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Javni razpisi

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje tržnega združevanja 
primarnih pro izvajalcev kmetijskih pro izvodov.

Razpisana sredstva: Okvirna višina nepovratnih sredstev, znaša skupno do 1.800.000 EUR oziroma do 600.000 EUR 
letno. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke MKO in sicer 553810. 

Najvišja stopnja pomoči za posamezno vlogo znaša skupno 120.000 EUR oziroma 40.000 EUR 
letno.

Najvišja stopnja podpore znaša do vključno 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti

Objava in zaključek razpisa: Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno  
dne 1. 2. 2013.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški so samo stroški, nastali od 1. 1. 2013 do vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa: Cilj podpore k spodbujanju tržnega združevanja primarnih pro izvajalcev, je povečati obseg pro
izvodnje in trženja kmetijskih pro izvodov: ekološki pro izvodi, hmelj, pitani prašiči, sveže sadje in 
sveža zelenjava ter s tem prispevati k povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu.

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, tel. 01/5807792, faks: 01/4789206, od 
ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo 
tudi po elektronski pošti na naslov email: aktrp@gov.si.

Št. 33084/2012/1 Ob5133/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Repu

blike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljevanju: MKO), na pod lagi:

– Uredbe o podpori za spodbujanje tr
žnega združevanja primarnih pro izvajalcev 
kmetijskih pro izvodov (Uradni list RS, št. 93, 
z dne 7. decembra 2012; v nadaljnjem be
sedilu: Uredba),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de minimis 
(UL L št. 379, 28. 12. 2006, str. 5) objavlja

javni razpis
o podpori za spodbujanje tržnega 

združevanja primarnih pro izvajalcev 
kmetijskih pro izvodov

l. Osnovni podatki o javnem razpisu:

II. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je dodelitev 

podpore za spodbujanje tržnega združeva
nja primarnih pro izvajalcev za kmetijske pro
izvode iz 4. člena Uredbe.

(2) Podpora se dodeli za sofinanciranje 
upravičenih stroškov iz 5. člena Uredbe.

(3) Podpora po tej uredbi se dodeli kot 
pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komi
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sije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe 
pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 
28. 12. 2006, str. 5; v nadaljnjem besedilu: 
pomoč de minimis).

III. Vlagatelji
(1) Skladno z 6. členom Uredbe so vla

gatelji:
– zadruga, ki združuje primarne pro

izvajalce kmetijskih pro izvodov ali zadruge,
– zadruga, ki združuje primarne pro

izvajalce kmetijskih pro izvodov in zadruge,
– gospodarska družba, ki združuje pri

marne pro izvajalce kmetijskih pro izvodov, 
ali

– skupina pro izvajalcev iz predpisa o pri
znanju skupin pro izvajalcev iz shem kakovo
sti iz 4. člena Uredbe.

(2) Če je vlagatelj gospodarska družba, 
morajo biti vsaj 50odstotni lastniki te gospo
darske družbe primarni pro izvajalci kmetij
skih pro izvodov iz 4. člena Uredbe.

(3) 50odstotno lastništvo lahko pred
stavlja en ali več primarnih pro izvajalcev, 
s katerim ima vlagatelj sklenjeno pogodbo.

IV. Pogoji za pridobitev sredstev
(1) Vlagatelj mora za pridobitev sredstev 

izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je ustanovljen zaradi tržnega zdru

ževanja primarnih pro izvajalcev kmetijskih 
pro izvodov iz 4. člena Uredbe,

b) da ima s primarnimi pro izvajalci iz 
prejšnje točke do dneva vložitve vloge skle
njene pogodbe za odkup kmetijskih pro
izvodov, ki izhajajo iz najmanj naslednjega 
skupnega obsega površin, števila živali ali 
pro izvodnih enot, vsako leto, in sicer:

– pri ekoloških pro izvodih najmanj 80 
pro izvodnih enot, ki so vključene v kontrolo 
ekološke pridelave,

