znesek 120 EUR (v ceni je 
vključen DDV) je potrebno vplačati na TRR 
047500000545385, pri Novi KBM d.d., s 
pripisom »razpis za HE Doblar – agregat 1«. 
Stroški dokumentacije ne vključujejo stro-
škov dostave.

9. Datum in ura do kdaj je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbo je potrebno pre-
dložiti do 10. 9. 2012, do 12. ure.

10. Naslov, kamor je treba predložiti 
ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica 
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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). Po tem javnem razpisu ne smejo 
kandidirati podjetja, ki spadajo v industrijo.

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, razen 
v primeru koncesijskega razmerja po BTO 
modelu tudi najemnik, in obratovalec kotlo-
vske 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, tj. 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 letega.

3. Pogoji za sofinanciranje projektov
Projekt mora biti pripravljen v skladu z 

Dokumentacijo projekta (DP), ki je oprede-
ljena v Obrazcu št. 1 – Vloga.

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. 4/10), Metod za izračun prihrankov ener-
gije pri izvajanju ukrepov za povečanje 
učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo 
obnovljivih virov energije, ki so skladne s 
končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, 
št. IJSDP10072, september 2011, pripra-
vljenim skladno z zahtevami in smernicami 
Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministr-
stva za gospodarstvo (v nadaljevanju: me-
todologija IJS).

Program dela, izvedba ukrepa in končno 
poročilo o izvedenem ukrepu morajo biti v 
skladu s predhodno navedenimi normativi 
ter v skladu z obstoječo veljavno zakono-
dajo s področja gradbeništva, PURES 2010 
ter Tehnično smernico TSG – 1 – 004:2010 
UČINKOVITA RABA ENERGIJE, ki jo je iz-
dalo Ministrstvo za okolje in prostor v Lju-
bljani, dne 22. 6. 2012. Vrednost toplotne 
prevodnosti λ vgrajenega izolacijskega ma-
teriala lahko znaša največ 0,040 W/mK.

Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s teh-
ničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukre-
pov in prilogami, ki dokazujejo primernost 
opreme.

Končno poročilo o izvedenem ukrepu 
predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot 
ga zahteva dokumentacija za določanje vi-
šine prihrankov.

Pravica do nepovratne finančne spodbu-
de se dodeli le v primeru doseganja manjših 
ali enakih razpisnih vrednosti toplotne pre-
hodnosti Umax, in sicer:

– namen 1 – Umax = 0,25 W/m2K,
– namen 2 – Umax = 0,32 W/m2K,
– namen 3 – Umax = 0,32 W/m2K,
– namen 4 – Umax = 0,27 W/m2K,
– namen 5 – Umax = 0,18 W/m2K,
– namen 6 – Umax = 0,18 W/m2K,
– namen 7 – Umax = 0,18 W/m2K,
– namen 8 – Umax = 1,20 W/m2K za verti-

kalna okna in Umax = 1,50 W/m2K za vhodna 
vrata.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko 
dodeljena le za stavbe, za gradnjo kate-
rih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 
1. 1. 2003.

Za sisteme kontaktnoizolacijskih fasad 
so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo 
evropsko tehnično soglasje ETAG 004. Za-
menjavo obstoječega zunanjega stavbnega 
pohištva, tj. oken, balkonskih vrat in fiksnih 
zasteklitev starejše stavbe in vgradnja ener-
gijsko učinkovitega zunanjega stavbnega 
pohištva in steklenih fasad oziroma fiksnih 
zasteklitev s toplotno prehodnostjo celotne-
ga okna mora biti izvedena skladno s stan-
dardom SIST EN ISO 100771(2) oziroma 
SIST EN ISO 125671(2).

Sofinanciranje po tem razpisu je mogoče 
tudi v primeru, da je na obstoječi stavbi že 
vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacij-
skim materialom, mora pa vlagatelj predloži-
ti fotografije, iz katerih bo razvidna debelina 
že vgrajenega izolacijskega materiala, in 
ustrezna dokazila o toplotni prehodnosti že 
vgrajenega izolacijskega materiala.

4. Razpoložljiva sredstva in višina sofi-
nanciranja

Skupna višina sredstev za finančne 
spodbude za projekte, ki so predmet tega 
javnega razpisa, znaša 1.500.000,00 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;

– najmanjša vrednost upravičenih stro-
škov projekta po tem razpisu mora znašati 
najmanj 40.000,00 EUR;

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
600,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako 
letno prihranjeno MWh energije;

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
500.000,00 EUR.

Pri določanju velikosti podjetja se upo-
števajo določila Priloge I k Uredbi Komisije 
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, 
objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.

Upravičeni stroški za namene 1, 2, 3 
in 4 so:

– nabava in vgradnja toplotno izolacij-
skega materiala z zaključnim slojem oziro-
ma celotnega fasadnega sistema;

– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnava obstoječega 

ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgra-
dnja vertikalne hidroizolacije na predelu co-
kla, demontaža starih okenskih polic;

– obdelava špalet;
– nabava in vgradnja okenskih polic.
Upravičeni stroški za namene 5, 6, in 

7 so:
– nabava in vgradnja toplotno izolacij-

skega materiala vključno s parno zaporo;
– nabava in vgradnja paroprepustne fo-

lije oziroma drugih materialov v funkciji se-
kundarne kritine;

– zaključne obloge pri izolacije strehe, 
npr. mavčno kartonske plošče, lesene in 
druge obloge pri izolaciji stropa proti neo-
gravanemu prostoru pa npr. izdelava be-
tonskega estriha, lesene pohodne obloge;

– pri obnovi ravne strehe tudi odstrani-
tev starih slojev, vgradnja nove hiroizolacije 
in izvedba estriha oziroma druge zaključne 
obloge.

Upravičeni stroški za namen 8. so:
– odstranitev obstoječih oken, balkon-

skih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter na-
bava in vgradnja novih skladno s smernico 
RAL montaže;

– nabava in vgradnja senčil ob pogoju, 
da je izvedena tudi vgradnja novega stav-
nega pohištva;

– nabava in vgradnja okenskih polic;
– obdelava špalet.
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) 
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.

Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora 
predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo:
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– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 
11. členu Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
nem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, 
št. 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 zah-
teva vrnitev že izplačane 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, kar pomeni, da investitor 
pred vložitvijo vloge še ne sme pričeti z iz-
vajanjem gradbenih, 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.

Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do 
30. 10. 2012, je potrebno do tega datuma 
posredovati sofinancerju dokazilo o izvede-
nem zavezujočem naročilu ključne opreme. 
Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogo-
jev, 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,

– Prilogo št. 1 – fotokopija pooblastila 
ali drugega dokumenta iz katerega izhaja 
pooblastilo za podpis in vložitev vloge na 
javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statu-
tarni zastopnik),

– Prilogo št. 2 – odlok ali sklep o 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 – 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),

– Prilogo št. 5 – Izjava vlagatelja, da je 
oziroma bo izvajalec izbran v skladu z do-
ločili Zakona o javnem naročanju (ZJN2) 
(Uradni list RS, št. 128/06, št. 16/08, 19/10, 
18/11, 43/12 Odl. US: UI211/1126) (velja 
zgolj za javne naročnike),

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

– Prilogo št. 6 – 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 www.petrol.si/zapodjetja/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/U04, ka-
tegorija vlagatelja: podjetje/javni in nevladni 
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 29. 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 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 fi-
nančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni 
od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k 
podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so 
umaknili vlogo za pridobitev finančne spod-
bude.

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.
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Znesek izplačila se uskladi s predlože-
nim računom izvajalca ob upoštevanju raz-
pisnih pogojev.

Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh 
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o za-
ključku naložbe na osebni bančni račun pre-
jemnika.

10. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po pre-

jetju vloge za dodelitev finančne spodbude 
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na 
drug način preveriti namensko porabo fi-
nančnih spodbud ter skladnost dokumen-
tacije in izvedbe naložbe z določili javnega 
razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot 
tudi spoštovanja prepovedi odtujitve pred-
meta sofinanciranja. V primeru ugotovlje-
ne nenamenske porabe sredstev in krši-
tev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi 
pravice do finančne spodbude je prejemnik 
finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih 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 enaslovu: 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/zapodjetja/sub-
vencije.

Petrol d.d., Ljubljana

 Ob3828/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 
66.b člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadalje-
vanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih (Uradni 
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: 
uredba), Pravilnika o spodbujanju učinko-
vite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; 
v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE 
in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenske-
ga okoljskega sklada, št. 36007/20114 z 
dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za 
zagotavljanje prihrankov energije pri konč-
nih odjemalcih, sheme državnih pomoči 
SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinko-
vite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije – regionalna pomoč ter Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 
61/08), Petrol, Slovenska energetska druž-
ba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinan-
cer), objavlja

javni razpis PETROLURE/JP/2012/U09
Nepovratne finančne spodbude za 

izvedbo uvajanja sistemov upravljanja  
z energijo

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

ukrepov učinkovite rabe energije in/ali upo-
rabe sistemov upravljanja z energijo.

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 po-
deljujejo osebam, ki predstavljajo podjetja.

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:

– regulacija in upravljanje z energijo – 
nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih 
elementov, izvedba obratovalnega nadzora 
in daljinskega upravljanja, uvedba sistema 
za izračun optimalnih obratovalnih parame-
trov; napredni sistemi za ciljno spremljanje 
rabe energije – CSRE, inteligentni sistemi 
meritev in spremljanja porabe energije s pa-
metnimi števci;

– uvedba standarda SIST EN 16001 ozi-
roma ISO 50001.

Definicija namenov
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po 

tem razpisu in ki spadajo med namene, so 
nadgradnje obstoječih praks spremljanja 
rabe energije z uvedbo sistemov oziroma 
metod upravljanja z energijo na podlagi mi-
nimalnih normiranih prihrankov. Ob tem pa 
tudi projekti regulacije in povečanja učinko-
vitosti sistemov – nadgradnja regulacije in 
ključnih izvršnih elementov,in/ali inteligentni 
sistemi meritev in spremljanja porabe ener-
gije s pametnimi števci in/ali, izvedba obra-
tovalnega nadzora in/ali, uvedba sistema 
za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE. 
Ti so definirani kot faktorji prihrankov glede 
na vrsto energije in sektor, ki mu prijavitelj 
pripada. Prihranek končne energije se do-
loči enkratno za celotno življenjsko dobo 
ukrepa – 5 let. Projekti med nameni so lahko 
sledeči:

Regulacija in upravljanje z energijo:
– nadgradnja regulacije in ključnih izvr-

šnih elementov, ki omogočajo:
– učinkovito avtonomno obratovanje 

procesov,
– povezljivost s sistemom obratovalne-

ga monitoringa in daljinskega upravljanja;
– izvedba obratovalnega nadzora, ki 

omogoča:
– nadzor v realnem času nad obrato-

vanjem procesov,
– daljinsko krmiljenje procesov,
– alarmiranje o nepravilnostih v obra-

tovanju procesov,
– arhiviranje podatkov o obratovanju 

procesov v standardno bazo,
– avtomatsko popisovanje rabe energi-

je v standardno bazo;
– uvedba sistema za izračun optimalnih 

obratovalnih parametrov, ki omogoča:
– dvosmerna povezljivost s podatkov-

nimi bazami,
– izračun optimalnih obratovalnih para-

metrov procesov, na podlagi podatkov obra-
tovalnega nadzora,

– posredovanje izračunanih optimalnih 
obratovalnih parametrov do procesa,

– alarmiranje: proženje alarmov o učin-
kovitosti obratovanja, na definirana odsto-
panja od cilja;

– uvedba sistema za ciljno spremljanje 
rabe energije – CSRE, ki omogoča:

– dvosmerno povezljivost s podatkov-
nimi bazami,

– definiranje ključnih procesnih indi-
katorjev na osnovi zajetih meritev o rabi 
energije,

– splošni pregled meritev in ključnih 
procesnih indikatorjev,

– pregled merjenih vrednosti in primer-
java s ciljanimi vrednostmi,

– pregled kumulativnih vsot odstopanj 
od ciljnih vrednosti,

– možnost izvoza podatkov v CVS ali 
XLS obliki,

– alarmiranje: proženje alarmov o učin-
kovitosti obratovanja, na definirana odsto-
panja od cilja;

– uvedba sistema za ciljno spremljanje 
rabe energije – CSRE, ki omogoča:

– dvosmerno povezljivost s podatkov-
nimi bazami,

– definiranje ključnih procesnih indi-
katorjev na osnovi zajetih meritev o rabi 
energije,

– splošni pregled meritev in ključnih 
procesnih indikatorjev,

– pregled merjenih vrednosti in primer-
java s ciljanimi vrednostmi,

– pregled kumulativnih vsot odstopanj 
od ciljnih vrednosti,

– možnost izvoza podatkov v CVS ali 
XLS obliki,

– alarmiranje: proženje alarmov o učin-
kovitosti obratovanja, na definirana odsto-
panja od cilja;

– inteligentni sistemi meritev in spremlja-
nja porabe energije s pametnimi števci.

Uvedba standarda SIST EN 16001 ozi-
roma ISO 50001:

kot pomoč organizacijam pri zagotavlja-
nju boljše izrabe lastnih obstoječih porab-
nikov energije; ustvarjanje preglednost in 
lažje komunikacije v zvezi z upravljanjem 
energetskih virov; spodbujanje najboljših 
praks energetskega upravljanja in krepitev 
dobrega vedenja pri upravljanju z energi-
jo; pomoč postrojenjem v ocenjevanje in 
prednostnem izvajanje novih energetsko 
učinkovitih tehnolog; zagotavljanje delovnih 
okvirov za spodbujanje energetske učinko-
vitosti v celotni dobavni verigi; vpeljevanje 
izboljšav pri projektih upravljanja z energijo 
za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov; 
omogočanje integracije z različnimi organi-
zacijskimi sistemi upravljanja, kot so okolje 
ter zdravja in varnosti.

Za projekt se smatra ena zaključena 
celota posameznega ukrepa, pri čemer se 
upošteva prostorskofizična, časovna, fi-
nančna in funkcionalna povezanost.

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/industrija, ki imajo sedež v Re-
publiki Sloveniji. Podjetje je samostojni pod-
jetnik posameznik, pravna oseba ne glede 
na pravni status, organizacijo ali lastništvo, 
ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pri-
dobitna dejavnost je dejavnost, ki se oprav-
lja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali 
če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec 
konkurira na trgu z drugimi osebami, zave-
zanci po Zakonu o davku od dohodkov prav-
nih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 
56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 
59/11).
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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, razen 
v primeru koncesijskega razmerja po BTO 
(buildtransferoperate) modelu tudi naje-
mnik, in obratovalec, 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, tj. 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 za pridobitev 
sredstev pogodbenik iz prejšnjega odstavka 
te točke, se izpolnjevanje pogojev za prija-
vo na ta razpis in izračun višine finančne 
spodbude oziroma stopnje sofinanciranje, 
presoja glede na status, položaj in velikost 
pogodbenika.

3. Pogoji za sofinanciranje projektov
Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s teh-

ničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukre-
pov in prilogami, ki dokazujejo primernost 
opreme.

Izpolnjevanje pogojev oziroma skladno-
sti, v primeru uvajanja ISO ali SISTEN stan-
darda, je lahko interna odločitev uporabnika 
in kot taka prepuščena interni presoji, razen 
v primeru, če bi prišlo do zakonskih zahtev 
ali zahtev partnerja pri energetskem pogod-
beništvu.

Merilo za doseganje prihranka:
a) v primeru javnega in nevladnega sek-

torja: prihranek končne energije mora biti 
večji ali enak 7% pri električni energiji in 
10% pri toploti in gorivih;

b) v primeru podjetij/industrije: prihranek 
končne energije mora biti večji ali enak 5% 
pri električni energiji in 7% pri toploti in go-
rivih.

Prihranek se računa po metodologiji, ki 
je priloga tega razpisa.

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. 4/10), Metod za izračun prihrankov ener-
gije pri izvajanju ukrepov za povečanje 
učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo 
obnovljivih virov energije, ki so skladne s 
končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, 
št. IJSDP10072, september 2011, priprav
ljenim 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.

4. Razpoložljiva sredstva in višina sofi-
nanciranja

Skupna višina sredstev za finančne 
spodbude za namene, ki so predmet tega 
javnega razpisa, znaša 260.000,00 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 200.000,00 EUR;
– biti nižja od 10.000 EUR.
Pri določanju velikosti podjetja se upo-

števajo določila Priloge I k Uredbi Komisije 
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, 
objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008.

Posebne omejitve sofinanciranja posa-
meznih projektov za namene:

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
0,300 EUR finančne spodbude za vsako 
prihranjeno kWh energije.

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

– pripravo projektne – tehnične doku-
mentacije (do 10% skupne vrednosti ukre-
pa),

– nabavo programske opreme za name-
ne, opisane v točki 3,

– nabavo merilnih in regulacijskih siste-
mov in naprav, opisanih v točki 3,

– montaža/inštaliranje in zagon sistemov,
– svetovalne storitve za namene izobra-

ževanja naročnika za uporabo opreme iz 
točke 3,

– svetovalne storitve za namene uvedbe 
standarda iz točke 3.

Neupravičeni stroški pri vseh projektih so 
predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, 
ki so višji od podanih omejitev upravičenih 
stroškov, ostali stroški, ki niso navedeni kot 
upravičeni stroški ter davek na dodano vre-
dnost (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 nameni.

Projekt mora imeti vnaprej določeno tra-
janje; določen začetek in konec, rok za iz-
vedbo projekta.

Projekt mora imeti zaključeno finančno 
konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija v 
vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.

Vlagatelj mora predložiti podpisano iz-
javo:

– o seznanitvi in strinjanju z vsebino jav-
nega razpisa,

– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale 
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posa-
mezne svetovalne storitve, neupoštevanja 
veljavne zakonodaje in navodil v vseh po-
stopkih izvajanja svetovalne storitve ali če 
delež sofinanciranja investicije preseže ma-
ksimalno dovoljeno stopnjo,

– o strinjanju z elektronsko ali drugačno 
objavo naziva projekta (svetovalne storitve), 
naziva upravičenca in zneska javnih sred-
stev, ki so bila dodeljena investiciji,

– o morebitnih že pridobljenih pomočeh 
za iste upravičene stroške,

– da investicije pred vložitvijo vloge ni 
začel izvajati.

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, 
št. 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 javnem 
naročanju, mora za naročila blaga in stori-
tev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR 
brez DDV, pridobiti najmanj 3 konkurenčne 
ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni mo-
goče 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, kar pomeni, da investitor 
pred vložitvijo vloge še ne sme pričeti z iz-
vajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, 
ki so predmet finančne spodbude.

Sredstev se ne podeli, če je investicijski 
projekt za isti namen, ki vsebuje elemente 
državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali proraču-
na EU in če skupna višina prejetih sredstev 
iz tega naslova presega najvišje dovoljene 
višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila 
s področja državnih pomoči.

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

Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni 
do 30. 10. 2012, je potrebno do tega da-
tuma posredovati sofinancerju dokazilo o 
izvedenem zavezujočem naročilu ključne 
opreme. Kolikor vlagatelj ne izpolni nave-
denih pogojev, izgubi pravico do sofinan-
ciranja.

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-
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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 do-

kumenta, iz katerega izhaja pooblastilo za 
vložitev 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 izve-
deno storitev ter akt o izbiri izvajalca ali izjava 
vlagatelja, da bodo izvajalca izbrali v skladu 
z določili ZJN in popis del s projektantskimi 
cenami potrjeno s strani odgovornega projek-
tanta (velja 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;

– izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki se jih 
bo dokazovalo s tehničnim opisom uvedenih 
ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primer-
nost opreme;

– izjava o doseganju prihrankov energije 
in emisij CO2 (glej točko 4).

Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje 
vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce 
in vse priloge ter izpolnjuje druge oblično-
stne zahteve iz tega javnega razpisa in do-
kumentacije za prijavo.

Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in od-
dati na obrazcih, ki so dostopni na sple-
tni strani: www.petrol.si/zapodjetja/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, 
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/U09, ka-
tegorija vlagatelja: podjetje/javni in nevladni 
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. 9. 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 22. 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 
namenov ali del. Pravila, ki veljajo za odpi-
ranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za 
opiranje dopolnitev vlog.

8. Način izbire projektov za dodelitev fi-
nančnih spodbud

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po 
vrstnem redu prejema popolne vloge, pri 
čemer se vrstni red za vlagatelje, ki pred-
stavljajo javni ter nevladni sektor, in vlaga-
telje, ki predstavljajo podjetja, vodi ločeno. 
Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler 
niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki 
so prejete istočasno, vendar jim sredstev 
ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva 
dodelijo v enakih deležih glede na upravi-
čene stroške.

Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od 
njega pooblaščena oseba, bo popolnim 
vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega 
razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na 
podlagi komisije. Zoper sklep ima vlagatelj 
pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od preje-
ma sklepa. Pritožnik mora natančno opre-
deliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni 
pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritož-
bi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila 
dodeljena pravica do finančne spodbude.

Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na 
posameznem odpiranju vlog obveščeni v 
roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki 
bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do fi-
nančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni 
od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k 
podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so 
umaknili vlogo za pridobitev finančne spod-
bude.

9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana preje-

mniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podla-
gi sklenjene pogodbe za namene, izvedene 

v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po 
predložitvi ustrezne dokumentacije.

Finančna spodbuda bo prejemniku izpla-
čana po predložitvi vseh dokazil o zaključku 
projekta, ki vključujejo:

– zahtevek za sofinanciranje,
– seznam preverjenih računov,
– izstavljeni originalni račun izvajalca s 

popisom del in materiala za celoten obseg 
projekta,

– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje 
alineje,

– končno poročilo,
– fotografije izvedenega stanja ter konč-

no poročilo izvedenega namena 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 fi-
nančnih spodbud ter skladnost dokumen-
tacije in izvedbe naložbe z določili javnega 
razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot 
tudi spoštovanja prepovedi odtujitve pred-
meta sofinanciranja. V primeru ugotovlje-
ne nenamenske porabe sredstev in krši-
tev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi 
pravice do finančne spodbude je prejemnik 
finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih 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 enaslovu: 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/zapodjetja/sub-
vencije.

Petrol d.d., Ljubljana

Št. 122020004/20122 Ob3796/12
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o 

socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 
Odl. US: UI11/0745, 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS) in 9. člena Odloka o pode-
litvi koncesije za izvajanje javne službe po-
moč družini na domu v Občini Zreče (Uradni 
list RS, št. 3/12), objavlja Občina Zreče

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 
socialnovarstvene storitve Pomoč 

družini na domu v Občini Zreče
I. Naziv in naslov naročnika: Občina Zre-

če, Cesta na Roglo 13, 3214 Zreče.
II. Predmet javnega razpisa: podelitev 

koncesije za izvajanje socialnovarstvene 
storitve Pomoč družini na domu v Občini 
Zreče.

III. Vrsta in opis storitve
Storitev obsega socialno oskrbo upra-

vičenca v primeru invalidnosti, starosti ter 
drugih primerih, ko socialna oskrba lahko 
nadomesti institucionalno varstvo.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20073&stevilka=100
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Storitev obsega: gospodinjsko pomoč, 
pomoč pri temeljnjih dnevnih opravilih ter 
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

IV. Čas opravljanja koncesije: koncesija 
se podeli za 10 let, z možnostjo podaljša-
nja. Predvideni začetek izvajanja storitve je 
1. 1. 2013.

V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnje-
vati

Javno službo pomoči družini na domu na 
območju Občine Zreče lahko izvaja koncesi-
onar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je pravna oseba v Republiki Slove-
niji, registrirana za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet koncesije oziroma, da je po-
družnica tuje pravne osebe za opravljanje 
te dejavnosti vpisana v register v Republiki 
Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Re-
publiki Sloveniji registrirana za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, 
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih do-
ločajo zakon in na njegovi podlagi izdani 
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem 
besedilu: storitve),

– da ima izdelan podroben program dela 
izvajanja storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje 
storitve,

– da izkazuje finančno in poslovno spo-
sobnost.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera 
mora ponudnik predložiti k ponudbi, so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

VI. Krajevno območje, za katerega se 
razpisuje koncesija: območje Občine Zreče.

VII. Uporabniki storitev, za katere se raz-
pisuje koncesija

Upravičenci do socialne oskrbe na 
domu so osebe, ki imajo stalno prebivali-
šče na območju Občine Zreče, ki jim preo-
stale psihofizične sposobnosti omogočajo, 
da z občasno organizirano pomočjo druge-
ga ohranijo zadovoljivo duševno in telesno 
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bi-
valnem okolju tako, da jim vsaj za določen 
čas ni potrebno institucionalno varstvo v 
zavodu, v drugi družini ali v drugi organi-
zirani obliki.

Pod navedenimi pogoji so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi sta-

rosti ali pojavov, ki spremljajo starost niso 
sposobne za popolnoma samostojno ži-
vljenje,

– osebe s statusom invalida po Zakonu o 
družbenem varstvu duševno in telesno pri-
zadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije 
ne zmorejo samostojnega življenja, če sto-
pnja in vrsta njihove invalidnosti omogoča 
občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je prizna-
na pravico do tuje pomoči in nege za opra-
vljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolni in osebe z dolgotrajni-
mi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega 
Centra za socialno delo brez občasne po-
moči druge osebe nesposobne za samo-
stojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko mo-
tno v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v 
duševnem razvoju, ki ni vključen v organizi-
rane oblike varstva.

VIII. Način financiranja storitve, ki je 
predmet koncesije: storitev se financira iz 
proračunskih sredstev naročnika ter s pla-
čili upravičenca do storitve ali drugih za-
vezancev.

IX. Merila za izbiro ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo na-

slednja merila:
– cena storitve na efektivno uro – do 

60 točk,
– program dela – do 20 točk,
– reference ponudnika – do 10 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave 

izvajalca od območja za katero bo podeljena 
koncesija – do 10 točk.

X. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudnik mora svojo ponudbo na javni 

razpis oddati v zaprti ovojnici, na naslov: 
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 
Zreče, s pripisom »Prijava na javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne 
službe Pomoč družini na domu v Občini 
Zreče – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovoj-
nice mora biti napisan naziv in točen naslov 
ponudnika.

Ponudnik mora ponudbo posredovati 
na naslov Občine Zreče, Cesta na Roglo 
13b, 3214 Zreče, najkasneje do torka, 25. 9. 
2012, do 10. ure, ne glede na vrsto dospe-
tja. Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti 
poslane priporočeno.

Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do vključno 21. 9. 2012, 
kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe 
morajo biti predložene v roku in na način, 
kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako 
»Dopolnitev ponudbe«.

XI. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo 25. 9. 2012, ob 

11. uri, v sejni sobi Občine Zreče. Odpira-
nje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje 
vsak ponudnik na javnem razpisu, predstav-
nik prijavitelja – ponudnika pa se obvezno 
izkaže s pisnim pooblastilom. Komisija bo 
na odpiranju ugotovila pravočasnost ponud-
be in ponujeno ceno. Nepravočasno prispe-
le ponudbe komisija ne bo odpirala in jih bo 
zaprte vrnila ponudniku.

Komisija bo za vsako pravočasno po-
nudbo ugotovila, ali jo je podal ponudnik, 
ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, ali je 
popolna v skladu z zahtevami javnega raz-
pisa. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpi-
sane zahteve oziroma je popolna, bo ko-
misija pridobila mnenje socialne zbornice. 
Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po pri-
dobitvi mnenja socialne zbornice oziroma 
po preteku roka za podajo mnenja opravila 
pregled in presojo zgolj popolnih ponudb 
po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej 
podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne 
zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog 
podelitve koncesije.

XII. Organ ki bo odločil o podelitvi kon-
cesije in organ, ki je pooblaščen za skleni-
tev koncesijske pogodbe: koncesijo bo na 
podlagi predloga pristojne strokovne komi-
sije za pregled in presojo prispelih ponudb 
podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani 
koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo 
z županom Občine Zreče.

XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije

Razpisna dokumentacija je na voljo na 
sedežu naročnika ter na spletni strani obči-
ne, www.zrece.si.

Pristojna za dajanje dodatnih informacij: 
Sandra Vidmar Korošec, višja svetovalka 
za družbene dejavnosti, tel. 03/7571708; 
041/643400; epošta: sandra.korosec@
zrece.eu.

Občina Zreče

Št. 122020001/201203 Ob3805/12
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o 

socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 
Odl. US: UI11/0745, 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS) in 9. člena Odloka o pode-
litvi koncesije za izvajanje javne službe po-
moč družini na domu v Občini Vitanje (Urad-
ni list RS, št. 3/12), objavlja Občina Vitanje

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 
socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Vitanje

I. Naziv in naslov koncedenta: Občina 
Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.

II. Predmet javnega razpisa: podelitev 
koncesije za izvajanje socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu v Občini 
Vitanje.

III. Vrsta in opis storitve
Storitev obsega socialno oskrbo upra-

vičenca v primeru invalidnosti, starosti ter 
drugih primerih, ko socialna oskrba lahko 
nadomesti institucionalno varstvo.

Storitev obsega: pomoč pri temeljnih 
dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč ter 
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

IV. Čas opravljanja koncesije: koncesija 
se podeli za 10 let z možnostjo podaljša-
nja. Predvideni začetek izvajanja storitve je 
1. 1. 2013.

V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnje-
vati

Javno službo pomoči družini na domu na 
območju Občine Vitanje lahko izvaja konce-
sionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je pravna oseba, v Republiki Slo-
veniji registrirana za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet koncesije, oziroma da je po-
družnica tuje pravne osebe za opravljanje 
te dejavnosti vpisana v register v Republiki 
Sloveniji ali da je fizična oseba, ki je v Re-
publiki Sloveniji registrirana za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, 
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih do-
ločajo zakon in na njegovi podlagi izdani 
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem 
besedilu: storitve),

– da ima izdelan podroben program dela 
izvajanja storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje 
storitve,

– da izkazuje finančno in poslovno spo-
sobnost.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera 
mora ponudnik predložiti k ponudbi, so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

VI. Krajevno območje, za katerega se 
razpisuje koncesija: območje Občine Vita-
nje.

VII. Uporabniki storitev, za katere se raz-
pisuje koncesija

Upravičenci do socialne oskrbe na domu 
so osebe, ki imajo stalno prebivališče na 
območju Občine Vitanje, ki jim preostale psi-
hofizične sposobnosti omogočajo, da z ob-
časno organizirano pomočjo drugega ohra-
nijo zadovoljivo duševno in telesno počutje 
in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem 
okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni 
potrebno institucionalno varstvo v zavodu, 
v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Pod navedenimi pogoji so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi sta-

rosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso 

http://www.zrece.si
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sposobne za popolnoma samostojno ži-
vljenje,

– osebe s statusom invalida po Zakonu o 
družbenem varstvu duševno in telesno pri-
zadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije 
ne zmorejo samostojnega življenja, če sto-
pnja in vrsta njihove invalidnosti omogoča 
občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je prizna-
na pravico do tuje pomoči in nege za opra-
vljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolni in osebe z dolgotrajni-
mi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega 
centra za socialno delo brez občasne pomo-
či druge osebe nesposobne za samostojno 
življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko mo-
tnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo 
v duševnem razvoju, ki ni vključen v organi-
zirane oblike varstva.

VIII. Način financiranja storitve, ki je 
predmet koncesije: storitev se financira iz 
proračunskih sredstev koncedenta ter s pla-
čili upravičenca do storitve ali drugih zave-
zancev.

IX. Merila za izbiro ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo na-

slednja merila:
– cena storitve na efektivno uro – do 

60 točk,
– program dela – do 20 točk,
– reference ponudnika – do 10 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave 

izvajalca od območja, za katero bo podelje-
na koncesija – do 10 točk.

X. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudnik mora svojo ponudbo na javni 

razpis oddati v zaprti ovojnici, na naslov: 
Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, 
s pripisom »Prijava na Javni razpis za po-
delitev koncesije za izvajanje javne službe 
pomoč družini na domu v Občini Vitanje 
– ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti napisan naziv in točen naslov 
ponudnika.

Ponudnik mora ponudbo posredovati na 
naslov Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 
Vitanje najkasneje do torka, 25. 9. 2012, do 
10. ure, ne glede na vrsto dospetja. Ponud-
be, poslane po pošti, morajo biti poslane 
priporočeno.

Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do preteka razpisnega roka, 
kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe 
morajo biti predložene v roku in na način, 
kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako 
»Dopolnitev ponudbe«.

XI. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo 25. 9. 2012, ob 

13. uri, v sejni sobi Občine Vitanje. Odpira-
nje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje 
vsak ponudnik na javnem razpisu, predstav-
nik prijavitelja – ponudnika pa se obvezno 
izkaže s pisnim pooblastilom. Komisija bo 
na odpiranju ugotovila pravočasnost ponud-
be in ponujeno ceno. Nepravočasno prispe-
le ponudbe komisija ne bo odpirala in jih bo 
zaprte vrnila ponudniku.

Komisija bo za vsako pravočasno po-
nudbo ugotovila, ali jo je podal ponudnik, 
ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, ali je 
popolna in v skladu z zahtevami javnega 
razpisa. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje pred-
pisane zahteve oziroma je popolna, bo ko-
misija pridobila mnenje socialne zbornice. 
Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po 
pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma 
po preteku roka za podajo mnenja opravila 

pregled in presojo zgolj popolnih ponudb 
po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej 
podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne 
zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog 
podelitve koncesije.

XII. Organ ki bo odločil o podelitvi kon-
cesije, in organ, ki je pooblaščen za skleni-
tev koncesijske pogodbe: koncesijo bo na 
podlagi predloga pristojne strokovne komi-
sije za pregled in presojo prispelih ponudb 
podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani 
koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo 
z županom Občine Vitanje.

XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije

Razpisna dokumentacija je na voljo na 
sedežu koncedenta ter na spletni strani ob-
čine, www.vitanje.si.

Pristojna za dajanja dodatnih infor-
macij: Romana Holobar, višja sveto-
valka za družbene dejavnosti in splo-
šne zadeve, tel. 03/7574357; epošta: 
romana.holobar@vitanje.si.

Občina Vitanje

Št. 0140002/2012(128) Ob3810/12
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o 

socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 
ZSVUPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12) 
ter 9. člena Odloka o podelitvi koncesije 
za izvajanje javne službe Pomoč družini na 
domu v Občini Slovenske Konjice (Uradni 
list RS, št. 3/12), objavlja Občina Slovenske 
Konjice

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 

javne službe Pomoč družini na domu 
v Občini Slovenske Konjice

I. Naziv in naslov koncedenta: Občina 
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slo-
venske Konjice.

II. Predmet javnega razpisa: podelitev 
koncesije za izvajanje javne službe Pomoč 
družini na domu v Občini Slovenske Ko-
njice.

III. Vrsta in opis storitve
Storitev obsega socialno oskrbo upra-

vičenca v primeru invalidnosti, starosti ter 
drugih primerih, ko socialna oskrba lahko 
nadomesti institucionalno varstvo in mobil-
no pomoč.

Storitev obsega: pomoč pri temeljnih 
dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč ter 
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

IV. Čas opravljanja koncesije: koncesija 
se podeli za 10 let, z možnostjo podaljša-
nja. Predvideni začetek izvajanja storitve je 
1. 1. 2013.

V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnje-
vati

Javno službo pomoči družini na domu na 
območju Občine Slovenske Konjice lahko 
izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– da je pravna oseba v Republiki Slo-
veniji registrirana za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet koncesije oziroma, da 
je podružnica tuje pravne osebe za opra-
vljanje te dejavnosti vpisana v register v 
Republiki Sloveniji ali, da je fizična ose-
ba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, 
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih do-
ločajo zakon in na njegovi podlagi izdani 
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 

katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem 
besedilu: storitve),

– da ima izdelan podroben program dela 
izvajanja storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje 
storitve,

– da izkazuje finančno in poslovno spo-
sobnost.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera 
mora ponudnik predložiti k ponudbi, so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

VI. Krajevno območje, za katerega se 
razpisuje koncesija: območje Občine Slo-
venske Konjice.

VII. Uporabniki storitev, za katere se raz-
pisuje koncesija

Upravičenci do socialne oskrbe na domu 
so osebe, ki jim preostale psihofizične spo-
sobnosti omogočajo, da z občasno organizi-
rano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo 
duševno in telesno počutje in lahko funkcio-
nirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim 
vsaj za določen čas ni potrebno institucio-
nalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v 
drugi organizirani obliki.

Pod navedenimi pogoji so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi sta-

rosti ali pojavov, ki spremljajo starost niso 
sposobne za popolnoma samostojno ži-
vljenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o 
družbenem varstvu duševno in telesno pri-
zadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije 
ne zmorejo samostojnega življenja, če sto-
pnja in vrsta njihove invalidnosti omogoča 
občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je prizna-
na pravico do tuje pomoči in nege za opra-
vljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolni in osebe z dolgotrajni-
mi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega 
Centra za socialno delo brez občasne po-
moči druge osebe nesposobne za samo-
stojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko mo-
tno v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v 
duševnem razvoju, ki ni vključen v organizi-
rane oblike varstva.

VIII. Način financiranja storitve, ki je 
predmet koncesije: storitev se financira iz 
proračunskih sredstev koncedenta ter s pla-
čili upravičenca do storitve ali drugih zave-
zancev.

IX. Merila za izbiro ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo na-

slednja merila:
– cena storitve na efektivno uro – do 

60 točk,
– program dela – do 20 točk,
– reference ponudnika – do 10 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave 

izvajalca od območja za katero bo podeljena 
koncesija – do 10 točk.

X. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudnik mora svojo ponudbo na javni 

razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov: Ob-
čina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 
Slovenske Konjice, s pripisom »Prijava na 
Javni razpis za podelitev koncesije za izva-
janje javne službe Pomoč družini na domu v 
Občini Slovenske Konjice – ne odpiraj«. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv 
in točen naslov ponudnika.

Ponudnik mora ponudbo posredovati 
na sedež občine, najkasneje do dne 25. 9. 
2012, do 10. ure, ne glede na vrsto dospe-
tja. Ponudbe poslane po pošti, morajo biti 
poslane priporočeno.
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Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do preteka razpisnega roka, 
kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe 
morajo biti predložene v roku in na način, 
kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako 
»Dopolnitev ponudbe«.

XI. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo 25. 9. 2012, ob 

12. uri, v sejni sobi Občine Slovenske Ko-
njice. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko 
prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpi-
su, predstavnik prijavitelja – ponudnika pa 
se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom. 
Komisija bo na odpiranju ponudb ugotovi-
la pravočasnost ponudbe in ponujeno ceno. 
Nepravočasno prispele ponudbe komisija ne 
bo odprla in jih bo zaprte vrnila ponudniku.

Komisija bo za vsako pravočasno pri-
spelo ponudbo ugotovila, ali jo je podal po-
nudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje 
in ali je popolna v skladu z zahtevami jav-
nega razpisa. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje 
predpisane zahteve, bo komisija pridobila 
mnenje socialne zbornice. Komisija bo naj-
kasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja 
socialne zbornice oziroma po preteku roka 
za podajo mnenja opravila pregled in preso-
jo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in 
merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju 
mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, 
pripravila predlog podelitve koncesije.

XII. Organ ki bo odločil o podelitvi kon-
cesije in organ, ki je pooblaščen za skleni-
tev koncesijske pogodbe: koncesijo bo na 
podlagi predloga pristojne strokovne komi-
sije za pregled in presojo prispelih ponudb 
podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani 
koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z 
županom Občine Slovenske Konjice.

XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije

Razpisna dokumentacija je na voljo na 
sedežu koncedenta ter na spletni strani ob-
čine, www.slovenskekonjice.si.

Pristojni za dajanje dodatnih informacij: 
Marija Brecl, tel. 03/7573370, in Tina Kau-
kler, tel. 03/7573371.

Občina Slovenske Konjice

Št. 0146/2011 Ob3807/12
Občina Kamnik na podlagi 6. člena Od-

loka o predmetu, pogojih in postopkih za po-
deljevanje in prenehanje koncesije za izva-
janje programa predšolske vzgoje in varstva 
(Uradni list RS, št. 126/06 in 106/11) ter skle-
pa občinskega sveta z 11. seje, z dne 21. 12. 
2011, št. 03220010/2011 – 13, objavlja 

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 

programa predšolske vzgoje in varstva 
na območju Občine Kamnik

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

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

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

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

– biti registriran za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje in varstva;

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

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

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

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

– predložiti bančno garancijo za resnost 
ponudbe, veljavno do uresničitve zavaro-
vanja za izpolnjevanje pogodbenih določil 
oziroma najkasneje do 17. 12. 2012.

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

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

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

8. Rok, do katerega se sprejemajo prija-
ve: 17. 9. 2012, do 10. ure.

9. Način predložitve ponudb
Kandidati morajo ponudbo predložiti v 

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

Prepozno prispele ponudbe se bodo ne-
odprte vrnile ponudnikom.

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

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

45 točk.
11. Čas odpiranja ponudb: 17. 9. 2012, 

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

12. Dosegljivost razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je na vo-

ljo na spletni strani Občine Kamnik: 
www.kamnik.si, od datuma objave razpisa 
dalje. Kontaktna oseba: Katarina Ščetinin 
Sever (tel. 8318139; katarina.scetininse-
ver@kamnik.si).

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

Občina Kamnik

 Ob3808/12
Mestna občina Ljubljana objavlja na podla-

gi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – 
UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS, 15/08 – ZPacP 
in 77/08 – ZDZdr; ZZDej) in 7. točke 18. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – UPB in 15/12)

javni razpis
za podelitev 4 koncesij za opravljanje 

javne službe na področju osnovne 
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini 

Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana 

(v nadaljevanju: MOL).