– pri hmelju najmanj 400 ha hmeljišč,
– pri prašičih pitancih najmanj 30.000 

prašičev, zaklanih v klavnicah,
– pri svežem sadju najmanj 150 ha inten

zivnih sadovnjakov,
– pri sveži zelenjavi najmanj 150 pro

izvodnih enot za pridelavo zelenjave;
c) izdelan program za obdobje od vloži

tve vloge do 31. decembra 2015 v skladu 
z 8. členom Uredbe;

d) imeti vsako leto najmanj enak obseg 
površin, število živali ali pro izvodnih enot iz 
točke b. tega odstavka, kot jih je imel na dan 
vložitve vloge;

e) na dan vložitve vloge ni podjetje v te
žavah;

f) letna realizirana prodaja pro izvodov iz 
4. člena Uredbe mora znašati najmanj:

– pri ekoloških pro izvodih 80.000 EUR 
in 300.000 EUR v treh letih, za katere ima 
sklenjene pogodbe,

– pri hmelju 1.200 kg/ha površin, za ka
tere ima sklenjene pogodbe,

– pri pitanih prašičih 30.000 prašičev, 
zaklanih v klavnicah, za katere ima sklenje
ne pogodbe,

– pri svežem sadju 22.000 kg/ha površin, 
za katere ima sklenjene pogodbe, in

– pri sveži zelenjavi 22.000 kg/ha povr
šin, za katere ima sklenjene pogodbe.

(2) Primarni pro izvajalec mora kmetijske 
pro izvode iz 4. člena Uredbe, za katere ima 
sklenjeno pogodbo z vlagateljem, tržiti prek 
vlagatelja.

(3) Posamezen primarni pridelovalec 
ima lahko sklenjeno pogodbo za posame
zen upravičen kmetijski pro izvod iz 4. člena 
Uredbe le z enim vlagateljem iz 6. člena 
Uredbe.

(4) Kadar vlagatelj v celoti ali deloma 
združuje pravne osebe ali zadruge, v kate
re so združeni primarni pro izvajalci po po
sameznih kmetijskih pro izvodih iz 4. člena 
Uredbe, se za pogodbe, sklenjene s primar
nimi pro izvajalci iz točke b. tega poglavja in 
prve alineje 8. člena Uredbe, upoštevajo po
godbe med primarnimi pro izvajalci in prav
nimi osebami ali zadrugami, ki jih združuje 
vlagatelj iz 6. člena Uredbe.

(5) Skladno z drugim odstavkom 14. čle
na Uredbe mora upravičenec, ki mu je bila 
izdana odločba o pravici do sredstev, zah
tevku priložiti naslednja dokazila:

Št. Dokazila, ki jih je potrebno vložiti zahtevku

1 Dokazilo o obračunu plačila za delo iz prvega odstavka 5. člena Uredbe

2 Original izvodi računov ali overjene fotokopije računov

3 Dokazila o plačilih

4 Druga dokazila (npr. potni nalog)

(6) Dokazila se upravičencu ne vračajo.
(7) Za izplačilo sredstev upravičenec vlo

ži zahtevek na agencijo, ki sredstva izplača 
na transakcijski račun upravičenca po opra
vljenem nadzoru in preverjanju iz 17. člena 
Uredbe.

(8) Pred vložitvijo posameznega zahtev
ka za izplačilo sredstev mora biti dejavnost, 
na katero se zahtevek za izplačilo sredstev 
nanaša, zaključena in vsi računi plačani.

(9) Upravičenci vlagajo zahtevke za iz
plačilo sredstev na agencijo trikrat na leto, 
za stroške, ki so nastali v obdobju:

– od 1. januarja do 30. aprila do 15. maja 
tekočega leta

– od 1. maja do 30. septembra do 15. ok
tobra tekočega leta in

– od 1. oktobra do 31. decembra do 
15. januarja naslednjega leta.

(10) Agencija pri ministrstvu, pristojnem 
za finance, pred izdajo odločb o dodelitvi 
sredstev preveri podatke o že dodeljenih 
pomočeh de minimis posameznim upravi
čencem.