2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati 
vlogo: vloga mora biti izdelana v sloven-
skem jeziku.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 

4 koncesij za opravljanje javne službe na 
področju osnovne zdravstvene dejavnosti 
v MOL:

– 2 koncesiji na področju zobozdravstva 
odraslih,

– 1 koncesija na področju splošne me-
dicine,

– 1 koncesija na področju ortodontije.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega 

programa koncesije in krajevno območje, za 
katerega se razpisuje koncesija:

4.1. 0,65 programa zobozdravstva odra-
slih znotraj ČS Šiška.

4.2. 0,65 programa zobozdravstva odra-
slih znotraj ČS Dravlje.

4.3. 1,00 program splošne medicine na 
lokaciji Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana 
(ČS Center).

4.4. 1,00 program ortodontije čim bliže 
lokaciji Koprska ulica 94A, 1000 Ljubljana, 
vendar znotraj ČS Trnovo.

5. Začetek in čas trajanja koncesije: kon-
cesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko 
pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko dejav-
nost se prične opravljati v najkrajšem mo-
žnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev 
od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nada-
ljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se 
koncesija odvzame z odločbo.

6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnje-
vati: za izvajanje dejavnosti, ki so predmet 
javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati 
zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 
35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih do-
loča koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju 
zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev 
mora vlagatelj v prijavi na javni razpis pri-
ložiti ustrezna dokazila v originalu ali over-
jeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega 
dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z 
drugim dokazilom ali lastno nadomestno 
izjavo.

6.1. Zakonsko predpisani in dodatni po-
goji, če je vlagatelj fizična oseba:

6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za 
opravljanje predvidene dejavnosti in je 
usposobljen za samostojno delo;

6.1.2. da ni v delovnem razmerju, ozi-
roma kolikor je v delovnem razmerju, bo 
leto v primeru podelitve koncesije na tem 
javnem razpisu prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in 
pogodbo o koncesiji;

6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo 
sodišča prepovedano opravljanje zdravstve-
ne službe oziroma poklica;

6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordi-
nacijske prostore na razpisanem krajevnem 
območju, ustrezno opremo in, če zahteva 
narava dela, tudi ustrezne kadre (pogoj 
6.1.4. velja le za koncesije z oznako 4.1., 
4.2. in 4.4.);

6.1.5. da bo v primeru podelitve konce-
sije na tem javnem razpisu, opravljal konce-
sijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih na 
naslovu Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana 
(ČS Center), ki so v lasti MOL. V ta namen 
bo najkasneje v roku 21 dni po dokončnosti 
odločbe o podelitvi koncesije sklenil z MOL 
najemno pogodbo. Poleg tega mora ime-
ti ustrezno opremo in, če zahteva narava 
dela, tudi ustrezne kadre (pogoj 6.1.5. velja 
le za koncesijo z oznako 4.3.);
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6.1.6. da bo v primeru podelitve konce-
sije na tem javnem razpisu, opravljal kon-
cesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v 
popoldanskem času (pogoj 6.1.6. velja le za 
koncesiji z oznako 4.1. in 4.2.);

6.1.7. da bo v primeru podelitve konce-
sije na tem javnem razpisu, opravljal kon-
cesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v 
popoldanskem času (pogoj 6.1.7. velja le za 
koncesiji z oznako 4.3. in 4.4.);

6.1.8. da vlagatelj ni že izvajalec konce-
sijske dejavnosti na področju zdravstvene 
dejavnosti, na katero se prijavlja na tem 
razpisu;

6.1.9. da se o isti upravni zadevi (pode-
ljevanje koncesije v primarni zdravstveni de-
javnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, 
ki zadeva vlagatelja.

6.2. Zakonsko predpisani in dodatni po-
goji, če je vlagatelj pravna oseba:

6.2.1. da ima predvideni nosilec konce-
sijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano 
izobrazbo za opravljanje predvidene dejav-
nosti in je usposobljen za samostojno delo;

6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske 
dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem 
razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma ko-
likor je, bo to delovno razmerje v primeru 
podelitve koncesije na tem javnem razpisu 
prekinil in začel opravljati koncesijsko de-
javnost v skladu z odločbo in pogodbo o 
podelitvi koncesije;

6.2.3. da predvidenemu nosilcu konce-
sijske dejavnosti pri pravni osebi ni s prav-
nomočno sodbo sodišča prepovedano opra-
vljanje zdravstvene službe oziroma poklica;

6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene 
ustrezne ordinacijske prostore na razpisa-
nem krajevnem območju, ustrezno opremo 
in tudi ustrezne kadre (pogoj 6.2.4. velja le 
za koncesije z oznako 4.1., 4.2. in 4.4.);

6.2.5. da bo pravna oseba v primeru 
podelitve koncesije na tem javnem razpisu 
izvajala koncesijsko dejavnost v ordinacij-
skih prostorih na naslovu Prijateljeva uli-
ca 2, 1000 Ljubljana (ČS Center), ki so v 
lasti MOL. V ta namen bo najkasneje v roku 
21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi 
koncesije sklenila z MOL najemno pogodbo. 
Poleg tega mora imeti pravna oseba ustre-
zno opremo in, če zahteva narava dela, 
tudi ustrezne kadre (pogoj 6.2.5. velja le za 
koncesijo z oznako 4.3.);

6.2.6. da ima pravna oseba veljavno do-
voljenje Ministrstva za zdravje za opravlja-
nje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet 
razpisane koncesije;

6.2.7. v primeru podelitve koncesije na 
tem javnem razpisu, bo predvideni nosilec 
koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opra-
vljal koncesijsko dejavnost vsaj enkrat te-
densko v popoldanskem času (pogoj 6.2.7. 
velja le za koncesiji z oznako 4.1. in 4.2.);

6.2.8. v primeru podelitve koncesije na 
tem javnem razpisu, bo predvideni nosilec 
koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opra-

vljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat te-
densko v popoldanskem času (pogoj 6.2.8. 
velja le za koncesiji z oznako 4.3. in 4.4.);

6.2.9. da vlagatelj ni že izvajalec konce-
sijske dejavnosti na področju zdravstvene 
dejavnosti, na katero se prijavlja na tem 
razpisu;

6.2.10. da predvideni nosilec koncesijske 
dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec 
koncesijske dejavnosti na področju zdra-
vstvene dejavnosti, na katero se prijavlja 
vlagatelj na tem razpisu;

6.2.11. da se o isti upravni zadevi (pode-
ljevanje koncesije v primarni zdravstveni de-
javnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, 
ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika 
pravne osebe ali predvidenega nosilca kon-
cesijske dejavnosti pri pravni osebi.

7. Merila za vrednotenje vlog
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri konce-

sijah z oznako 4.1. in 4.2. (oznaka razpisane 
koncesije je navedena v 4. točki besedila 
javnega razpisa):

Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skla-
du z naslednjimi merili:

7.1.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.1.2. delovna doba nosilca dejavnosti: 

največ 10 točk;
7.1.3. število opredeljenih zavarovanih 

oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.1.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo 

ordinacije in najbližjo postajo Ljubljanskega 
potniškega prometa: največ 10 točk.

7.2. Merila za vrednotenje vlog pri konce-
siji z oznako 4.3. (oznaka razpisane konce-
sije je navedena v 4. točki besedila javnega 
razpisa):

Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skla-
du z naslednjimi merili:

7.2.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.2.2. delovna doba nosilca dejavnosti: 

največ 10 točk;
7.2.3. število opredeljenih zavarovanih 

oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk.
7.3. Merila za vrednotenje vlog pri konce-

siji z oznako 4.4. (oznaka razpisane konce-
sije je navedena v 4. točki besedila javnega 
razpisa):

Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skla-
du z naslednjimi merili:

7.3.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.3.2. razdalja med vlagateljevo lokacijo 

ordinacije in v javnem razpisu navedeno 
lokacijo: največ 10 točk.

8. Žreb: če dosežeta dva ali več vla-
gateljev na podlagi postavljenih meril pri 
razpisani koncesiji enako število točk, bo 
izveden žreb.

9. Navodila za izdelavo vloge in zahte-
vane sestavine vloge so podana v razpisni 
dokumentaciji.

10. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti 
oddane na naslov Mestna občina Ljubljana, 
Glavna pisarna, AdamičLundrovo nabrež-
je 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Glav-
na pisarna MOL). Šteje se, da so vloge za 

koncesijo št. 4.1., 4.2., 4.3. in 4.4. (oznaka 
razpisane koncesije je navedena v 4. točki 
besedila javnega razpisa), prispele pravo-
časno, če so bile oddane na pošti s priporo-
čeno pošiljko najkasneje do 27. 8. 2012, do 
24. ure, ali oddane neposredno v Glavni pi-
sarni MOL do 27. 8. 2012, v delovnem času 
(od ponedeljka do četrtka, od 8. do 17. ure 
in v petek, od 8. do 13. ure).

11. Obravnava vlog: razpisna komisija, 
ki jo imenuje župan MOL, bo ocenjevala 
le pravočasne, pravilne in popolne vloge, 
ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji 
vloge (glej II. poglavje razpisne dokumen-
tacije) ter posredovala predlog o izbiri pri-
stojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi 
mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo 
koncesija podeljena z upravno odločbo. 
Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in 
vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom 
pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, 
ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ za-
vrnil z upravno odločbo in jo posredoval 
vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni 
možno.

V primeru, da razpisna komisija oceni, da 
nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev 
koncesije ali, da program za razpisano kon-
cesijo ni na razpolago, se lahko javni razpis 
za to koncesijo ponovi.

12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1. 

(oznaka razpisane koncesije je navede-
na v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 
30. 8. 2012, ob 9. uri, v prostorih Oddelka 
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova 
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne 
bo javno.

Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.2. 
(oznaka razpisane koncesije je navedena v 
4. točki besedila javnega razpisa) bo 30. 8. 
2012, ob 10. uri, v prostorih Oddelka za 
zdravje in socialno varstvo, Cigaletova uli-
ca 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo 
javno.

Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.3. 
(oznaka razpisane koncesije je navedena v 
4. točki besedila javnega razpisa) bo 30. 8. 
2012, ob 11. uri, v prostorih Oddelka za 
zdravje in socialno varstvo, Cigaletova uli-
ca 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo 
javno.

Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.4. 
(oznaka razpisane koncesije je navedena v 
4. točki besedila javnega razpisa) bo 30. 8. 
2012, ob 12. uri, v prostorih Oddelka za 
zdravje in socialno varstvo, Cigaletova uli-
ca 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo 
javno.

13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je do-

segljiva na spletnih straneh MOL 
(http://www.ljubljana.si) in v glavni pisarni 
MOL, od ponedeljka do četrtka, od 8. do 
17. ure in v petek, od 8. do 13. ure.

Mestna občina Ljubljana

http://www.ljubljana.si
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Javne dražbe

V naravi se nepremičnina nahaja na Be-
lem križu, nad Portorožem.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 
višanja je 1.000,00 €.

4. Splošni poslovni pogoji: postopek jav-
ne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe 
poteka v skladu s splošnimi pogoji organi-
zatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se 
zvočno in/ali video snema.

5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
dražbe

Prodajna pogodba – besedilo te je del 
splošnih pogojev organizatorja javne draž-
be – osnutek je sestavni del razpisne do-
kumentacije.

Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju 
predloži v podpis v roku 5 dni po zaključku 
javne dražbe. Prodajna pogodba mora biti 
sklenjena v roku 15 dni po končani dražbi 
oziroma po poteku roka za uveljavitev pred-
kupne pravice. Če kupec ne podpiše pogod-
be v navedenem roku, mu prodajalec lahko 
podaljša rok za sklenitev pogodbe s ponov-
nim pozivom, vendar ne za več kot 15 dni, 
ali pa zadrži njegovo varščino. Če kupec ne 
podpiše pogodbe v podaljšanem roku, pro-
dajalec zadrži njegovo varščino in se šteje, 
da je kupec od sklenitve pogodbe odstopil.

6. Način in rok plačila kupnine: kupnino v 
enkratnem znesku kupec poravna na podra-
čun enotnega zakladniškega računa Občine 
Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Ko-
pru, št. 012900100005871, v roku 30 dni od 
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa 
s strani prodajalca. Plačilo celotne kupnine v 
roku je bistvena sestavina pogodbe.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba bo potekala dne 6. 9. 2012, na sedežu 
organizatorja, to je občinska mestna pala-
ča, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, dvorana 
Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 11. uri.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi, 
predregistracija in registracija

Na javni dražbi lahko sodeluje domača 
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravo-
časno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o 
njenem plačilu;

– predloži pravilno izpolnjeno in pod-
pisano pisno izjavo o pristopu k splošnim 
pogojem javne dražbe (glej razpisno doku-
mentacijo);

– predloži, kolikor se bo v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, 
specialno pooblastilo, ki se nanaša na pred-
met javne dražbe in ga je podpisala fizična 
oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe 
– pri čemer mora biti podpis overjen;

– v primeru, ko se prijavi pravna ose-
be, predloži izpisek iz sodnega registra ali 
Agencije RS za javnopravne evidence ter 
storitve (AJPES), lahko tudi v ne overjeni 
fotokopiji, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev, šteto od dneva razpisa javne dražbe.

Vse listine (razen dokazila o plačilu var-
ščine in izpiska iz sodnega registra ali Aj-
pesa) je potrebno predložiti v originalu ali 
pa overjeno kopijo listine. Organizator bo 
pravočasno potrdil vse pravilne in pravoča-
sne prijave.

Na dan dražbe se mora ponudnik ozi-
roma njegov pooblaščenec ali zakoni-

ti zastopnik registrirati pri pooblaščenih 
osebah organizatorja v kraju in poslopju 
kjer se bo izvedla javna dražba najkasne-
je 30 minut pred začetkom javne dražbe, 
tako da predloži pooblaščeni osebi organi-
zatorja dražbe v vpogled veljaven oseben 
dokument.

9. Varščina: ponudniki morajo do dne 
5. 9. 2012, do 12. ure, vplačati varščino, 
ki znaša 10% izklicne cene posameznega 
predmeta javne dražbe navedene v 1. točki 
tega razpisa. Varščino je potrebno vplačati 
na podračun enotnega zakladniškega raču-
na Občine Piran pri Upravi za javna plači-
la Urad v Kopru, št. 012900100005871, s 
sklicem: 201011 (fizične osebe) oziroma 
201001 (pravne osebe in s pripisom za 
javno dražbo).

10. Rok za prijavo: ponudniki morajo 
osebno ali po pošti predložiti organizator-
ju pravilno prijavo najkasneje do dne 5. 9. 
2012, do 12. ure, na naslov organizatorja, 
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, oziroma v vlo-
žišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne 
dražbe se lahko udeleži le kdor se pravoča-
sno in pravilno prijavi.

11. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje var-
ščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na 
javni dražbi, se varščina vrne najkasneje 
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vra-
čuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene 
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator 
obdrži varščino.

12. Razpisna dokumentacija, informacije 
o podrobnejših pogojih

Razpisna dokumentacija je objavljena 
na spletni strani občine Piran, www.piran.si. 
Sestavni del razpisne dokumentacije je: po-
vabilo k udeležbi na javni dražbi, navodilo 
za udeležbo na javni dražbi, opis nepremič-
nin in dejansko stanje ter lokacijska infor-
macija ali potrdilo o namenski rabi, splošni 
pogoji javne dražbe, obrazec izjave, da se 
ponudnik prijavlja na javno dražbo in da 
brezpogojno sprejema splošne pogoje jav-
ne dražbe, obrazec specialnega pooblastila, 
osnutek prodajne pogodbe.

Dodatne informacije o pogojih in pred-
metu javne dražbe se lahko pridobi na se-
dežu Občine Piran, vsak delovni dan, med 
uradnimi urami, v Uradu za premoženjsko-
pravne zadeve občine Piran oziroma na na-
slednjih kontaktnih številkah: 05/6710350, 
6710337 ali 6710351, email: janja.pa-
vsic@piran.si; martina.kukovec@piran.si; 
faks 05/6710339.

13. Ogled: po predhodnem dogovoru je 
mogoč posamičen ali skupinski ogled.

14. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pra-

vico in služnost v korist prodajalca/organi-
zatorja javne dražbe za potrebe izgradnje 
objektov in omrežja javne infrastrukture.

Vse nepremičnine se prodajajo po nače-
lu videno–kupljeno.

Kupnina ne vključuje 20% DDVja ali 2% 
davka na promet z nepremičninami, sodnih 
taks za vknjižbo ter drugih obveznih dajatev. 
Kupec je dolžan plačati stroške notarske 
overitve, stroške vknjižbe, davke in druge 
dajatve.

Št. 478154/2012 Ob3798/12
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 

Piran, na podlagi 21. člena v povezavi s 
14. členom Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10) in na podlagi le-
tnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem v lasti Občine Piran (sklep 
občinskega sveta, 4102/2011 z dne 13. 3. 
2012) objavlja razpis

javne dražbe
nepremičnin Občine Piran

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320 
Piran, tel. 05/6710351, faks 05/6710339; 
email: obcina.piran@piran.si.

2. Opis predmetov dražbe in izklicne 
cene

Predmet dražbe št. 1:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 2995/106, k.o. 2632Sečovlje, 

njiva 1014 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni 

158.650,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v nase-

lju Sečovlje  Košta.
Predmet dražbe št. 2:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 345/9, k.o. 2632Sečovlje, sa-

dovnjak 665 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni 

94.610,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v Zg. 

Parecagu, na grebenu ob cesti Seča–Korte.
Predmet dražbe št. 3:
Predmet prodaje so nepremičnine (kot 

celota):
– parc. št. 1432/2, k.o. 2631Portorož, 

gozd 471 m2 in travnik 232 m2,
– parc. št. 1432/12, k.o. 2631Portorož, 

sadovnjak 970 m2,
– parc. št. 1434/1, k.o. 2631Portorož, 

pot 55 m2 in
– parc. št. 1434/2, k.o. 2631Portorož, 

pot 21 m2 – vse nepremičnine last občine 
Piran do celote.

Parcele, skupno 1749 m2, zemljišča, se 
prodajajo (kot en predmet) po izklicni ceni 
399.550,00 EUR.

V naravi se nepremičnine nahajajo v 
centru Portoroža.

Predmet dražbe št. 4:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot 

celota):
– parc. št. 1043/5, k.o. 2631Portorož, 

trstičje 722 m2,
– parc. št. 1043/8, k.o. 2631Portorož, 

trstičje 16 m2 – obe last Občine Piran do 
celote; obremenjeni s služnostjo v korist 
Gratel d.o.o.

Parceli, skupno 738 m2 zemljišča, se 
prodajata (kot en predmet) po izklicni ceni 
95.940,00 EUR.

V naravi se nepremičnini nahajata ob 
Belokriški cesti, Beli križ nad Portorožem.

Predmet dražbe št. 5:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc.št. 1042/9, k.o. 2631Portorož, 

njiva 693 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni 

90.090,00 EUR.
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Komisija za nepremičnine s soglasjem 
župana si pridružuje pravico ustaviti posto-
pek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla.

Občina Piran

Št. 195/2012 Ob3814/12
Občina Šoštanj na podlagi 16. člena 

Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Obči-
ne Šoštanj, št. 14/08 – UPB2), 38. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11) ter sklepa Sveta Občine 
Šoštanj o načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Šoštanj za leto 2012 
(Uradni list Občine Šoštanj, št. 12/2011 in 
4/2012) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-
torja javne dražbe: Občina Šoštanj, Trg svo-
bode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/8984300, 
faks 03/8984333.

2. Opis predmetov prodaje in izklicna 
cena

Predmet prodaje bodo naslednje nepre-
mičnine:

a) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 
št. 409 in 410/1, v skupni izmeri 1134 m2, 
v k.o. Šoštanj, namenjeno za gradnjo sta-
novanjske hiše. Zemljišče je obremenje-
no z nepravo stvarno služnostjo v korist 
imetnika: Komunalnega podjetja Velenje 
zaradi na njem zgrajenega toplovodnega 
omrežja.

Izklicna cena je 28.350,00 EUR.
b) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 

št. 754/12, v izmeri 1161 m2, v k.o. Topol-
šica, namenjeno za gradnjo stanovanjske 
hiše. Zemljišče je obremenjeno z nepravo 
stvarno služnostjo v korist imetnika: Ko-
munalno podjetje Velenje, zaradi na njem 
zgrajenega kanalizacijskega toplovodnega 
in vodovodnega omrežja.

Izklicna cena je 34.830,00 EUR.
Obe nezazidani stavbni zemljišči sta ko-

munalno opremljeni, predvideni za pozidavo 
stanovanjskih objektov, skladno z veljavnim 
prostorskim aktom, ki ureja poselitveno ob-
močje, kjer nepremičnini ležita.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Pogoji javne dražbe:
a) Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim 
redom republike Slovenije lahko postanejo 
lastniki nepremičnin.

b) Dražitelji morajo najkasneje eno uro 
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo 
udeležbo na javni dražbi in predložiti:

– potrdilo o vplačani varščini v višini 10% 
od izklicne cene nepremičnine, ki jo dražijo,

– podatke o osebnem oziroma transak-
cijskem računu za primer vrnitve varščine,

– fotokopijo osebnega dokumenta (velja 
za fizične osebe),

– davčno številko oziroma ID številko 
za DDV,

– pisno overjeno pooblastilo za zasto-
panje, v primeru, da je za zastopanje na 
dražbi pooblaščena druga pravna ali fizič-
na oseba.

c) Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino 
in ne bodo pristopili k javni dražbi, se var-
ščina zadrži.

5. Vsak dražitelj mora plačati varščino 
v višini 10% izklicne cene nepremičnine, 
ki jo bo dražil, na podračun EZR Občine 
Šoštanj, št. 013260100018560, s pripisom 
»za javno dražbo«. Plačana varščina se bo 
uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, 
dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, 
pa vrnila brez obresti v osmih dneh po 
končani dražbi.

6. Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni 
po opravljeni javni dražbi skleniti pogodbo 
o prodaji nepremičnine in poleg dosežene 
cene za nepremičnino plačati tudi pripa-
dajoči davek – 20% DDV. Prav tako uspe-
li dražitelj nosi tudi druge stroške, ki so 
povezani s prenosom lastništva (overitva, 
takse, vpise …). V primeru, da dražitelj, ki 
je na dražbi uspel, v navedenem roku ne 
podpiše pogodbe, se lahko rok za sklenitev 
pogodbe podaljša, vendar ne za več kot 
15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne pod-
piše pogodbe niti v podaljšanem roku, že 
vplačano varščino zadrži Občina Šoštanj.

7. Kupnina za nepremičnino bo morala 
biti poravnana v roku 30 dni od podpisa 
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki 
je naveden, je bistvena sestavina pravne-
ga posla. Izročitev nepremičnine in zemlji-
škoknjižnega dovolila za vpis lastništva se 
opravi po plačilu celotne kupnine.

8. Nakup vseh nepremičnin se opravi po 
načelu »videno–kupljeno«, kasnejše rekla-
macije se ne upoštevajo.

9. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija, imenovana s 

sklepom župana, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je najmanj eno uro 

pred javno dražbo predložil vsa zahtevana 
dokazila iz 4. točke.

c) Z vplačano varščino se šteje, da draži-
telj sprejema izklicno ceno nepremičnine in 
je vezan na svojo ponudbo.

d) Najnižji znesek višanja za nepremič-
nine, navedene pod točko a) in b) znaša 
500,00 EUR.

e) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, 
dokler ni podana višja ponudba.

f) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-
višjo ceno.

g) Če je dražitelj samo eden, je nepre-
mičnina prodana po izklicni ceni.

h) Dražba je končana, ko vodja dražbe tri-
krat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

i) Ugovore proti dražbenemu postopku je 
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik 
o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore 
reši komisija takoj.

j) Javna dražba se izvaja v skladu z 
Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11).

k) Na javni dražbi kot dražitelji ne mo-
rejo sodelovati osebe, navedene v drugem 
odstavku 32. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).

10. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi po-
godbe o prodaji nepremičnine najugodnejše-
mu ponudniku oziroma lahko začeti postopek 
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla 
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti ustavi, dolžan pa je vrniti varščino 
brez obresti ter poravnati izkazane stroške.

11. Javna dražba bo opravljena v sredo, 
dne 5. 9. 2012, ob 15. uri, v mali sejni sobi 
Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.

12. Vsa dodatna pojasnila in informacije 
lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Upravi 
občine Šoštanj, vsak delovni dan, med 10. in 
12. uro, na tel. 03/8984300. Ogled nepremič-
nin in druge dokumentacije v zvezi z nepre-
mičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Občina Šoštanj
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Razpisi delovnih mest

Št. 291/2012 Ob3806/12
Nadzorni svet JKP ŠENTJUR, d.o.o., 

Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šen-
tjur, na podlagi 515. člena Zakona o gospo-
darskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 
60/06 – popravek, 26/07 – ZSDUB, 33/07 
– ZSRegB, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 
23,09, 42/09, 65/09 – UPB3, 83/09, 33/11, 
91/11, 100/11, 32/12, 57/12) ter 6. in 8. točke 
Akta o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo JKP Šentjur, javno komunalno 
podjetje d.o.o. (z dne 24. 10, 2007, št. 316
1/2007) objavlja javni razpis za prosto de-
lovno mesto

direktor JKP Šentjur, d.o.o.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih 

pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba 

tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vo-

dilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– organizacijske, strokovne in vodstvene 

sposobnosti; med kandidati, ki izpolnjujejo 
zahtevane pogoje, ima lahko prednost kan-
didat, ki ima delovne izkušnje s področja 
komunalnih dejavnosti.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnje-
vanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi 
priložiti še:

1. življenjepis,
2. dokazilo o državljanstvu RS,
3. program dela javnega podjetja za 4le-

tno mandatno obdobje,
4. izjavo v skladu z drugim odstavkom 

255. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek, 
26/07 – ZSDUB, 33/07 – ZSRegB,67/07 
– ZTFI, 10/08, 68/08, 23,09, 42/09, 65/09 – 
UPB3, 83/09, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12, 
57/12), da:

– ni že član drugega organa vodenja ali 
nadzora te družbe;

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi ka-
znivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper 
delovno razmerje in socialno varnost, zo-

per pravni promet, zoper premoženje, zoper 
okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba 
ne sme biti član organa vodenja ali nadzora 
pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti 
po prestani kazni zapora;

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep pre-
povedi opravljanja poklica, in sicer dokler 
traja prepoved;

– ni bil kot član organa vodenja ali 
nadzora družbe, nad katerim je bil začet 
stečajni postopek, pravnomočno obsojen 
na plačilo odškodnine upnikom v skladu z 
določbami zakona, ki ureja finančno poslo-
vanje podjetij, o odškodninski odgovorno-
sti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti 
sodbe,

5. izjavo, da za namen tega postopka, 
organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje 
pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte 
alineje 4. točke iz uradnih evidenc.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in iz-
bira kandidata se bo presojala na podlagi 
predloženih dokazil.

Direktor bo imenovan za štiri leta, z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Delovno razmerje se sklepa za nedolo-
čen čas, s polnim delovnim časom.

Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi 
dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahte-
vane priloge iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke pri-
poročeno, v zaprti ovojnici, na naslov: JKP 
Šentjur, javno komunalno podjetje d.o.o., 
Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, 
s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za di-
rektorja«. Rok za prijavo je 15 dni in prične 
teči naslednji dan po objavi razpisa.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkas-
neje v roku 30 dni po končanem izbirnem 
postopku.

V besedilu javnega razpisa uporablje-
ni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

JKP Šentjur, d.o.o.  
Nadzorni svet

Št. 110278/2012/2 Ob3815/12
Ministrstvo za notranje zadeve na pod-

lagi prvega odstavka 118. člena Zakona o 
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 
21/12 – ZDU1F in 47/12) razpisuje:

a) prosto mesto vodje Okrožnega dr-
žavnega tožilstva v Kranju,

b) prosto mesto vodje Okrožnega dr-
žavnega tožilstva v Novem mestu.

Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. čle-

na ZDT1 je za vodjo državnega tožilstva 
lahko imenovan državni tožilec, ki je ob 
prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje 
za imenovanje v naziv višjega državnega 
tožilca.

Prijavi je potrebno priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejav-

nosti;
– program vodenja državnega tožilstva, 

ki mora skladno s četrtim odstavkom 118. 
člena ZDT1 vsebovati zlasti oceno stanja 
na državnem tožilstvu, oceno tveganj in pri-
ložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, 
način zagotavljanja izvajanja politike pre-
gona, področja prednostnega obravnavanja 
zadev ter navedbo ukrepov in rokov za do-
sego ciljev;

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih po-
gojev iz tretjega odstavka 117. člena ZDT1.

Rok za prijavo je 30 dni od objave razpi-
sa. Skladno z drugim odstavkom 117. člena 
ZDT1 vodjo okrožnega državnega tožilstva 
imenuje Državnotožilski svet, na obrazložen 
predlog ministra po predhodnem mnenju ge-
neralnega državnega tožilca, za šest let, z 
možnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave z zahtevanimi prilogami se 
pošlje na: Ministrstvo za notranje zadeve, 
Direktorat za državno tožilstvo, Štefanova 2, 
1000 Ljubljana, z oznako na ovojnici pod 
a) Prijava za »110281/2012Kranj« oziro-
ma pod b) Prijava za »110278/2012Novo 
mesto«.

Ministrstvo za notranje zadeve
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znesek varščine vštel v kupnino za ze-
mljišče.

V primeru, da ponudnik najvišje cene 
ne bo izbran kot predkupni upravičenec v 
skladu s 23. členom ZKZ, mu bo vplača-
ni znesek varščine brezobrestno vrnjen v 
petih dneh po prejetem zapisniku upravne 
enote o prispelih prijavah na ponudbo. V 
primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo 
sprejel ponudbe za prodajo zemljišča, se 
mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki 
bo dne 22. 8. 2012, ob 10. uri, na sedežu 
sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko so-
delujejo tudi ponudniki ali njihovi poobla-
ščenci s pis nim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obvešče-
ni.

Interesenti lahko dobijo dodatne infor-
macije in si ogledajo razpoložljivo doku-
mentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 
01/4341100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 47820/2012 Ob3809/12
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 

2, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Urad-
ni list RS, št. 86/10) in določil Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11 in nasl.) objavlja

javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin

1.Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za 

gozdove Slovenije, Območna enota Ko-
čevje – kontaktna oseba Bojan Kocjan, tel. 
01/8950400),

– Stavbno zemljišče Marof, v izmeri 
1262 m2 na parceli 213/9, k.o. Mahovnik, 
lokacija Rožna ulica, Kočevje, izhodiščna 
cena: 17.688 EUR.

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se 
opravljala v navedeni nepremičnini pod 
razdelkom a) je: poslovno stanovanjska 
dejavnost.

b) Lokacija okolica Celja (Zavod za 
gozdove Slovenije, Območna enota 
Celje – kontaktna oseba Ivo Trošt, tel. 
03/4255180),

– Poslovni prostor (gozdna učilna v 
mansardi nad garažo), v izmeri 58,76 m2, 
na lokaciji Ulica XIV. divizije 17, 3250 
Rogaška Slatina, ID znak nepremičnine: 
263510742, k.o. Rogaška Slatina, ID 
št. stavbe 1074, posamezni del stavbe 
št. 2., izhodiščna cena: 20.500 EUR.

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se 
opravljala v navedeni nepremičnini pod 
razdelkom b), je stanovanjska in mirna 
poslovna dejavnost.

c) Lokacija okolica Novega mesta (Za-
vod za gozdove Slovenije, Območna eno-
ta Novo mesto – kontaktna oseba Andrej 
Pečavar, tel. 04/2024200),

– Poslovni prostor v 1. nadstropju, v 
stavbi na naslovu Cesta bratstva in eno-
tnosti 43, Metlika, v izmeri 21,04 m2, na 
parc. št. 1/4 oziroma 1/5, k.o. Metlika, 
etažna lastnina še ni urejena, izhodiščna 
cena: 7.380 EUR;

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se 
opravljala v nepremičnini pod razdelkom 
c) mirna poslovna, stanovanjska, počitni-
ška dejavnost ter društvena dejavnost, po-
vezana z naravo.

2. Rok za zbiranje ponudb je 17. 9. 
2012, do 8.30. Ponudniki lahko ponud-
be pošljejo priporočeno po pošti, vendar 
morajo na naslov prispeti do določenega 
datuma ali ure.

3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, 
da je ponudnik nakupa vplačal varščino 
v višini 10% izhodiščne cene za vsako 
ponujeno nepremičnino na podračun Za-
voda za gozdove Slovenije, št. 01100
6030234244, sklic na št. SI 101201000, 
pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana. 
Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo 
sprejeli, bomo varščino brezobrestno vrnili 
v nominalnem znesku, v 30 dneh od spre-
jema odločitve, da se njihova ponudba ne 
sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na 
razpisu uspel, všteta v kupnino.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca 

ter naslov stalnega bivališča oziroma se-
dež ponudnika,

– dokazilo o plačilu varščine,
– matično in davčno številko ponudni-

ka, številko TRR,
– navedbo nepremičnine, ponujeno 

ceno,
– dejavnost oziroma uporabo, ki se bo 

izvajala na predmetu prodaje,
– kontaktno osebo ponudnika in njego-

vo telefonsko številko,
– navedbo, da je ponudba veljavna naj-

manj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na na-

slov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna 
pot 2, 1000 Ljubljana.

Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpi-
raj – Javno zbiranje ponudb za prodajo 
nepremičnin«.

6. Javno odpiranje ponudb bo dne 
17. 9. 2012, ob 9. uri, na naslovu: Zavod 
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana. Pri odpiranju lahko sodelujejo 
ponudniki, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci s pooblastili. Pravočasno prispele 
ponudbe bo obravnavala Komisija za raz-
polaganje s stvarnim premoženjem in vse 
ponudnike obvestila o izboru najkasneje 
v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja 
ponudb.

7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 
90 dni po datumu odpiranja ponudb. Me-
rilo za izbor je ponujena najvišja cena. 
Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejav-
nost oziroma sprejemljiva uporaba nepre-
mičnin, kot je navedena za vsako nepre-
mičnino pod točko 1. tega razpisa. Proda-
jalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni 

Št. 402/2012 Ob3799/12
V skladu s Pravilnikom o prometu z ne-

premičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije objavlja

javno preveritev cene
na trgu za kmetijska zemljišča

Zaporedna št. 1
Parc. št. 120/2, k.o. 1073 – Trnovlje, 

njiva 3, b.t. 78, v izmeri 1139 m2, prodajna 
površina 573,58 m2. Izklicna cena je 5,00 
EUR/m2, kar skupaj znaša 2.867,90 EUR. 
Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno 
kot kmetijsko zemljišče.

Zaporedna št. 2
Parc. št. 257, k.o. 525 – Sp. Gasteraj, 

travnik 4, b.t. 55, v izmeri 55 m2. Izklicna 
cena je 10,00 EUR/m2, kar skupaj znaša 
5.500,00 EUR. Parc. št. 648, k.o. 525 – 
Sp. Gasteraj, njiva 5, b.t. 50, v izmeri 
2097 m2. Izklicna cena je 10,00 EUR/m2, 
kar skupaj znaša 20.970,00 EUR. Parc. 
št. 647, k.o. 525 – Sp. Gasteraj, sadov-
njak 4, b.t. 52, v izmeri 219 m2. Izklic-
na cena je 10,0 EUR/m2, kar skupaj zna-
ša 2.190,00 EUR. Vsa zemljišča so opre-
deljena kot kmetijska zemljišča.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne 
osebe s sedežem v RS, fizične osebe dr-
žavljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih do-
loča zakon ali mednarodna pogodba, ki jo 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
Fizične osebe morajo ponudbi priložiti po-
trdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu 
varščine, pravne osebe pa izpis iz sodne-
ga registra, ki ni starejši od 30 dni in potr-
dilo o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo pri-
speti v zaprti kuverti, na naslov: Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkas-
neje do 21. 8. 2012, do 12. ure. Na kuverti 
mora biti pod naslovom vidna (poudarje-
na) oznaka, z navedbo »Javna preveri-
tev cene na trgu za kmetijska zemljišča 
št. 7643/2012 pod zap.št. _____– Ne od-
piraj – DRA.«

Zemljišče bo prodano v skladu z Za-
konom o kmetijskih zemljiščih po najvišji 
ponujeni ceni.

Interesenti morajo v roku za oddajo 
vplačati varščino v višini 10% od izklicne 
cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS, št. 011006030960677, pri 
Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem 
na št. 7643/2012, za javni razpis. Ponu-
dnikom, ki ne bodo ponudili najvišje cene, 
bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen 
v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. 
Sklad se obvezuje, da bo v roku 8 dni 
po odpiranju ponudb, objavil ponudbo za 
prodajo zemljišča na pristojni upravni enoti 
po najvišji ponujeni ceni. Kolikor Sklad ne 
prejme nobene ponudbe, ni zavezan pro-
dati zemljišča po izhodiščni ceni.

V primeru, da bo ponudnik najvišje 
cene izbran kot predkupni upravičenec v 
skladu s 23. členom ZKZ, se bo vplačani 
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zavezan skleniti pogodb. Vlada ali poo-
blaščena oseba s soglasjem predstojnika 
lahko začeti postopek do sklenitve pravne-
ga posla ustavita, brez dolžnosti povračila 
kakršnekoli odškodnine.

8. Vse stroške v zvezi s prenosom la-
stništva (stroške notarske potrditve po-
godbe, izvedbe vpisa lastništva v zemlji-
ško knjigo, davek in morebitne druge stro-
ške) plača izbrani ponudnik.

9. Nepremičnine se prodajajo po nače-
lu videno – kupljeno, poznejše reklamacije 
se ne upoštevajo.

10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh 
od prejema obvestila o izboru in poziva k 
podpisu pogodbe podpisati prodajno po-
godbo. Kolikor kupec v navedenem roku 
ne podpiše pogodbe, pripade varščina 
prodajalcu, prodajalec pa si pridržuje pra-
vico povabiti k podpisu pogodbe drugega 
najugodnejšega ponudnika. Celotno ku-
pnino mora kupec plačati v 30 dneh po 
sklenitvi pogodbe, kar je bistvena sesta-
vina pravnega posla, pri čemer se znesek 
vplačane varščine všteje v kupnino. Koli-
kor kupec v navedenem roku ne plača ku-
pnine, pripade varščina prodajalcu. V tem 
primeru lahko prodajalec razdre pogodbo 
brez dodatnega opomina in si hkrati pridr-
žuje pravico povabiti k podpisu pogodbe 
drugega najugodnejšega ponudnika. Pre-
nos prodane nepremičnine ni možen pred 
plačilom celotne kupnine.

11. Nadaljnje informacije v zvezi z de-
janskim stanjem (ogledi, mapne kopije 
ipd.) prodajanih nepremičnin interesenti 
dobijo pri kontaktnih osebah na tel. šte-
vilkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, 
v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel. 
01/4700059.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 43059/2012 Ob3800/12

Povabilo k oddaji prijave
1. Povabilo k oddaji prijave
Na podlagi javnega razpisa za izvedbo 

del prenove javne razsvetljave in podelitev 
koncesije za opravljanje lokalne gospo-
darske javne službe dobave, postavitve, 
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave 
v Občini Litija naročnik/koncedent: Občina 
Litija, Jerebova 14,  1270 Liti-
ja, tel.+386 (1) 8963420, faks +386 (1) 
8963460, epošta: obcina.litija@litija.si, 
matična številka: 5874246, davčna šte-
vilka: SI18369529, vabi prijavitelje/konce-
sionarje, da v skladu z zahtevami iz te 
razpisne dokumentacije podajo prijavo za 
izvedbo del prenove javne razsvetljave in 
podelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe dobave, posta-
vitve, vzdrževanja in izvajanja javne raz-
svetljave.

Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo 
(prijavo). V primeru skupne prijave sme 
biti ista oseba ali njena povezana družba 
udeležena le pri eni (skupni) prijavi.

2. Prijavitelj/koncesionar
Prijavitelj/koncesionar je lahko prav-

na ali fizična oseba (samostojni podje-
tnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za 
opravljanje razpisane gospodarske javne 
službe v Občini Litija.

V prijavi za izvedbo del prenove javne 
razsvetljave in pridobitev koncesije (prijavi 
na javni razpis), mora prijavitelj dokazati 

da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo 
(sposobnost), določene z veljavnim za-
konom, ki ureja postopek oddaje javnih 
naročil, ob tem pa mora prijavitelj dokazati 
oziroma mora predložiti listine, zahtevane 
v tej razpisni dokumentaciji.

Prijavo na javni razpis lahko poda sku-
paj tudi več oseb, ki morajo prijavi pre-
dložiti ustrezen akt o skupnem izvajanju 
koncesije skladno z zakonom, ki ureja po-
stopke oddaje javnih naročil.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba del 

prenove javne razsvetljave in podelitev 
koncesije za opravljanje lokalne gospo-
darske javne službe dobave, postavitve, 
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave 
v Občini Litija.

Naročnik/koncedent bo za izvedbo del 
prenove javne razsvetljave in opravljanje 
razpisane lokalne gospodarske javne služ-
be izbral prijavo enega prijavitelja ali prija-
vo skupine prijaviteljev, najprej v skladu s 
33. členom Odloka o koncesiji za opravlja-
nje lokalne gospodarske javne službe do-
bave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja 
javne razsvetljave v Občini Litija (Uradni 
list RS, št. 55/12 z dne 20. 7. 2012), z 
obvestilom o izbiri, skladno z zakonom, 
ki ureja postopek oddaje javnih naročil. 
Zoper to obvestilo je dopustno pravno var-
stvo v skladu z zakonom, ki ureja revizijo 
postopkov oddaje javnih naročil. Glede na 
to, da je predmet koncesije izvajanje go-
spodarske javne službe, kjer zakon izrec-
no predpisuje izdajo upravne odločbe, bo 
koncedent po pravnomočnosti odločitve o 
oddaji naročila pred sklenitvijo koncesij-
ske pogodbe izdal odločbo, s katero mu 
bo podelil pravico izvajati dejavnost, ki je 
predmet tega razpisa.