(11) Sredstva se ne izplačajo upravičen
cu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih 
navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku 
za izplačilo sredstev, že prejel sredstva iz 
proračuna Republike Slovenije ali sredstva 
Evropske unije ali druga javna sredstva.

V. Upravičeni stroški
(1) Skladno s 5. členom Uredbe se med 

upravičene stroške štejejo stroški zaposli
tve, stroški izobraževanja in stroški promo
cije trženja kmetijskih pro izvodov iz 4. člena 
Uredbe, ki so nastali od 1. 1. 2013 do vloži
tve zadnjega zahtevka. Stroški ne vključuje
jo davka na dodano vrednost.

Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila

1 Stroški zaposlitve osebe:

– stroški plačila za delo po 126. do 
131. členu in 137. členu Zakona 
o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 42/02, 97/06, 103/07, 45/08 – 
ZArbit in 40/12 – ZUJF),

– stroški delodajalca v skladu 
s predpisom, ki ureja prispevke za 
socialno varnost.

Znesek lahko doseže letno 
do100 % vrednosti vseh 
upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški so stroški 
zaposlitve za najmanj polovičen 
delovni čas zaradi vzpostavitve 
tržnega združevanja za najmanj 
dobo upravičenosti podpore.
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Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila

2 Stroški izobraževanja:

– stroški najema oziroma zakupa 
prostora za informiranje primarnih 
pro izvajalcev kmetijskih pro izvodov,

– potni stroški, dnevnice in stroški 
nastanitve v zvezi z udeležbo na 
usposabljanju,

– strošek strokovnega gradiva, ki je 
namenjen za primarne pro izvajalce.

Znesek lahko doseže letno do 
30 % vrednosti vseh upravičenih 
stroškov.

Stroški prevoza s sredstvi javnega 
prometa največ ene zaposlene 
osebe pri upravičencu in enega 
primarnega pro izvajalca, ki ima 
sklenjeno pogodbo z upravičencem 
v zvezi s prisotnostjo na dogodku 
(stroški letalske vozovnice za 
ekonomski razred, vozovnica 
z vlakom 2. razreda, vozovnice za 
potovanje z avtobusom, tramvajem 
oziroma podzemno železnico, 
stroški potovanja z avtomobilom 
(kilometrina, cestnina in parkirnina; 
pri obračunu kilometrine se 
upošteva razdalja, ki je običajna 
med dvema krajema, in sicer do 
višine, ki se ne vštevajo v službeno 
potovanje).

Stroški nastanitve ene zaposlene 
osebe pri upravičencu in 
enega primarnega pro
izvajalca, ki ima sklenjeno 
pogodbo z upravičencem, in 
sicer nastanitvene stroške med 
dogodkom ter za največ en 
dan pred začetkom in po koncu 
dogodka.

3 Stroški promocije:

– stroški najema oziroma zakupa 
prostora na prodajnih mestih,

– stroški prevoza na prodajno mesto,

– stroški nabave primerne opreme, ki 
je nujno potrebna za skupno trženje 
primarnih pro izvajalcev kmetijskih 
pro izvodov. (skupna embalaža, 
razstavne vitrine, stojnice ipd.).

Znesek lahko doseže letno do 
50 % vrednosti vseh upravičenih 
stroškov.

Strošek nabave in oblikovanje 
skupne embalaže,

razstavne vitrine,

stojnice ipd.).

(2) Če imata dve ali več vlog na javni raz
pis isto število točk, se prednostno odobrijo 
tiste, ki imajo višje število primarnih pro
izvajalcev posameznega kmetijskega pro
izvoda iz 4. člena Uredbe, ki imajo sklenjene 
pogodbe z vlagateljem.

(3) Skladno z 9. členom Uredbe se izbe
rejo tiste vloge, ki pri posameznem kmetij
skem pro izvodu iz 4. člena Uredbe dosežejo 
najvišje število točk.