Izbrani prijavitelj/koncesionar bo sklad-
no s pogoji in zahtevami tega razpisa dol-
žan izvesti prenovo javne razsvetljave in 
bo imel:

– izključno oziroma posebno pravico 
opravljanja gospodarske javne službe, ki 
je predmet tega razpisa, na celotnem ob-
močju Občine Litija,

– izključno oziroma posebno pravico 
dobave in postavitve naprav, objektov in 
omrežja javne razsvetljave, postavitve, po 
posebnem pooblastilu koncedenta vode-
nja investicij in vzdrževanja koncedentove 
infrastrukture javne razsvetljave ter upra-
vljanja s to infrastrukturo,

– dolžnost zagotavljati uporabnikom 
oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno 
opravljanje gospodarske javne službe, v 
skladu s predpisi in v javnem interesu.

Koncesijska pogodba bo sklenjena 
za določen čas 6 let od dneva skleni-
tve koncesijske pogodbe (rok koncesije). 
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem 
podpisa koncesijske pogodbe obeh po-
godbenih strank. Izbrani koncesionar bo 
moral začeti z izvajanjem koncesije naj-
pozneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske 
pogodbe. Rok koncesije ne teče v času, 
ko zaradi višje sile ali razlogov na strani 
koncedenta, koncesionar ne more izvrše-
vati bistvenega dela tega koncesijskega 
razmerja. Trajanje koncesijske pogodbe 
se lahko podaljša zgolj iz razlogov, dolo-
čenih z zakonom.

Koncedent je s sklepom o dodelitvi 
nepovratnih sredstev, št. 430131/2010

DE/179, z dne 29. 6. 2012, pridobil sred-
stva na javnem razpisu za sofinanciranje 
operacij za energetsko učinkovito preno-
vo javne razsvetljave za obdobje 2011 
do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete Trajnostna raba ener-
gije, prednostne usmeritve Učinkovita 
raba električne energije (Uradni list RS, 
št. 55/11; v nadaljevanju: razpis UJR1), v 
višini 108.123,23 €. Financiranje dobave 
in postavitve naprav in ostalih predme-
tov javne razsvetljave oziroma prenove 
javne razsvetljave se (deloma) izvede iz 
teh sredstev in sredstev lastne udeležbe 
koncedenta v odstotku, kakor ga zahteva 
razpis UJR1.

Koncesionar dobavo in postavitev na-
prav in ostalih predmetov javne razsve-
tljave oziroma prenovo javne razsvetljave 
izvede po ceni, ki jo je ponudil na javnem 
razpisu, na podlagi katerega je pridobil 
koncesijo, ter skladno s terminskim pla-
nom in popisom del, kakor ga je ponudil 
na tem javnem razpisu.

Za dobavo in postavitev naprav in osta-
lih predmetov javne razsvetljave oziroma 
prenovo javne razsvetljave, kakor izhaja 
iz popisa del in terminskega plana, izdela-
nih na podlagi investicijske dokumentacije 
(ID), ki je bila predložena s strani konce-
denta v prijavi na javni razpis UJR1, in 
ju koncesionar/izvajalec priloži prijavi, po 
ceni, ki jo koncesionar/izvajalec ponudi na 
javnem razpisu, naročnik/koncedent z iz-
vajalcem/ koncesionarjem zaradi upravno-
pravnih potreb, določenih v razpisu UJR1, 
hkrati s koncesijsko pogodbo sklene tudi 
pogodbo o izvedbi prenove javne razsve-
tljave za izvedbo prenove javne razsvetlja-
ve, ki pa v ničemer ne posega v pravice 
in obveznosti ter druga pravna razmerja, 
določena v koncesijskem razmerju. Prav 
tako vse pravice in obveznosti, določene 
v tej pogodbi o izvedbi prenove javne raz-
svetljave pomenijo pravice in obveznosti 
po koncesijski pogodbi, vsakršna kršitev 
pogodbe o izvedbi prenove javne razsve-
tljave pa šteje hkrati tudi za kršitev konce-
sijske pogodbe.

Natančnejši opis predmeta javnega 
razpisa, pogoji za podelitev koncesije in 
izvajanje koncesije so v nadaljevanju te 
razpisne dokumentacije.

Prijave morajo biti pripravljene v skladu 
z določili te razpisne dokumentacije.

Javni razpis za izvedbo del prenove 
javne razsvetljave in podelitev koncesije 
za opravljanje razpisane lokalne gospo-
darske javne službe v Občini Litija je ob-
javljen v Uradnem listu RS in na Portalu 
javnih naročil.

Občina Litija

Št. 05/2012 Ob3801/12
Na podlagi sklepa upravnega odbo-

ra Odvetniške zbornice Slovenije z dne 
6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom Zako-
na o odvetništvu in 67. členom Statuta 
Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena 
Pravilnika Odvetniške zbornice Sloveni-
je o vodenju imenika odvetnikov, imenika 
odvetniških kandidatov in imenika odve-
tniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika 
Odvetniške zbornice Slovenije o merilih 
in postopkih za ugotavljanje primernosti 

mailto:obcina.litija@litija.si
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poslovnih prostorov in opreme, potrebne 
za opravljanje odvetniškega poklica obja-
vljamo obvestilo:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Gregor Lepo-

ša, rojen 23. 10. 1982 v Celju, z dnem 
5. 6. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Zrečah, Cesta na Roglo 11j (zaposlen pri 
odvetnici Andreji Zidanšek).

Obveščamo vas, da se Urška Nardoni, 
rojena 16. 3. 1972 v Kranju, z dnem 5. 6. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetni-
ške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Cesta v Gorice 34 (zaposlena pri 
odvetniku Luki Divjaku).

Obveščamo vas, da se Blaž Godec, 
rojen 13. 1. 1982 v Mariboru, z dnem 6. 6. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetni-
ške zbornice Slovenije, s pisarno v Lju-
bljani, Trdinova 7 (zaposlen v Odvetniški 
pisarni Mirko Bandelj d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Ana Hribernik, 
rojena 27. 6. 1980 v Ljubljani, z dnem 6. 6. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetni-
ške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Trdinova 7 (zaposlena v Odvetniški 
pisarni Mirko Bandelj d.o.o.).

Obveščamo vas, da se mag. Igor An-
gelovski, LL.M., rojen 16. 12. 1983 v Ma-
riboru, z dnem 13. 6. 2012 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
s pisarno v Ljubljani, Barjanska cesta 3 
(zaposlen v Odvetniški pisarni Miro Senica 
in odvetniki, d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Jure Cujnik, ro-
jen 25. 9. 1983 v Ljubljani, z dnem 20. 6. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetni-
ške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljublja-
ni, Dalmatinova 2.

Obveščamo vas, da se Miha Žinkovič, 
rojen 7. 8. 1976 v Mariboru, z dnem 20. 6. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetni-
ške zbornice Slovenije, s pisarno v Mari-
boru, Partizanska cesta 32.

Obveščamo vas, da se mag. Boštjan 
Pavec, rojen 22. 7. 1979 v Kranju, z dnem 
20. 6. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Celju, Prešernova ulica 23.

Obveščamo vas, da se Dušan Dornik 
ml., rojen 22. 2. 1980 v Novem mestu, z 
dnem 20. 6. 2012 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s 
pisarno v Krškem, Cesta krških žrtev 40 
(zaposlen pri odvetniku Dušanu Dorniku).

Obveščamo vas, da se mag. Sanda 
Bužinel Matelič, rojena 30. 7. 1979 v Šem-
petru pri Gorici, z dnem 1. 7. 2012 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, s pisarno v Novi Gorici, Uli-
ca Gradnikove brigade 6 (družbenica v 
Odvetniški družbi Matelič in Matelič, o.p., 
d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Mitja Kastivnik, 
rojen 4. 8. 1980 v Slovenj Gradcu, z dnem 
4. 7. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Postojni, Novi trg 9 (zaposlen pri odvetni-
ku Alešu Kaluži).

Obveščamo vas, da se Gregor Čer-
neka, rojen 23. 9. 1982 v Kopru, z dnem 
10. 7. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Brdnikova 44 (zaposlen v Od-
vetniški pisarni Mužina in partnerji d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Mirjana Kranj-
čević, rojena 26. 7. 1954 v Novem Sadu, 
z dnem 10. 7. 2012 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s 
pisarno v Ljubljani, Tivolska cesta 38. Od-
vetniški poklic bo opravljala s polovičnim 
delovnim časom.

Obveščamo vas, da se Maruša Logar, 
rojena 3. 2. 1982 v Novem mestu, z dnem 
10. 7. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Salendrova ulica 4 (zaposlena 
pri odvetniku Mihi Kuniču).

Obveščamo vas, da se Luka Zupan-
čič, rojen 15. 4. 1982 v Zagrebu, z dnem 
10. 7. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, s pisarno v 
Ljubljani, Dalmatinova ulica 11 (zaposlen 
v Odvetniški družbi Ilić o.p. d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Simon Žgavec, 
rojen 30. 9. 1984 v Ljubljani, z dnem 10. 7. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetni-
ške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Tivolska cesta 48 (zaposlen v Od-
vetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & 
partnerji o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Ivan Bukovnik, 
rojen 24. 3. 1952 v Radljah ob Dravi, z 
dnem 10. 7. 2012 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s 
pisarno v Lenartu v Slovenskih goricah, 
Maistrova ulica 10.

Obveščamo vas, da se Iztok Starc, ro-
jen 3. 2. 1973 v Brežicah, z dnem 10. 7. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetni-
ške zbornice Slovenije, s pisarno v Lju-
bljani, Dalmatinova ulica 2 (zaposlen pri 
odvetniku Antonu Grilcu).

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se mag. Jana Mo-

rela, odvetnica iz Ljubljane, Mala ulica 5 
(zaposlena pri odvetniku Gregorju Zupan-
čiču), z dnem 31. 5. 2011 izbriše iz imeni-
ka odvetnikov Odvetniške zbornice Slove-
nije, na podlagi 5. točke prvega odstavka 
30. člena ZOdv v zvezi z 2. točko prvega 
odstavka 21. člena ZOdv.

Obveščamo vas, da se Varja Holec, 
odvetnica iz Ljubljane, Komenskega ulica 
4, z dnem 12. 2. 2012 izbriše iz imenika 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sama odrekla opravljanju odve-
tniškega poklica.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne 
odvetnice Varje Holec je odvetnik Marko 
Sorta, družbenik Odvetniške družbe Mra-
mor, Sorta & Holec o.p. d.o.o., Komenske-
ga ulica 4, Ljubljana.

Obveščamo vas, da se Alojzija Kos 
Slatinšek, odvetnica iz Maribora, Partizan-
ska cesta 67A, z dnem 31. 5. 2012 izbriše 
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, ker se je sama odrekla opravlja-
nju odvetniškega poklica.

Prevzemnica odvetniške pisarne Alojzi-
je Kos Slatinšek je Bojana Kotnik, odvetni-
ca iz Maribora, Trg Leona Štuklja 5.

Obveščamo vas, da se Aleš Šifrer, od-
vetnik iz Ljubljane, Komenskega 12 (zapo-
slen pri odvetnici Barbari Štraus Kunaver), 
z dnem 31. 5. 2012 izbriše iz imenika od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sam odrekel opravljanju odvetni-
škega poklica.

Obveščamo vas, da se Tjaša Mlinarič, 
odvetnica iz Celja, Ljubljanska cesta 11 
(zaposlena v Odvetniški družbi Borut So-

klič in odvetniki o.p. d.o.o.), z dnem 31. 5. 
2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, ker se je sama 
odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Marko Lisec, 
odvetnik iz Boštanja, Dolenji Boštanj 66a, 
z dnem 3. 6. 2012 izbriše iz imenika od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sam odrekel opravljanju odvetni-
škega poklica.

Prevzemnica odvetniške pisarne Marka 
Lisca je Albina Krulc, odvetnica iz Sevni-
ce, Naselje heroja Maroka 17.

Obveščamo vas, da se Darja Lazar, 
odvetnica iz Novega mesta, Rozmanova 
ulica 32a, z dnem 8. 6. 2012 izbriše iz ime-
nika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sama odrekla opravljanju 
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnik odvetniške pisarne Darje 
Lazar je Matjaž Medle, odvetnik iz Novega 
mesta, Ulica talcev 2.

Obveščamo vas, da se Irena Nečemer, 
odvetnica iz Slovenskih Konjic, Oplotniška 
1/a (zaposlena pri odvetniku Mateju Neče-
merju), z dnem 30. 6. 2012 izbriše iz ime-
nika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sama odrekla opravljanju 
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Obveščamo vas, da se Mirjana Kranj-
čević, odvetnica iz Ljubljane, Tivolska ce-
sta 38, z dnem 30. 6. 2012 izbriše iz ime-
nika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sama odrekla opravljanju 
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica odvetniške pisarne Mirja-
ne Kranjčević je Antonija Zalar, odvetnica 
iz Ljubljane, Trdinova ulica 2.

Obveščamo vas, da se Nikola Maslo-
varić, odvetnik iz Ljubljane, Trg osvobodil-
ne fronte 14 (zaposlen v Odvetniški pisarni 
Matej Erjavec d.o.o.), z dnem 1. 7. 2012 
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel 
opravljanju odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Ana Koprivc 
Osolnik, odvetnica iz Ljubljane, Barjanska 
cesta 3 (zaposlena v Odvetniški pisarni 
Miro Senica in odvetniki, d.o.o.), z dnem 
3. 7. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je 
sama odrekla opravljanju odvetniškega 
poklica.

Obveščamo vas, da se Barbara Koren, 
odvetnica iz Ljubljane, Štefanova ulica 5 
(zaposlena pri odvetniku Goranu Kanal-
cu), z dnem 15. 7. 2012 izbriše iz imenika 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sama odrekla opravljanju odve-
tniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Tomo Mächtig, 
odvetnik iz Ljubljane, Trdinova 8, z dnem 
31. 8. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je 
sam odrekel opravljanju odvetniškega po-
klica zaradi upokojitve.

Prevzemnica poslov odvetniške pi-
sarne odvetnika Toma Mächtiga je Irina 
Mächtig, odvetnica iz Ljubljane, Trdino-
va 8.

Obveščamo vas, da se Mirko Modic, 
odvetnik iz Ljubljane, Dalmatinova ulica 
4, z dnem 30. 9. 2012 izbriše iz imenika 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
ker se je sam odrekel opravljanju odvetni-
škega poklica zaradi upokojitve.
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Prevzemnik poslov odvetniške pisarne 
odvetnika Mirka Modica je Aleš Kovač, od-
vetnik iz Ljubljane, Dalmatinova 4.

V zvezi z obvestilom št. 677/2012 o 
izbrisu Janeza Žlendra, odvetnika iz Ljub
ljane, Miklošičeva cesta 38, iz imenika 
odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slove-
nije z dnem 28. 3. 2012, ker mu je bil iz-
rečen disciplinski ukrep odvzema pravice 
opravljati odvetniški poklic za dobo 4 let, 
vas obveščamo, da je upravni odbor Od-
vetniške zbornice Slovenije na seji dne 
10. 7. 2012 za prevzemnika odvetniške 
pisarne Janeza Žlendra, Miklošičeva cesta 
38, Ljubljana (Odvetniška pisarna Žlender 
d.o.o., Miklošičeva cesta 38, Ljubljana) 
določil odvetnika Aleksandra Cmoka, Gle-
dališka ulica 2, 3000 Celje.

III. Preselitve
Obveščamo vas, da Igor Pišek, odve-

tnik iz Ljubljane, z dnem 1. 7. 2012 pre-
seli sedež pisarne z naslova Dunajska 
cesta 22, Ljubljana, na novi naslov: Rožna 
dolina, cesta XXI/2A, 1000 Ljubljana, tel. 
01/4302766, faks 01/4302767.

Obveščamo vas, da Judita Svetina, 
odvetnica iz Domžal, z dnem 1. 7. 2012 
preseli sedež pisarne z naslova Kolodvor-
ska cesta 6, 1230 Domžale, na novi na-
slov: Ljubljanska cesta 36, 1230 Domžale, 
GSM: 031/571579.

Obveščamo vas, da je Biljana Lukić, 
odvetnica iz Ljubljane, z dnem 15. 6. 
2012 preselila sedež pisarne z naslova 
Mestni trg 8, 1000 Ljubljana, na novi na-
slov: Na Stolbi 5, 1000 Ljubljana, tel./faks 
0599/30522.

Obveščamo vas, da dr. Roland Grilc, 
vpisan v imenik tujih odvetnikov pri Od-
vetniški zbornici Slovenije po 34.b in 34.c 
členu Zakona o odvetništvu, pod poklic-
nim nazivom Rechtsanwalt, preseli sedež 
pisarne z naslova Večna pot 11, Ljublja-
na, na novi naslov: Opekarska cesta 11, 
1000 Ljubljana, tel. 051/650563, epošta: 
office@grilc.at, roland.grilc@grilc.at.

Obveščamo vas, da mag. Rudolf Vouk, 
vpisan v imenik tujih odvetnikov pri Odve-
tniški zbornici Slovenije po 34.b in 34.c 
členu Zakona o odvetništvu, pod poklic-
nim nazivom Rechtsanwalt, preseli sedež 
pisarne z naslova Mlinska ulica 28, Mari-
bor, na novi naslov: Opekarska cesta 11, 
1000 Ljubljana, tel. 051/650563, epošta: 
office@grilc.at, rudi.vouk@grilc.at.

Obveščamo vas, da dr. Maria Škof, 
vpisana v imenik tujih odvetnikov pri Od-
vetniški zbornici Slovenije po 34.b in 34.c 
členu Zakona o odvetništvu, pod poklicnim 
nazivom Rechtsanwältin, preseli sedež pi-
sarne z naslova Večna pot 11, Ljublja-
na, na novi naslov: Opekarska cesta 11, 
1000 Ljubljana, tel. 051/650563, epošta: 
office@grilc.at, maria.skof@grilc.at.

Obveščamo vas, da Peter Butinar, od-
vetnik iz Kopra, z dnem 2. 7. 2012 pre-
seli sedež pisarne z naslova Kosovelov 
trg 1, Koper, na novi naslov: Verdijeva 
ulica 7, 6000 Koper, tel. 05/6272501, 
08/2052108, faks 05/6272501.

Obveščamo vas, da Barbara Kolenko, 
odvetnica iz Ljubljane, z dnem 5. 7. 2012 
preseli sedež pisarne z naslova Poljanski 
nasip 8, 1000 Ljubljana, na novi naslov: 
Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana, tel. 
01/4333330, faks 01/4333331.

Obveščamo vas, da je Jurij Klešnik, od-
vetnik iz Ljubljane, z dnem 4. 7. 2012 pre-
selil sedež pisarne z naslova Opekarska 
cesta 5, Ljubljana, na novi naslov: Dalma-
tinova 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/28388
06, faks 01/2811117.

Obveščamo vas, da je Matiček Žumer, 
odvetnik iz Ljubljane, z dnem 3. 7. 2012 
preselil sedež pisarne z naslova Likozarje-
va 6, Ljubljana, na novi naslov: Peričeva uli-
ca 15, 1000 Ljubljana, GSM: 040/246012, 
epošta: maticek.zumer@gmail.com.

Obveščamo vas, da Judita Svetina, od-
vetnica iz Domžal, z dnem 16. 7. 2012 pre-
seli sedež pisarne z naslova Ljubljanska ce-
sta 36, 1230 Domžale, na novi naslov: Kaju-
hova 14, 1230 Domžale, tel. 01/7240124, 
faks 01/7240125, GSM: 031/571579, 
epošta: odvetnica.svetina@siol.net.

Obveščamo vas, da je Simon Krčmar, 
odvetnik iz Žalca, z dnem 1. 6. 2012 
preselil sedež pisarne z naslova Šlan-
drov trg 23, Žalec, na novi naslov: Uli-
ca Heroja Staneta 1/b, 3310 Žalec, tel. 
03/7120386, faks 03/7120383, epošta: 
odvetnik.krcmar@gmail.com.

Obveščamo vas, da Odvetniška družba 
Križanec & Potočnik o.p., d.o.o. (odvetnica 
Maja Potočnik) z dnem 1. 2. 2012 preseli 
sedež pisarne z naslova Dalmatinova ulica 
5, Ljubljana, na novi naslov: Dalmatinova 
ulica 2, 1000 Ljubljana, tel. 0590/97400, 
epošta: info@kpp.si.

Obveščamo vas, da bo Marko Za-
man, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 8. 
2012 preselil sedež pisarne z naslova 
Trg OF 13, Ljubljana, na novi naslov: 
Župančičeva ulica 8, 1000 Ljubljana, tel. 
01/2342542, faks 01/2342544, GSM: 
031/331338, epošta: info@opzaman.si.

Obveščamo vas, da bo Boštjan Podgor-
šek, odvetnik iz Brežic, z dnem 1. 8. 2012 
preselil sedež pisarne z naslova Trg izgnan-
cev 2, Brežice, na novi naslov: Levstikova 
ulica 6, 8250 Brežice, (tel. 07/4994405, 
faks 07/4994404, GSM: 051/202423, 
epošta: podgorsekb@gmail.com).

IV. Spremembe
Obveščamo vas, da se na podlagi za-

pisnika Upravne enote Lenart, številka: 
2113/2012 z dne 25. 5. 2012 spremeni 
priimek odvetnice Tanje Zorjan iz Lenarta 
v Slovenskih Goricah, Trg osvoboditve 3 
(zaposlena pri odvetniku Aleksandru Tu-
šku), v: Zorjan Tušek.

Prosimo vas, da upoštevate priimek 
odvetnice Mirjane Kranjčevič iz Ljubljane, 
Tivolska cesta 38, ki se pravilno glasi Kra-
njčević (in ne Kranjčevič).

Obveščamo vas, da se na podlagi izpi-
ska iz matičnega registra o sklenjeni za-
konski zvezi Upravne enote Kranj z dne 
12. 5. 2012 spremeni priimek odvetnice 
Barbare Fatur iz Ljubljane, Slovenska ce-
sta 55 B, v: Barbara Fatur Žontar.

Obveščamo vas, da se na podlagi izpi-
ska iz matičnega registra o sklenjeni za-
konski zvezi Upravne enote Mozirje z dne 
16. 6. 2012 spremeni priimek odvetnice 
Urše Klep iz Celja, Gledališka 2 (zaposle-
na v Odvetniški družbi Klep, o.p., d.o.o.), 
v: Urša Klep Volk.

Obveščamo vas, da odvetniku Darja-
nu Lampiču, Partizanska cesta 30, Mari-
bor, roj. 16. 4. 1978 na Ptuju, vpisanemu 
v imenik odvetnikov Odvetniške zborni-
ce Slovenije z dnem 1. 5. 2012, z dnem 

30. 6. 2012 preneha delovno razmerje v 
Odvetniški pisarni Godič & Selaković o.p., 
d.o.o.

Odvetnik Darjan Lampič z dnem 1. 7. 
2012 nadaljuje odvetniško dejavnost kot 
samostojni odvetnik na naslovu: Go-
sposvetska cesta 84, 2000 Maribor, 
tel. 02/6210290 in 02/6210291, faks 
02/6210292.

Obveščamo vas, da je odvetnica Ja-
sna Zakonjšek, roj. 15. 7. 1977 v Ljubljani 
z dnem 30. 6. 2012 prenehala opravljati 
odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri 
odvetniku mag. Emilu Zakonjšku in se je 
z dnem 1. 7. 2012 zaposlila v odvetni-
ški družbi Odvetniška pisarna Zakonjšek 
in Zakonjšek d.o.o., Mala ulica 5, 1000 
Ljubljana.

Obveščamo vas, da je odvetnik Primož 
Barbič, roj. 6. 10. 1979 v Šempetru pri 
Gorici z dnem 30. 6. 2012 prenehal opra-
vljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen 
pri odvetniku mag. Emilu Zakonjšku in se 
je z dnem 1. 7. 2012 zaposlil v odvetni-
ški družbi Odvetniška pisarna Zakonjšek 
in Zakonjšek d.o.o., Mala ulica 5, 1000 
Ljubljana.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške 
družbe: Odvetniška družba Grobelnik in 
partnerji o.p., d.n.o., Dalmatinova 11, 1000 
Ljubljana spremenjena, in sicer se spre-
menjena firma glasi: Odvetniška družba 
Grobelnik, o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 
11, 1000 Ljubljana.

Obveščamo vas, da odvetnici Mojci 
Oset, Ob železnici 6, Celje, roj. 3. 9. 1980 
v Celju, vpisani v imenik odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije z dnem 15. 12. 
2009, z dnem 31. 7. 2012 preneha de-
lovno razmerje v Odvetniški družbi Borut 
Soklič in odvetniki d.o.o., Celje.

Odvetnica Mojca Oset z dnem 1. 8. 
2012 nadaljuje odvetniško dejavnost 
kot samostojna odvetnica na naslovu: 
Ljub ljanska cesta 11, 3000 Celje, (tel. 
03/4900660, faks 03/4900661, epošta: 
mojca.oset@soklic.si).

Obveščamo vas, da odvetnici Lidiji De-
beljak, Kozlovičeva 15, Koper, roj. 24. 9. 
1978 v Ljubljani, vpisani v imenik odvetni-
kov Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 
10. 11. 2009, z dnem 31. 7. 2012 preneha 
delovno razmerje v Odvetniški družbi Ma-
toz o.p., d.o.o., Koper.

Odvetnica Lidija Debeljak z dnem 1. 8. 
2012 nadaljuje odvetniško dejavnost kot 
samostojna odvetnica na naslovu: Ferrar-
ska ulica 14, 6000 Koper (tel. 05/9014317, 
faks 05/9014317, GSM: 041/235191).

Obveščamo vas, da odvetnici Petri Re-
gvat, Znojile pri Krki 10, Krka, roj. 1. 7. 
1977 v Ljubljani, vpisani v imenik odvetni-
kov Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 
4. 11. 2008, z dnem 12. 8. 2012 preneha 
delovno razmerje v Odvetniški družbi Če-
ferin o.p., d.o.o., Grosuplje.

Odvetnica Petra Regvat z dnem 13. 8. 
2012 nadaljuje odvetniško dejavnost kot 
samostojna odvetnica na naslovu: Poljanski 
nasip 8, 1000 Ljubljana (tel. 0599/22818, 
faks 0599/24568, GSM: 031/320304, 
epošta: petra.regvat@siol.net).

V. Družbe
Obveščamo vas, da z dnem 30. 6. 2012 

preneha samostojno odvetništvo odvetni-
ka mag. Emila Zakonjška, Mala ulica 5, 
Ljubljana, glede na to, da je pričela poslo-

mailto:office@grilc.at
mailto:roland.grilc@grilc.at
mailto:office@grilc.at
mailto:rudi.vouk@grilc.at
mailto:office@grilc.at
mailto:maria.skof@grilc.at
mailto:podgorsekb@gmail.com
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vati odvetniška družba Odvetniška pisarna 
Zakonjšek in Zakonjšek, d.o.o., Mala ulica 
5, 1000 Ljubljana.

Odvetnik mag. Emil Zakonjšek z dnem 
1. 7. 2012 nadaljuje delo kot odvetnik Od-
vetniške pisarne Zakonjšek in Zakonjšek, 
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.

Obveščamo vas, da je pričela poslovati 
odvetniška družba Odvetniška družba Ma-
telič in Matelič, o.p., d.o.o., Ulica Gradni-
kove brigade 6, 5000 Nova Gorica.

Obveščamo vas, da je odvetniku Pri-
možu Barbiču, roj. 6. 10. 1979 v Šempetru 
pri Gorici, z dnem 31. 7. 2012 prenehalo 
delovno razmerje v odvetniški družbi Od-
vetniška pisarna Zakonjšek in Zakonjšek 
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana glede 
na to, da je pričela poslovati odvetniška 

družba Odvetniška pisarna Barbič, d.o.o., 
Prvomajska ulica 28A, 5000 Nova Gorica.

Odvetnik Primož Barbič z dnem 1. 8. 
2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odve-
tniške pisarne Barbič, d.o.o., Prvomajska 
ulica 28A, 5000 Nova Gorica.

Obveščamo vas, da z dnem 15. 7. 
2012 preneha samostojno odvetništvo od-
vetnice Klare Miletič, Bleiweisova cesta 
30, Ljubljana, glede na to, da je pričela 
poslovati odvetniška družba Odvetniška 
pisarna Klara Miletič d.o.o., Bleiweisova 
cesta 30, Ljubljana.

Odvetnica Klara Miletič z dnem 16. 7. 
2012 nadaljuje delo kot odvetnica Odve-
tniške pisarne Klara Miletič d.o.o., Bleiwe-
isova cesta 30, Ljubljana.

Odvetniška zbornica Slovenije
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Evidence sindikatov

Št. 10112/2012/4 Ob2852/12
Upravna enota Nova Gorica sprejme 

22. 5. 2012 v hrambo statut Sindikata azbe-
stnih bolnikov Slovenije TRINE – VENKO.

Ime sindikata je Sindikat azbestnih bol-
nikov Slovenije TRINE – VENKO, kratica 
sindikata je SABS TRINE – VENKO.

Sedež sindikata je na naslovu Neblo 11, 
SI-5212 Dobrovo v Brdih.

Sindikat je z dnem 22. 5. 2012 pridobil 
lastnost pravne osebe.

Statut sindikata je vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov Upravne enote Nova Gori-
ca, pod zaporedno št. 152.

Št. 1013/2012/3 Ob3403/12
Pravila Sindikata podjetja LIP Rado-

mlje, s sedežem Pelechova 15, 1235 Ra-
domlje, ki so v hrambi pri Upravni eno-
ti Domžale, na podlagi odločbe Občine 
Domžale, Sekretariata za občo upravo, 
št. 0280040/931 z dne 18. 5. 1993 in so 
vpisana v evidenco statutov sindikatov, pod 
zaporedno št. 22, se z dnem 29. 6. 2012 iz-
brišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb

 Ob3752/12
V skladu s 405. členom ZGD1 likvidacij-

ski upravitelj družbe MTT Tekstil d.o.o. – v 
likvidaciji, objavlja sklep o likvidaciji družbe 
zaradi prijav terjatev upnikov:

Na podlagi sklepa edinega družbenika 
družbe MTT Tekstil, proizvodnja in trgovi-
na d.o.o., s sedežem na naslovu Kraljevi-
ča Marka ulica 19, 2000 Maribor, matična 
št. 5778573000, Šrimpf Rajka, rojenega dne 
13. 1. 1945, stanujočega Jerebova ulica 25, 
2204 Miklavž na Dravskem polju, z dne 
18. 7. 2012 in sklepa Okrožnega sodišča 
v Mariboru, Srg 2012/29714 z dne 19. 7. 
2012, se začne redna likvidacija družbe za-
radi ugotovitve, da ni nikakršne možnosti, 
da bi družba z dejavnostjo, ki jo opravlja, 
glede na razmere na tržišču poslovala z 
pozitivnim rezultatom zaradi naslednjih ra-
zlogov:

– preplačevanje plina po dolgoročni 
pogodbi, posledično izčrpavanje podjetja 
(p.GEOPLIN);

– preplačevanje dostopa do prenosnega 
omrežja za plin (GoeplinPlinovodi);

– preplačevanje stroškov za odpadne 
vode po dolgoročni pogodbi (Nigrad);

– manjša realizacija v izvozu v prvem 
polletju leta 2012 za ca. 30% glede na leto 
2011;

– nezmožnost pridobitve kreditov za 
obratna sredstva pri bankah.

Za likvidacijskega upravitelja se z dnem 
18. 7. 2012 imenuje Šrimpf Rajko, rojen 
13. 1. 1945, stanujoč Jerebova ulica 25, 
2204 Miklavž na Dravskem polju.

Z dnem vpisa začetka redne likvidacije 
družbe se spremeni firma družbe in glasi: 
MTT Tekstil, proizvodnja in trgovina d.o.o. 
v likvidaciji, skrajšana firma: MTT Tekstil 
d.o.o.– v likvidaciji.

Upniki lahko likvidacijskemu upravitelju 
prijavijo svoje terjatve najkasneje v roku 30 
dni od javne objave sklepa, in sicer na se-
dež družbe.

MTT Tekstil d.o.o. – v likvidaciji  
direktor družbe  

Rajko Šrimpf

 Ob3802/12
Na podlagi drugega odstavka 495. člena 

Zakona o gospodarskih družbah se obja-
vlja, da je Mišela Vizjak, Lomanoše 9 d, 
9250 Gornja Radgona, kot edini družbenik 
VIZFIN, naložbena dejavnost, d.o.o., Gor-
nja Radgona, dne 1. 8. 2012 sprejela sklep 
o vračilu naknadnega vplačila v znesku 
100.000,00 EUR.

VIZFIN d.o.o.

 Ob3803/12
Skladno s 75. členom Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD1), samostojni pod-
jetnik Transport organizacija prevozov in 
trgovina Unuk Franc s.p., kratko ime:/, s se-
dežem Podova, Podova 63, 2327 Rače, ma-
tična številka 5312517000, obvešča upnike 
in preostale poslovne partnerje, da bo po 
poteku treh mesecev, šteto od dneva te ob-
jave v Uradnem listu RS, pričel postopek pri 

registrskem sodišču za prenos podjetja na 
prevzemni družbi.

Z dnem vpisa prenosa podjetij bo pod-
jetnik prenehal opravljati dejavnost kot 
s.p., podjetje podjetnika pa bo v skladu 
s pogodbo o prenosu podjetja preneslo v 
družbi UNUK, transport in organizacija pre-
vozov d.o.o., skrajšana firma: UNUK d.o.o., 
s sedežem v Mariboru, Cesta k Tamu 37, 
2000 Maribor, in družbo NEPREMIČNINE 
UNUK, poslovanje z nepremičninami in 
storitve d.o.o., skrajšana firma: NEPRE-
MIČNINE UNUK d.o.o., s sedežem v Ma-
riboru, Cesta k Tamu 037, 2000 Maribor, 
po postopku in načinu, kot je opredeljeno 
v ZGD1.

Transport, organizacija prevozov  
in trgovina Unuk Franc s.p.  

direktor Franc Unuk

 Ob3813/12
Likvidacijski upravitelj družbe SLIKAR, 

podjetje za slikarstvo, pleskarstvo, trgovino 
in inženiring d.d., v likvidaciji, s skrajšano fir-
mo SLIKAR d.d., v likvidaciji, s sedežem na 
naslovu Prešernova ulica 26a, 2000 Mari-
bor, z matično številko: 5094607000, z ID za 
DDV: SI71036652, v skladu s 412. členom 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD1) 
in na podlagi sklepa Srg 2012/29690 z dne 
27. 7. 2012, s katerim je Okrožno sodišče 
v Mariboru v register vpisalo sklep o začet-
ku redne (prostovoljne) likvidacije, objavlja 
poziv upnikom družbe, da mu najkasneje 
v roku tridesetih dni od dneva objave tega 
poziva prijavijo svoje terjatve do družbe. Pri-
poročeno pošto z ustrezno dokumentacijo, 
ki dokazuje obstoj in višino terjatev, upniki 
naslovijo na likvidacijskega upravitelja na 
zgoraj navedeni naslov sedeža družbe, s 
pripisom: prijava terjatev.

SLIKAR d.d., v likvidaciji  
likvidacijski upravitelj  
Skupina Veritas d.o.o.  

Martin Lorenci, direktor

Sklici skupščin 

 Ob3811/12

Preklic skupščine

Uprava družbe Inženiring, projektiranje, 
razvoj IBT Ljubljana d.d., Ljubljana, Prole-
tarska cesta 4, Ljubljana, preklicuje sklic 
17. redne seje skupščine družbe Inženiring, 
projektiranje, razvoj IBT, Ljubljana d.d., Pro-
letarska cesta 4, Ljubljana, sklicane za po-
nedeljek 20. 8. 2012, ob 9. uri, na sedežu 
družbe, sejna soba, V. nadstropje, ki je bil 
objavljen v Razglasnem delu Uradnega lista 
RS št. 55, z dne 20. 7. 2012.

Delničarje obenem obveščamo, da bo 
skupščina delničarjev družbe predvidoma v 
drugi polovici septembra 2012.

Inženiring, projektiranje,  
razvoj IBT Ljubljana d.d.  

uprava  
Iztok Berčič, u.d.i.g.

Razširitve dnevnih redov
 Ob3816/12

Na predlog delničarja Zatvoreni investi-
cioni fond Moneta a.d. – u postupku trans-
formacije, podan skladno s 334. členom 
ZGD1, se spremeni naziv 6. točke dnev-
nega reda. Skladno s tretjim odstavkom 
298. člena ZGD1 se na način iz 296. člena 
ZGD1 objavi sprememba dnevnega reda 
in nasprotni predlog delničarja, ki sledi v 
nadaljevanju. Dodatna gradiva k tej točki so 
objavljena na spletni strani družbe.

6. točka dnevnega reda
Povečanje osnovnega kapitala s stvar-

nimi vložki brez revizije in pooblastilo poslo-
vodstvu za povečanje osnovnega kapitala 
– odobreni kapital.

Skladno s 334.a členom v povezavi s 
194.a členom ZGD1 revizorju ni treba pre-
gledati povečanja osnovnega kapitala.

Predlagani sklep k 6. točki dnevnega 
reda

Osnovni kapital družbe, ki zna-
ša 2.373.382,08 EUR, se poveča za 
6.902.596,11 EUR, tako da po povečanju 
znaša 9.275.978,19 EUR. Povečanje osnov-
nega kapitala se izvede z izdajo 1.163.335 
novih navadnih, prosto prenosljivih kosov-
nih delnic. Po povečanju osnovnega kapi-
tala je osnovni kapital družbe razdeljen na 
1.563.335 kosovnih delnic, pri čemer pripa-
da posamezni kosovni delnici v osnovnem 
kapitalu družbe enak delež in enak pripada-
joči znesek, ki znaša 5,9335 EUR.

Emisijska vrednost ene delnice je 5,95 
EUR, emisijska vrednost vseh novih delnic 
pa 6.921.843,25 EUR.

Prednostna pravica obstoječih delničar-
jev se izključi.

Delnice se vplačuje s stvarnimi vložki 
– s prenosljivimi vrednostnimi papirji, ka-
kor jih določa zakon, ki ureja trg finančnih 
instrumentov, in je njihova vrednost določe-
na kot tehtano povprečje enotnega tečaja, 
doseženega na organiziranem trgih, kakor 
ga določa zakon, ki ureja trg finančnih in-
strumentov, v šestmesečnem obdobju, ki 
se konča en teden pred dnevom sprejema 
sprememb statuta. Tehtano povprečje izhaja 
iz potrdila o tehtanem povprečju enotnega 
tečaja od upravljavca organiziranega trga, 
na katerega so uvrščeni vrednostni papirji, 
ki so predmet stvarnega vložka. Skladno z 
določbami ZGD1 (334.a in 194.a člen) re-
vizorju ni treba pregledati povečanja osnov-
nega kapitala.

Delničar Zatvoreni investicioni fond Mo-
neta a.d. – u postupku transformacije, Mo-
skovska 93, Podgorica, Črna gora, vlaga 
343.400 delnic družbe PlamaPur Podgrad 
d.d., ISIN koda SI0031108226, ki kotirajo na 
Ljubljanski borzi pod oznako POPG. Tehta-
no povprečje enotnega tečaja, doseženega 
na Ljubljanski borzi v šestmesečnem obdo-
bju, ki se konča en teden pred dnevom spre-
jema sprememb statuta, znaša 17,00 EUR 
za eno delnico, celotna vrednost stvarnega 
vložka pa znaša 5.837.800,00 EUR. Druž-
ba za stvarni vložek zagotovi 981.142 del-
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nic nominalne vrednosti 5.821.562,10 EUR 
in emisijske vrednosti 5.837.794,90 EUR. 
Razlika med vrednostjo stvarnega vložka in 
nominalno vrednostjo novo izdanih delnic v 
znesku 16.237,90 EUR se uvrsti v kapital-
ske rezerve družbe.

Delničar Otvoreni investicioni fond 
Moneta – u postupku transformacije, Mo-
skovska 93, Podgorica, Črna gora, vlaga 
1.044 obveznic družbe AG d.d., ISIN koda 
SI0032103150, ki kotirajo na Ljubljanski 
borzi pod oznako AGO1. Tehtano povpre-
čje enotnega tečaja, doseženega na Lju-
bljanski borzi v šestmesečnem obdobju, ki 
se konča en teden pred dnevom sprejema 
sprememb statuta, znaša 94,7598%, ozi-
roma 947,60 EUR za eno obveznico, ce-
lotna vrednost stvarnega vložka pa znaša 
989.294,40 EUR. Družba za stvarni vložek 
zagotovi 166.267 delnic nominalne vredno-
sti 986.537,80 EUR in emisijske vrednosti 
989.288,65 EUR. Razlika med vrednostjo 
stvarnega vložka in nominalno vrednostjo 
novo izdanih delnic v znesku 2.756,60 EUR 
se uvrsti v kapitalske rezerve družbe.

Delničar Zatvoreni investicioni fond In-
vest Nova a.d., Ulica Gavrila Principa 11, Bi-
jeljina, BiH, vlaga 100 obveznic družbe AG 
d.d., ISIN koda SI0032103150, ki kotirajo na 
Ljubljanski borzi pod oznako AGO1. Tehtano 
povprečje enotnega tečaja, doseženega na 
Ljubljanski borzi v šestmesečnem obdobju, 
ki se konča en teden pred dnevom spre-
jema sprememb statuta, znaša 94,7598%, 
oziroma 947,60 EUR za eno obveznico, ce-
lotna vrednost stvarnega vložka pa znaša 
94.760,00 EUR. Družba za stvarni vložek 
zagotovi 15.926 delnic nominalne vredno-
sti 94.496,21 EUR in emisijske vrednosti 
94.759,70 EUR. Razlika med vrednostjo 
stvarnega vložka in nominalno vrednostjo 
novo izdanih delnic v znesku 263,79 EUR 
se uvrsti v kapitalske rezerve družbe.