(4) Podpore se lahko namenijo za največ 
tri vloge za posamezen kmetijski pro izvod iz 
4. člena Uredbe, ki dosežejo največje število 
točk oziroma se lahko namenijo za več kot 
tri vloge za ekološki kmetijski pro izvod, če 
za drug kmetijski pro izvod iz 4. člena Ured
be niso bile odobrene tri vloge.

VII. Finančne določbe
(1) Podpore za spodbujanje tržnega 

združevanja primarnih pro izvajalcev se na
menijo vlagateljem iz 6. člena Uredbe v ob
dobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 
2015.

(2) Za celotno obdobje od 1. januarja 
2013 do 31. decembra 2015 je namenjenih 
do 1.800.000 EUR javnih sredstev.

(3) Skupna višina podpore v posame
znem letu znaša največ 600.000 EUR, od 
tega se za posamezno vlogo lahko odobri 
največ 40.000 EUR letno ali 120.000 EUR 
v treh letih.

(4) Skupna pomoč de minimis, ki se 
odobri in izplača istemu upravičencu, ne 
sme presegati zgornje meje, kot je določena 
v drugem odstavku 2. člena uredbe iz tretje
ga odstavka II. Poglavja tega javnega razpi
sa, v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let ne glede na obliko in namen pomoči.

(5) Poleg pomoči de minimis se v zvezi 
z istimi upravičenimi stroški ne sme dode
liti še državna pomoč, če bi takšno sešte
vanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi 
presegala intenzivnost, določeno za poseb
ne okoliščine vsakega primera v predpisih 
Evropske unije.

(6) Za iste upravičene stroške ni dovo
ljeno s pomočjo de minimis prejemati druge 
pomoči, če bi bila lahko s takim združeva
njem presežena intenzivnost pomoči.

VIII. Razpisna dokumentacija in infor
macije

(1) Skladno z sedmim odstavkom 11. čle
na Uredbe se vloga vlaga pisno na obrazcu, 
ki je del razpisne dokumentacije, dostopne 
na spletnih straneh ministrstva in agencije. 
Razpisna dokumentacija vsebuje:

(a) Povabilo k oddaji vloge, navodila 
za izdelavo in oddajo vloge, seznam pro
izvodov, ki so upravičeni do podpore, se
znam upravičenih stroškov, merila za oce
njevanje;

(b) Prijavni obrazec;
(c) Zahtevek za izplačilo sredstev (obra

zec).
(2) Razpisna dokumentacija je dosto

pna na spletnih straneh, www.mko.gov.si in 
www.arsktrp@gov.si.

(3) Vlagatelj lahko pridobi informacije 
o javnem razpisu na INFO točki agencije, 
tel. 01/5807792 od ponedeljka do četrtka 
od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vpra
šanja se lahko posredujejo tudi po elektron
ski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

IX. Rok in način prijave
(1) Vlogo na javni razpis je treba poslati 

priporočeno po pošti na naslov Agencija Re
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, ali 
oddati v vložišču agencije.

VI. Podrobnejša merila za ocenjevanje 
vlog

(1) Do sofinanciranja so upravičeni 
vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz Ured
be skladno s podrobnejšimi merili za izbor 
vlog, določenimi v razpisni dokumentaciji 
in v tem javnem razpisu. Vloge se ocenijo 
na podlagi podrobnejših meril za pridobitev 
najvišjega števila točk. Vloge, ki so popol
ne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse 
pogoje iz Uredbe, tega razpisa in razpisne 
dokumentacije, bodo ocenjene na podlagi 
naslednjih meril:

Št. Merila Število točk

1 – skupni obseg površin (hmelj, sveže sadje) 0,1 ha = 0,5 točk

– število živali (pitani prašiči) 10 živali = 0,2 točki

– število pro izvodnih enot (ekološki pro
izvodi, sveža zelenjava)

0,1 pro izvodna enota = 1 točka

2 – število primarnih pro izvajalcev 
posameznega
kmetijskega pro izvoda iz 4. člena Uredbe, ki 
imajo sklenjene pogodbe z vlagateljem

1 primarni pro izvajalec = 1 točka 

SKUPAJ
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(2) Vloge na javni razpis se vlagajo od 
naslednjega dneva po objavi javnega razpi
sa pa do vključno dne 1. 2. 2013.