Delnice bodo izdane v nematerializi-
rani obliki po vpisu povečanja osnovnega 
kapitala v sodni register. Upravni odbor je 
pooblaščen, da po povečanju osnovnega 
kapitala in izdaji delnic iz naslova povečanja 
osnovnega kapitala ustrezno prilagodi statut 
družbe, tako da se določbe statuta ujemajo 
z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja 
osnovnega kapitala.

Spremeni se točka 3.1. statuta, tako da 
glasi:

3.1. Osnovni kapital družbe zna-
ša 9.275.978,19 EUR in je razdeljen na 
1.563.335 navadnih prosto prenosljivih ko-
sovnih delnic.

Navadne kosovne delnice so delnice, ki 
dajejo njihovim imetnikom:

– pravico do udeležbe pri upravljanju 
družbe,

– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preosta-

lega premoženja po likvidaciji ali stečaju 
družbe.

Spremeni se točka 4.1. statuta, tako da 
glasi:

4.1 Izvršni direktor je pooblaščen, da s so-
glasjem upravnega odbora v petih letih po vpi-
su sprememb statuta, sprejetih na 18. skup-
ščini družbe v sodni register, osnovni kapital 
poveča do 50 odstotkov osnovnega kapitala, 
oziroma za največ 4.637.989,09 EUR (odo-
breni kapital), z izdajo do 781.667 novih na-
vadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih 
delnic za denarne ali stvarne vložke.

Nove delnice se lahko izdajo tudi delav-
cem družbe in z njo povezanih družb.

Izvršni direktor sme s soglasjem uprav-
nega odbora v celoti ali delno izključiti pred-
nostno pravico do novih delnic.

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za 
izdajo delnic odloča izvršni direktor družbe, 
ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje 
upravnega odbora.

Upravni odbor je pooblaščen, da po po-
večanju osnovnega kapitala in izdaji delnic 
iz naslova odobrenega kapitala ustrezno 
prilagodi statut družbe, tako da se določbe 
statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi 
zaradi povečanja osnovnega kapitala.

AG, družba za investicije d.d.

 Ob3818/12
Uprava družbe ACH, d.d., Ljubljana na 

podlagi pravočasne pisne zahteve delni-
čarja PROTEJ d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 
1000 Ljubljana, katerega skupni delež pre-
sega dvajsetino osnovnega kapitala druž-
be ACH, d.d., Ljubljana, objavlja dopolni-
tev dnevnega reda skupščine družbe, ki je 
sklicana za 30. 8. 2012, ob 10. uri, v sejni 
sobi poslovne stavbe ACH, d.d., Barago-
va 5, Ljubljana.

Delničar PROTEJ d.o.o., Dalmatinova 
ulica 2, 1000 Ljubljana, je v skladu s pr-
vim odstavkom 298. člena ZGD1 ter na 
podlagi sklica skupščine družbe ACH, d.d., 
Ljubljana, ki je bila objavljena v Uradnem 
listu RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012, podal 
pisno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 
skupščine družbe ACH, d.d., Ljubljana, ki 
je sklicana za dne 30. 8. 2012, ob 10. uri, 
v sejni sobi poslovne stavbe ACH, d.d., Ba-
ragova 5, Ljubljana, z naslednjima točkama 
dnevnega reda:

»5. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Družba ACH, d.d., Ljubljana (izdajatelj) 

umika 47.979 lastnih delnic z oznako ACLG, 
kar predstavlja 1,81% vseh izdanih delnic. 
S tem se v skladu s tretjim odstavkom 
381. člena ZGD1 osnovni kapital družbe 
od sedanjih 11.051.275,32 EUR zmanjša za 
1,81% ali 200.064,42 EUR, tako da odslej 
osnovni kapital znaša 10.851.210,90 EUR.

Umik lastnih delnic se izvrši v breme bi-
lančnega dobička.

Umik lastnih delnic se izvede in osnovni 
kapital se zmanjša, z namenom izpolnitve 
obveznosti iz 250. člena ZGD1.

6. Pooblastilo nadzornemu svetu za 
spremembo statuta, zaradi uskladitve bese-
dila statuta s sklepom o umiku lastnih delnic.

Predlog sklepa:
V skladu s 329. členom ZGD1 skupšči-

na prenaša posamično pooblastilo za spre-
membo statuta ACH, d.d., Ljubljana, ki se 
nanaša zgolj na uskladitev besedila statuta 
z veljavno sprejeto odločitvijo skupščine o 
umiku lastnih delnic in zmanjšanju osnov-
nega kapitala, na nadzorni svet, tako da 
se sprejmejo spremembe statuta na pod-
lagi katerih se osnovni kapital družbe od 
sedanjih 11.051.275,32 EUR zmanjša za 
200.064,42 EUR, in po izvedenem zmanj-
šanju osnovni kapital znaša 10.851.210,90 
EUR, ter število izdanih delnic z oznako 
ACLG iz sedanjih 2.650.292 zmanjša za 
47.979 delnic, in po izvedenem umiku znaša 
2.602.313.«

Predlog dopolnitve dnevnega reda s pre-
dlaganima sklepoma je skupaj z gradivom k 
ostalim točkam dnevnega reda na vpogled 
v poslovnem sekretariatu ACH, d.d., Bara-
gova 5, Ljubljana, ob delavnikih, med 10. in 
12. uro, kjer so na voljo tudi obrazci prijavnic 

in pooblastila (naročila lahko tudi po emailu 
lidija.troha@ach.si). Sklic s predlogi vseh 
sklepov je objavljen tudi na uradnih spletnih 
straneh družbe (www.ach.si).

ACH, družba za gospodarjenje  
z naložbami, d.d., Ljubljana  

mag. Herman Rigelnik  
generalni direktor

 Ob3823/12
Uprava družbe Premogovnik Velenje 

d.d. v skladu z 298. členom Zakona o go-
spodarskih družbah – ZGD1 na podlagi iz-
recne zahteve delničarjev MP Naložbe d.d. 
Ljubljana, Stojan Hribar Dubai, TOWRA s.a. 
Luxembourg in Intertrade ITC d.o.o. – v likvi-
daciji, Ljubljana, ki so imetniki 255.383 del-
nic, kar predstavlja 9,37% osnovnega kapi-
tala družbe, s čimer je izkazana upravičenje, 
da v skladu z 298. členom ZGD1 zahtevajo 
dodatno točko dnevnega reda skupščine, 
sklicane za dne 29. 8. 2012, ob 12. uri, ka-
tere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 57/12 z dne 27. 7. 2012, objavlja dodatno 
točko dnevnega reda skupščine, ki glasi:

6. Vložitev tožbe za povrnitev škode in 
imenovanje posebnega zastopnika.

Predlog sklepa št. 6:
»6.1. Zoper člane organov vodenja in 

nadzora družbe PREMOGOVNIK VELENJE 
d.d., ki so opravljali funkcijo člana organa 
vodenja ali nadzora kadarkoli v času od 
vključno 1. 1. 2005 pa do vključno dneva 19. 
seje skupščine 29. 8. 2012, se vloži tožba 
za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot 
posledica kršitev njihovih dolžnosti.

6.2. Zoper člane organov vodenja in nad-
zora družbe HOLDING SLOVENSKE ELEK-
TRARNE d.o.o., ki so opravljali funkcijo čla-
na organa vodenja ali nadzora kadarkoli v 
času od vključno 1. 1. 2005 pa do vključno 
dneva 19. seje skupščine 29. 8. 2012, se 
vloži tožba za povrnitev škode, ki je družbi 
nastala kot posledica kršitev njihovih dol-
žnosti ali kot posledica njihovega vpliva na 
organe vodenja ali nadzora družbe PRE-
MOGOVNIK VELENJE d.d., da so ti pod 
njihovim vplivom poslovali v škodo družbe.

6.3. Tožba se vloži tudi zoper druge tre-
tje osebe, ki so s svojim vplivom pripravile 
člane organov vodenja ali nadzora druž-
be PREMOGOVNIK VELENJE d.d., da so 
ti poslovali v škodo družbe, za katere se 
tako ugotovi tekom postopkov za povrnitev 
škode.

6.4. Za posebnega zastopnika družbe 
PREMOGOVNIK VELENJE d.d. za zasto-
panje družbe v postopku s tožbo za povr-
nitev škode se imenuje Odvetniška pisarna 
Vladimir Bilić d.o.o.«

Utemeljitev:
Delničarji podajajo zahtevo za dopolnitev 

oziroma dodatno točko dnevnega reda v 
smislu določbe prvega odstavka 298. člena 
ZGD1 zaradi glasovanja na skupščini o vlo-
žitvi tožbe za povrnitev škode in imenovanje 
posebnega revizorja.

Pod 5. točko dnevnega reda 19. seje 
skupščine se bo obravnavalo revizijsko po-
ročilo po opravljeni posebni reviziji »Pre-
veritev pravilnosti in zakonitosti vodenja 
poslov družbe PREMOGOVNIK VELENJE 
d.d. za obdobje pet let (2005–2009)«, ki jo 
je opravila revizijska družba AUDIT & CO 
d.o.o. Posebna revizija je bila opravljena 
na podlagi sodnega sklepa, in sicer Okro-
žnega sodišča v Celju v postopku, pod opr. 
št. Ng 16/2010. Imenovanje posebnega 
revizorja so predlagali oziroma izposlovali 
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isti delničarji, ki predlagajo tudi širitev oziro-
ma dodatno točko dnevnega reda sklicane 
skupščine.

Revizijsko poročilo potrjuje dosedanja 
večletna zatrjevanja delničarjev, da organi 
vodenja in nadzora družbe PREMOGOVNIK 
VELENJE d.d. poslujejo v škodo te družbe 
ter posledično v škodo njenih delničarjev, in 
sicer s tem, da se je premog oziroma lignit 
prodajal pod ceno, po kateri bi se sicer mo-
ral prodajati, če naj bi se štelo, da organi 
vodenja in nadzora poslujejo kot vestni in 
pošteni gospodarstveniki v skladu z določbo 
prvega odstavka 263. člena ZGD1. Prav 
tako revizijsko poročilo potrjuje dosedanja 
večletna zatrjevanja, da se s takšnim poslo-
vanjem v škodo družbe PREMOGOVNIK 
VELENJE d.d. okorišča (tudi) obvladujoča 
družba HSE d.o.o.., ne da bi zato imela 
pravno podlago v morebitni pogodbi o ob-
vladovanju ali drugi vrsti t.im. podjetniške 
pogodbe.

Delničarji so na vsaki skupščini pose-
bej, katere so se udeležili, izpostavljali ta 
problem, nanj opozarjali ter so se poleg 
tega večkrat pisno obrnili na vse organe 
tako HSE d.o.o., kot tudi na družbo PRE-
MOGOVNIK VELENJE d.d., zaradi česar 
se člani organov vodenja in nadzora obeh 
družb sedaj ne morejo sklicevati na nepo-
znavanje zadeve. Obenem pa ima to za 
posledico oziroma štejemo, da so škodo 
povzročili naklepoma, saj smo nanjo ves čas 
opozarjali brez ustreznega odziva.

Ugotovljena škoda družbe PREMOGOV-
NIK VELENJE d.d., ugotovljeno okoriščanje 
družbe HSE d.o.o., kot tudi stalno zavedanje 
članov organov vodenja in nadzora o tem, 
ima za posledico odškodninsko odgovornost 
družbi, kar pomeni, da morajo člani organov 
vodenja in nadzora družbi iz svojega lastne-
ga premoženja plačati 17,4 mio EUR, kolikor 
znaša obseg oškodovanja družbe PREMO-
GOVNIK VELENJE d.d. po revizijskem po-
ročilu. Povzročitelji so za škodo odgovorni 
solidarno, kar pomeni, da lahko družba toži 
katerega koli izmed njih za celotno škodo in 
ne le njegov sorazmerni del. V primeru, da 
se še pred ali že po vložitvi tožbe ugotovi 
še dodatna pravno priznana škoda, ki ni 
zajeta z revizijskim poročilom, bo tožbeni 
zahtevek zajel tudi to škodo. Zlasti se to 
nanaša na prakso poslovanja med družba-
mi PREMOGOVNIK VELENJE d.d., HSE 
d.o.o. in TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 
d.o.o. v poslovnih letih 2010, 2011 in 2012, 
kajti način poslovanja se ni spremenil glede 
na obdobje 2005–2009, za katero pa je z 
revizijskim poročilom ugotovljeno oškodo-
vanje. Iz česar gre logično sklepati, da je 
škoda nastala tudi v poslovnih letih 2010, 
2011 in 2012, vprašljiva je le višina, katera 
pa se bo v sodnem postopku ugotavljala z 
izvedencem ter na druge z zakonom pred-
videne načine.

Skladno z določbo prvega odstavka 
327. člena ZGD1 odloča skupščina delni-
čarjev o vložitvi tožbe za povrnitev škode, ki 
je družbi v zvezi z vodenjem poslov nastala 
kot posledica kršitve dolžnosti članov orga-
nov vodenja in nadzora. Odločanje po do-
ločbi prvega odstavka 327. člena ZGD1 se 
nanaša na kršitev dolžnega ravnanja članov 
poslovodstva in nadzornega sveta družbe 
PREMOGOVNIK VELENJE d.d. v skladu z 
določbo prvega odstavka 263. člena ZGD1. 

Po tej določbi bi morali člani organov vode-
nja in nadzora pri opravljanju svojih nalog 
delovati v dobro družbe s skrbnostjo vestne-
ga in poštenega gospodarstvenika. Povzro-
čitev škode, ki je ugotovljena z revizijskim 
poročilom, kaže na to, da so takšno dolžno 
ravnanje kršili.

Skladno z določbo prvega odstavka 
264. člena ZGD1 za škodo družbi odgo-
varjajo tudi tretje osebe, če so s svojim vpli-
vom pripravile člane organov vodenja ali 
nadzora, da poslujejo v škodo družbe, pa 
za to niso bile podane dopustne izjeme po 
določbi tretjega odstavka 264. člena ZGD1. 
Po tej določbi odgovarjajo člani organov vo-
denja in nadzora družbe HSE d.o.o., kolikor 
ne bi bili odgovorni že po določbi prvega 
odstavka 327. člena ZGD1 in po splošnih 
določbah odškodninskega prava, kot tudi 
vse druge osebe, če so imele de iure ali de 
facto vpliv na škodljivo poslovanje družbe 
PREMOGOVNIK VELENJE d.d.

Še posebej so odgovorne osebe, ki so 
delovale v več vlogah, kot npr. Matjaž Jane-
žič, kot predsednik nadzornega sveta druž-
be PREMOGOVNIK VELENJE d.d. in kot 
direktor družbe HSE d.o.o., ki tako nastopa 
v organih oškodovane družne in okoriščene 
družbe. Podobno velja za Boruta Meha, ki 
je bil direktor družbe HSE d.o.o. in nato 
svetovalec uprave družbe HSE d.o.o. ozi-
roma Matjaža Janežiča. Povedano nikakor 
ne ekskulpira drugih, neomenjenih članov 
organov vodenja in nadzora, saj so bili ti 
po zakonu dolžni ravnati kot vestni in po-
šteni gospodarstveniki ter izključno v dobro 
družbe.

Glede na dejstvo, da je tožbo potrebno 
vložiti tudi proti osebam, ki v času odločanja 
še vedno opravljajo naloge članov organov 
vodenja in nadzora družbe PREMOGOV-
NIK VELENJE d.d., mora skupščina sklad-
no z določbo drugega odstavka 327. člena 
ZGD1 imenovati tudi posebnega zastopni-
ka, ki je pooblaščen vse do dokončanja iz-
vršilnih postopkov zaradi izterjave odškodni-
ne, prisojene s sodbo.

Kolikor bi bil predlog sklepa zavrnjen, 
bo tožba vložena nemudoma po zaključ-
ku seje skupščine, saj skladno z določbo 
prvega odstavka 328. člena ZGD1 sodna 
intervencija ni več potrebna, razen pri odlo-
čanju o tožbenem zahtevku ter v izvršilnem 
postopku.

V skladu z 296/4. členom ZGD1 bo pre-
dlog za dopolnitev dnevnega reda z uteme-
ljitvijo, objavljen tudi na spletni strani druž-
be: http://www.rlv.si.

Premogovnik Velenje d.d.  
predsednik uprave  

dr. Milan Medved

Nasprotni predlogi

 Ob3821/12
Uprava družbe Premogovnik Velenje 

d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, 
na podlagi 300. in 301. člena ZGD1 na 
podlagi predloga oziroma zahteve delničarja 
Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Kopr-
ska ulica 92, 1000 Ljubljana, objavlja na-
sprotni predlog sklepa pod predlagano točko 
4. dnevnega reda – »Izvolitev novih članov 
Nadzornega sveta« – 19. redne skupščine 
družbe Premogovnik Velenje d.d., katere 

sklic je bil objavljen v Uradni listu RS, št. 57, 
dne 27. 7. 2012, in bo izvedena 29. 8. 2012.

Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega 
reda glasi:

V skladu z 22. členom Statuta Premo-
govnika Velenje d.d. skupščina družbe v 
6članski nadzorni svet imenuje še dva čla-
na – predstavnika delničarjev, za mandatno 
obdobje 4 let.

Za člana nadzornega sveta, predstavni-
ka delničarjev se imenujeta:

– mag. Kristjan Verbič,
– Marko Štrigl.
Mandat mag. Kristjanu Verbiču in Marku 

Štriglu začne teči prvi naslednji dan od spre-
jema tega sklepa.

Na osnovi ugotovitve uprave in nadzor-
nega sveta zaradi poteka mandata z dnem 
24. 8. 2012 preneha mandat dosedanji čla-
nici nadzornega sveta Ireni Stare. Zaradi 
poteka mandata članici nadzornega sveta 
Ireni Stare, skupščina družbe imenuje kot 
člana nadzornega sveta – predstavnika del-
ničarjev za mandatno obdobje 4 let: Jano 
Vrtovec  Trček.

Mandat Jani Vrtovec  Trček začne teči 
prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa.

Skupščina se seznani, da je Svet delav-
cev v skladu z določili Zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju imenoval v 6član-
ski nadzorni svet 2 člana – predstavnika 
zaposlenih, in sicer:

– Bojana Brcar,
– Rajka Arlič.
Obrazložitev nasprotnega predloga:
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. kot 

delničar družbe Premogovnik Velenje d.d. 
je v obrazložitvi predlaganih sprememb 
Statuta od točke 12 do vključno točke 21 iz 
zahteve delničarja za dopolnitev dnevnega 
reda 18. redne skupščine družbe Premo-
govnik Velenje d.d., ki je bila 31. 8. 2011 in 
javno objavljena v Uradnem listu Republike 
Slovenije, št. 64, dne 12. 8. 2011, zapi-
sal, da se s predlaganimi spremembami 
predvideva tudi omogočanje vstopa pred-
stavnika manjšinskih delničarjev v nadzorni 
svet družbe. Ker po informacijah, s kateri-
mi razpolaga delničar Holding Slovenske 
elektrarne d.o.o., do dneva sklica nihče 
od manjšinskih delničarjev ni predlagal 
kandidata za nadzorni svet družbe Pre-
mogovnik Velenje d.d., sta bila v predlogu 
sklepa prvega odstavka 4. točke sklica oba 
predlagana kandidata s strani delničarja 
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Dne 
2. 8. 2012 je zakoniti zastopnik delničarja 
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. v zvezi 
s citirano obrazložitvijo glede predvidene-
ga omogočanja vstopa predstavnika manj-
šinskih delničarjev v nadzorni svet družbe 
Premogovnik Velenje d.d. prejel dopis s 
strani predsednika Vseslovenskega zdru-
ženja malih delničarjev. Na podlagi tega 
dopisa in obrazložitve predloga, objavljene 
v Uradni list RS, št. 64, podaja delničar 
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. citirani 
nasprotni predlog, ki mu prilaga tudi pred-
stavitev kandidata, skladno z 297.a členom 
Zakona o gospodarskih družbah.

V skladu z 296/4 členom ZGD1 bo na-
sprotni predlog z gradivom objavljen tudi na 
spletni strani družbe: http://www.rlv.si.

Premogovnik Velenje d.d.  
predsednik uprave  

dr. Milan Medved
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Zavarovanja terjatev

SV 370/2012 Ob3804/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz 
Lenarta, opravilna številka Sv 370/2012 z 
dne 1. 8. 2012, je bilo stanovanje številka 
3, v 1. nadstropju, s kletnim prostorom, 
v skupni izmeri 75,56 m2, ki se nahaja v 
večstanovanjski stavbi, številka 110, na na-
slovu Kremberk 37, Sveta Ana in se sestoji 
iz kuhinje izmere 15,18 m2, sobe izmere 
19,60 m2, sobe izmere 17,12 m2, kabine-
ta 7,22 m2, predsobe 5,01 m2, shrambe 
2,13 m2, kopalnice in WC 4,27 m2, predpro-
stora v kopalnici 0,81 m2 in kletnega prosto-
ra izmere 4,22 m2, ki stoji na parceli števil-
ka 327/1, katastrske občine 513 Kremberk, 
s pripadajočim solastniškim deležem na 
skupnih delih in napravah ter skupnih pro-
storih in funkcionalnem zemljišču, ki slu-
ži stavbi kot celoti in je last zastavitelja 
Jančar Andreja, EMŠO 1011974501169, 
stanujočega Kremberg 53, pošta Sveta 
Ana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 
11. 7. 2012, zastavljeno v korist upnika Ra-

iffeisenbank Mureck, eGen, Hauptplatz 8, 
8480 Mureck, Avstrija, EIŠ 1870572000, 
v zavarovanje denarne terjatve v znesku 
50.000,00 EUR, s pripadki, kot to določa 
neposredno izvršljivi notarski zapis spora-
zuma o zavarovanju kredita.

SV 806/2012 Ob3824/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marije Murnik iz 
Kranja, opr. št. SV 806/2012 z dne 1. 8. 
2012, je bilo dvosobno stanovanje, št. 2, 
v III. nadstropju stanovanjskega bloka H8, 
z ident. št. stavbe 210083, na naslovu 
Dražgoška ulica 3, Kranj, v skupni izmeri 
125.78 m2, last zastaviteljice Tedje Trojer, 
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji 
nepremičnine, z dne 9. 9. 2007, zastavlje-
no v korist zastavne upnice Marinke Trojar, 
Hafnerjevo naselje 63, 4220 Škofja Loka, 
za zavarovanje denarne terjatve v višini 
71.000,00 EUR s pripadki, s fiksno 4% le-
tno obrestno mero ter z zapadlostjo glavnice 
dne 17. 1. 2022.
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Objave sodišč

Izvršbe

VL 31232/2012 Os2987/12
Skladno z določbo tretjega odstavka 211. 

člena ZIZ se s tem oklicem obvešča, da je 
dne 24. 5. 2012 izvršitelj Marko Tomazin iz 
Kranja na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL 
31232/2012, z dne 15. 3. 2012 v izvršilni 
zadevi upnika Zveza sistemi storitve d.o.o., 
Cesta talcev 69, Kranj, proti dolžnici Edi-
ni Murko, Kropa 3b, Kropa, zaradi izterjave 
1.042,95 EUR s pp, opravil rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, dvosobno 
stanovanje št. 1, v 1. nadstropju stavbe na 
naslovu Kropa 3/b, površine 71,60 m2. Zapi-
snik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 30. 5. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

P 119/2012 Os3690/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni 
zadevi tožeče stranke Ogulin Slavka, Brsto-
vec 5, Semič, ki ga zastopa Alojz Poljšak, 
odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko 
neznani dediči neznanega bivališča po pok. 
Simonič Ani, nazadnje stanujoča Brstovec 5, 
Semič, zaradi ugotovitve lastninske pravice 
pcto 500,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), 
dne 5. 7. 2012 sklenilo:

Neznanim dedičem neznanega prebivali-
šča po pok. Simonič Ani, nazadnje stanujoča 
Brstovec 5, Semič, se postavi začasni zasto-
pnik Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal 
tožene stranke neznane dediče neznanega 
prebivališča po pok. Simonič Ani, nazadnje 
stanujoča Brstovec 5, Semič, nato živeča na 
neznanem naslovu, do takrat, dokler leti ali 
njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 5. 7. 2012

P 117/2012 Os3691/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem 

sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi 
tožeče stranke: Jelenič Antona, Brezova reber 
1, Semič, ki ga zastopa Alojz Poljšak, odvetnik 
v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani de-
diči neznanega bivališča po pok. Jelenič Mariji 
in Jelenič Janezu, oba nazadnje stanujoča na 
naslovu Dole 14, Suhor, zaradi ugotovitve la-
stninske pravice pcto 1.000,00 EUR, v smislu 
82. člena Zakona o pravdnem postopku (v 
nadaljevanju: ZPP), dne 5. 7. 2012 sklenilo:

Neznanim dedičem neznanega prebivali-
šča po pok. Jelenič Mariji in Jelenič Janezu, 
oba nazadnje stanujoča na naslovu Dole 14, 
Suhor, se postavi začasni zastopnik Luka 
Jukič, odvetnik v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal 
tožene stranke neznane dediče neznanega 

prebivališča po pok. Jelenič Mariji in Jelenič 
Janezu, oba nazadnje stanujoča Dole 14, 
Suhor, nato živeče na neznanem naslovu, do 
takrat, dokler leti ali njihov pooblaščenec ne 
bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da 
jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 5. 7. 2012

P 2742/2011 Os1538/12
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni 

zadevi tožeče stranke Vinka Prosenc, Kolonija 
1. maja 23, Trbovlje, ki ga zastopa Marjan Štr-
tak, odvetnik v Trbovljah, zoper toženo stranko 
Nataliyo Zolotarova, neznan, zaradi razveze 
zakonske zveze, dne 13. 2. 2012 sklenilo:

za začasno zastopnico tožene stranke se 
imenuje odvetnica Irena Kočevar, Metelkova 
15, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani  
dne 13. 2. 2012

1913 I 1323/2009 Os3359/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršil-

ni zadevi upnika Javnega jamstvenega in 
preživninskega sklada Republike Slovenije, 
Kotnikova 28, Ljubljana – dostava, zoper 
dolžnika Bogdana Zupan, Tacenska cesta 
125e, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 
nadomestila preživnine sklenilo:

dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Šurk 
Janez, Hacquetova 8/I, 1000 Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 14. 6. 2012

VL 128351/2011 Os3590/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., 
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa 
Simona Dolinar, Miklošičeva 19, Ljubljana, 
proti dolžniku Silvu Miklič, 525 Glen Iris Dri-
ve NE APP 7323, Atlanta, zaradi izterjave 
4.960,19 EUR, sklenilo:

dolžniku Silvu Miklič, 525 Glen Iris Drive 
NE APP 7323, Atlanta, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Markovič Dejan, Kolodvorska 7, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec 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 29. 5. 2012

VL 39985/2011 Os3591/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-

ni zadevi upnice: Poštne banke Slovenije, 
d.d. – bančna skupina Nove kreditne ban-
ke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 
Maribor, proti dolžniku: PRO – GEM PLUS 
Trgovina d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 
2, Ljubljana; Gregor Jamar, Jamova cesta 
66, Ljubljana, zaradi izterjave 31.797,49 
EUR, sklenilo:

dolžniku PRO – GEM PLUS Trgovina 
d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, 
Gregor Jamar, Jamova CESTA 66, Ljublja-
na, se na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi 
in zavarovanju – ZIZ postavi začasni za-
stopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Tomaž Evnikar, Trdinova 5 II., Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec 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 17. 2. 2012

I 2280/2006 Os4582/10
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni 

zadevi upnika Krekova družba za storitve 
d.o.o., Partizanska 5, Maribor, zoper dolžnika 
Branimira Vasić, Cesta proletarskih brigad 
64, Maribor, zaradi izterjave 3.536,76 EUR 
s pp, v skladu s 4. točko drugega odstav-
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi 
in zavarovanju (ZIZ) s sklepom, opr. št. 0563 
I 2280/2006, z dne 17. 3. 2010, za začasne-
ga zastopnika dolžniku Branimirju Vasiću, 
postavilo odvetnika Roka Gerloviča, zaradi 
zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zade-
vi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v 
postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 2. 7. 2010

IV P 103/2012 Os3721/12
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okro-

žni sodnici Silvani Pavlin Kuščer, v pravdni 
zadevi tožeče stranke: Manice Kodrič, Brje 
65/a, Dobravlje, zoper toženo stranko: Dan-
te Cristian Gutierrez Fernandez, neznanega 
bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, 
dodelitve mladoletnega otroka, določitve pre-
živnine in stikov sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku se 
toženi stranki Danteju Cristianu Gutierrezu 
Fernandezu, neznanega bivališča, postavi 
začasna zastopnica, odvetnica Tanja Maru-
šič iz Nove Gorice, Kidričeva 18, ki bo za-
stopala toženo stranko v pravdni zadevi, opr. 
št. IV P 103/2012, vse dokler tožena stranka 
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici  
dne 19. 7. 2012
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo 

Buletinac Damir, Levstikova 14, 
Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, 
št. 50500035666, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnn‑328183

Hribar Niko, Podvine 33, Zagorje ob Savi, 
zavarovalno polico, št. 50500095063, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnr‑328179

Hrovat Samo, Vešenik 20, 
Slovenske Konjice, zavarovalno polico, 
št. 50500115983, izdala zavarovalnica KD 
Group. gnl‑328185

Maša Friškovec s.p., Ulica Tatjane 
Odrove 13, Kranj, zavarovalno polico, 
št. 110000207607, izdala zavarovalnica 
Wiener Städtische. gnd‑328222

Maša Friškovec s.p., Ulica Tatjane 
Odrove 13, Kranj, zavarovalno polico, 
št. 110000207606, izdala zavarovalnica 
Wiener Städtische. gnx‑328223

Pur Darja, Pod kostanji 6, Celje, 
zavarovalno polico, št. 50500025302, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d.. gnm‑328184

Skočajič Nina, Ob žici 3, Ljubljana, 
zavarovalno polico, št. 50500002458, izdala 
zavarovalnica KD življenje d.d. gne‑328217

Šljivić Mladen, Trg 4. julija 29, Dravograd, 
zavarovalno polico, št. 50500115417, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnq‑328205

Štokelj Evgen, Planina 72, Ajdovščina, 
zavarovalno polico, št. 40303000907, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnw‑328199

Vezonik Samo, Pohorska cesta 4, 
Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, 
št. 50500081274, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gno‑328232

Zornik Zoran, Sedejev trg 1, Cerkno, 
zavarovalno polico, št. 41403001638, izdala 
zavarovalnica KD Življenje (Slovenica). 
gnr‑328204

Spričevala preklicujejo 

Blažič Ema, Cesta na Hudo 45, Tržič, 
spričevalo 4. letnika Biotehniškega centra 
Naklo – srednja šola, št. 603612/201171, 
izdano leta 2011. gno‑328207

Blažič Ema, Cesta na Hudo 45, Tržič, 
spričevalo o poklicni maturi Biotehniškega 
centra Naklo – srednja šola, št. POM11201, 
izdano leta 2011. gnn‑328208

Blažič Ema, Cesta na Hudo 45, Tržič, 
obvestilo o uspehu o poklicni maturi 
Biotehniškega centra Naklo – srednja 
šola, št. 112409001, izdano leta 2011. 
gnm‑328209

Ćoralić Amira, Goričane 68, Medvode, 
obvestilo o uspehu 1. letnika, izdala Srednja 
poklicna in strokovna šola Bežigrad  
Ljubljana, izdano leta 2005. gnm‑328213

Erzetič Kaja, Sv. Anton, Turki 21, Pobegi, 
maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, 
izdano leta 2006. gnu‑328180

Furlanič Melanja, Vanganel 46, Koper 
 Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje 
zdravstvene šole Piran, izdano leta 1993, 
izdano na ime Gržentić. gnp‑328206

Gašperič Kristjan, Vihre 22, Mirna Peč, 
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto, 
izdano leta 2005. gnh‑328214

Holcman Ana, Pri viaduktu 6, Ruše, 
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske 
šole Maribor, št. I/849, izdano leta 1988. 
gnb‑328195

Hren Klemen, Zaloška cesta 69, 
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu 
Srednje poklicne in strokovne šole Ljubljana 
 Bežigrad, izdano leta 2007. gns‑328182

Jakimoski Eva, Obirska 17, Ljubljana, 
preklic spričevala 4. letnika SŠOF, izdano 
leta 2010, pod oznako GNP  325881, 
objavljenega v Ur. l. RS, št. 16/12. gnc‑328194

Kordeš Nenad, Kutnjak 165, 48317 
Kutnjak, Hrvaška, diplomo Srednje 
kovinarske strojne in metalurške šole 
Maribor, smer vzdrževalec vozil in strojev, 
št. I/973K, leto izdaje 1988. gni‑328188

Korošec Simona, Bohova 4, Hoče, 
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske 
šole Maribor, izdano leta 2009. gnd‑328218

Korošec Simona, Bohova 4, Hoče, 
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske 
šole Maribor, izdano leta 2010. gnc‑328219

Kostadinoski Oliver, Brest 53a, Ig, 
spričevala za 1., 2. in 3. letnik srednje šole, 
izdal Šolski center Rudolf Maister Kamnik, 
izdana leta 1999, 2000 in 2001. gnw‑328203

Kutnjak Patrick, Zadružna ulica 
20, Črenšovci, maturitetno spričevalo 
Dvojezične srednje šole Lendava, izdano 
leta 2011. gnh‑328189

Laba Ljuba, Staneta Rozmana 7, 
Ljutomer, maturitetno spričevalo Gimnazije 
Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1977, 
izdano na ime Benčik Ljuba. gnt‑328177

Lacovich Valentina, Župančičeva 23, 
Koper  Capodistria, spričevalo 4. letnika 
Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper, izdano 
leta 2002. gnv‑328200

Mandič Aleš, Pot na Bistriško planino 20A, 
Tržič, spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno 
spričevalo Gimnazije Kranj, izdana leta 2006, 
2007, 2007, 2008. gnz‑328221

Mlinar Gregor, Pot na Rovt 11, Žiri, 
spričevalo 4. letnika Srednje medijske in 
grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2008. 
gnk‑328211

Perković Dragan, Pod gradom 1A, 
Lukovica, Brezovica pri Ljubljani, diplomo 
Srednje šole za gostinstvo in turizem, 
št. 822, izdana leta 1988. gnq‑328230

Poklar Edvard, Vojkov drevored 12, 
Ilirska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu 
SNMKSŠ Postojna, smer obdelovalec lesa, 
št. II379, izdano leta 1985. gne‑328167

Popušek Ines, Ulica Pohorskega odreda 
9, Slovenska Bistrica, indeks, št. 27102226, 
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko 
Univerze v Ljubljani, leto izdaje 2010. 
gng‑328215

Potnik Zmagoslav, Koritno 24, Oplotnica, 
spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske 
šole Zreče, izdano leta 1995. gnw‑328224

Rebec Anja, Globočnikova 21, Postojna, 
maturitetno spričevalo, izdal Šolski Center 
Postojna, leta 2006. gnl‑328210

Rebernik Lea, Vrhe 48A, Slovenj Gradec, 
spričevalo 1. letnika Srednje strokovne 
zdravstvene šole Slovenj Gradec, št. 418, 
izdano leta 2004. gnu‑328201

Romih Alen, Gabrovec pri Kostrivnici 9, 
Podplat, spričevalo 4. letnika Poslovno 
komercialne šole Celje, izdano leta 2008. 
gnb‑328220

Stramič Darja, Hrastje – Mota 7C, 
Radenci, spričevalo o poklicni maturi 
Srednje šole za gostinstvo in turizem, 
izdano leta 2002, izdano na ime Bokan. 
gnh‑328193

Štrumbelj Vanja, Velika Loka 64, Velika 
Loka, spričevalo za 1. letnik, izdano leta 
2009, in za 2. letnik, izdano 2010, izdala 
Srednja ekonomska šola Novo mesto. 
gni‑328192

Štubljar Anita, Šolska ulica 10, Semič, 
spričevala 1., 2. in 3. letnika ter zaključni 
izpit Srednje šole tekstilne usmeritve, 
Metlika, izdana leta 1993, 1995, 1996, 1996, 
izdana na ime Djurašević. gng‑328190

Vehovec Matjaž, Trboje 83, Kranj, 
spričevalo 4. letnika Tehniškega šolskega 
centra Kranj, izdano leta 2011. gnj‑328212

Vidmar Andrej, Trg prekomorskih 
brigad 6, Ljubljana, maturitetno spričevalo 
Izobraževalnega centra Litostroj, izdano leta 
1975. gnz‑328175

Zadravec Zinka, Brezovci 41 b, 
Puconci, spričevalo 3. letnika, št. 1803/98, 
in spričevalo o zaključnem izpitu, 
št. 112/98, izdala SŠGT Radenci, leta 1998. 
gnw‑328178

Žagar Maruša, Retje 8, Trbovlje, 
spričevalo 3. letnika Gimnazije in ekonomske 
srednje šole Trbovlje, izdano leta 2010. 
gnt‑328202

Drugo preklicujejo 

Alpetour Potovalna agencija d.d., Mirka 
Vadnova 8, Kranj, licenco za vozilo opel 
astra 1.6, registrska številka KR6396K. 
gnz‑328171

Alpetour Potovalna agencija d.d., Mirka 
Vadnova 8, Kranj, licenco za vozilo TAM 
260 A 116 M, registrska številka KRK4257. 
gny‑328172

Alpetour Potovalna agencija d.d., 
Mirka Vadnova 8, Kranj, licenco, za vozilo 
mercedesbenz 618.115, registrska številka 
KRJ9751. gnx‑328173

Alpetour Potovalna agencija d.d., Mirka 
Vadnova 8, Kranj, licenco, za vozilo IVECO, 
registrska številka KR6382D. gnw‑328174

Avsenik Klara, Stara cesta 27, Straža, 
študentsko izkaznico, št. F0021755, izdala 
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. 
gnz‑328196

Fijavž Emilijan s.p., Bukovlje 15, 
Stranice, potrdilo za voznike nedržavljane 
EU za Petra Ilića, št. 006758/AĆ612
2500/2012, z veljavnostjo do 31. 8. 2012. 
gnf‑328191

Klep Volk Urša, Trubarjeva 35A, Celje, 
CCBE – službeno izkaznico, številka 762/11, 
izdala Odvetniška zbornica Slovenije. 
gnc‑328169

Kononenko Miha, Cesta na Brdo 
61, Ljubljana, študentsko izkaznico, 
št. 18070837, izdala Filozofska fakulteta v 
Ljubljani. gnj‑328187
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Kopše Nastja, Cesta na Markovec 87, 
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico, 
št. 41040174, izdala Medicinska fakulteta, 
Ljubljana. gnk‑328186

Kovač Vujasinovič Peter, Novi 
trg 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, 
št. F0021931, izdala Filozofska fakulteta 
Univerze v Mariboru. gny‑328197

Kršljak Sanel, Moste 30, Komenda, 
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu 
strokovne usposobljenosti za pridobitev 
licence v cestnem prometu, izdajatelj 
Ministrstvo za promet, leto izdaje 2009. 
gnh‑328168

Martin Panjan s.p., Mali Nerajec 2, 
Dragatuš, licenco, številka 006727/005, 
za vozilo mercedes benz actros 
4148K41/G, registrska številka NM 29
60 K. gns‑328228

Martin Panjan s.p., Mali Nerajec 2, 
Dragatuš, licenco, številka 006727/006, za 
vozilo mercedes benz actros 4148K41/G, 
registrska številka NM FA264. gnr‑328229

Ojsteršek Miha, Šmarje pri Jelšah, Vrh 
26, Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, 
št. 21100453, izdala Fakulteta za družbene 
vede, Ljubljana. gnf‑328166

Polajnar Matevž, Alpska cesta 5, Bled, 
študentsko izkaznico, št. 21110264, izdala 
Univerza v Ljubljani. gnv‑328225

Popušek Ines, Ulica Pohorskega 
odreda 9, Slovenska Bistrica, študentsko 
izkaznico, št. 271022260, izdala Fakulteta 
za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. 
gnf‑328216

Remšak Kim, Vodovodna cesta 
19, Ljubljana, študentsko izkaznico, 
št. 18080732, izdala Filozofska fakulteta v 
Ljubljani. gnu‑328176

Rožič Rok, Kovaška cesta 22, Lovrenc 
na Pohorju, študentsko izkaznico, 
št. N1001778, izdala FNM MB. gnp‑328181

Širovnik Jakob s.p. Avtoprevozništvo, 
Ljubljanska cesta 80, Domžale, osnovno 
licenco skupnosti za vozilo, št. 007856, izdala 
Obrtna zbornica Slovenije. gnc‑328198

Špec Marko, Dvor 58, Dvor, voznikovo 
kartico, številka 10705000075900, izdajatelj 
Cetis d.d. gnb‑328170

Tevžič Špela, Podvin pri Polzeli 10c, 
Polzela, študentsko izkaznico, št. 41050209, 
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. 
gnk‑328165

Turnšek 3000 d.o.o., Spodnja Nova 
vas 47, Slovenska Bistrica, TIR certifikat, 
št. 2513, za vozilo K300 MB, veljavnost do 
24. 5. 2012. gnh‑328164

Uršič Matjaž, Stara cesta 55, Logatec, 
certifikat ADR za prevoz nevarnih snovi, 
št. 005184, izdal TIB Transport d.d., leta 
2011. gnt‑328227

Vatovec Melania, Cesta na Markovec 
61, Koper  Capodistria, študentsko 
izkaznico, št. 92111061, izdala Univerza na 
Primorskem. gnp‑328231

Žigon Boštjan, Ulica Ivana Regenta 
4, Nova Gorica, študentsko izkaznico, 
št. 09990579, izdala Fakulteta za pomorstvo 
in promet, Univerza v Ljubljani. gnu‑328226
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Spričevala preklicujejo  1881
Drugo preklicujejo  1881
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