(3) Vloga na javni razpis se vlaga pisno 
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentaci
je, dostopne na spletnih straneh ministrstva 
in agencije. Sestavni deli vloge na javni raz
pis morajo biti speti ali vloženi v mapo po 
vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni 
razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, 
minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju 
označi pošta ali vložišče agencije, naslov 
vlagatelja in oznaka, na kateri kmetijski pro
izvod iz 4. člena Uredbe se vloga na javni 
razpis nanaša: Ne odpiraj – Vloga na jav
ni razpis: Podpora za spodbujanje tržnega 
združevanja primarnih pro izvajalcev kmetij
skih pro izvod.

Kmetijski pro izvod:
X. Obravnava vlog in postopek odobritve 

ter nadzor nad izvajanjem
X/1 Postopek od obravnave do odobritve
(1) Skladno z 11. členom Uredbe se 

ukrep izvaja z zaprtim javnim razpisom.
(2) Odpiranje vlog na javni razpis ni jav

no. Prispele vloge na javni razpis obravnava 
agencija.

(3) Rok za dopolnitev vloge na javni raz
pis je deset dni od dneva vročitve poziva 
k dopolnitvi. Za datum in čas njenega pre
jema se štejeta datum in čas (ura, minuta) 
oddaje na pošti ali oddaje v vložišču agen
cije. Po prejemu dopolnjene vloge na javni 
razpis na agencijo se dopolnjena vloga na 
javni razpis ponovno pregleda.

(4) Vloge na javni razpis, ki so popolne, 
se ocenijo na podlagi podrobnejših meril, 
določenih v tem javnem razpisu.

(5) Če imata dve ali več vlog na javni raz
pis isto število dodeljenih točk, se vloge na 
javni razpis odobrijo po rangiranju prioritet 
točkovanja, določenim z razpisno dokumen
tacijo. Če imata kljub temu dve ali več vlog 
na javni razpis isto število doseženih točk, 
se vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem 
redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, 
glede na datum in čas (ura, minuta), ki ju 
pošta ali vložišče označi na ovojnici prejete 
vloge. Če imata kljub temu dve ali več vlog 
na javni razpis isto število doseženih točk 
in so bile vloge na javni razpis vložene is
točasno, se vloge na javni razpis odobrijo 
z žrebom, ki ga izvede agencija.

(6) Sredstva se upravičencu odobrijo 
z odločbo agencije o pravici do sredstev, 
s katero je tudi obveščen, da je pomoč do
deljena po pravilu de minimis.

(7) Sredstva po tej uredbi se dodelijo kot 
nepovratna sredstva.

(8) Sprememba vloge na javni razpis je 
dopustna do vključno dne 1. 2. 2013.

X/2 Dolžnosti upravičenca v skladu 
z 16. členom Uredbe

(1) Upravičenec mora sredstva upora
bljati izključno za namen in dejavnost, za 
katero so bila dodeljena.

(2) Dejavnost, za katero upravičenec po 
Uredbi prejme sredstva, se mora opravljati 
vsaj od datuma vložitve vloge oziroma od 
1. januarja 2013 do 31. decembra 2015. 
V nasprotnem primeru mora upravičenec 
dodeljena sredstva vrniti v proračun Repu
blike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudni
mi obrestmi do dneva vračila neupravičeno 
pridobljenih sredstev.

(3) Če je zaposlena oseba iz prvega 
odstavka 5. člena Uredbe odsotna nepre
trgoma več kakor 30 dni zaradi bolniške 

odsotnosti, upravičenec za to osebo za ta 
čas odsotnosti ne more uveljavljati izplačila 
sredstev.

(4) Če pride do prekinitve delovnega 
razmerja z zaposleno osebo iz prvega od
stavka 5. člena Uredbe z upravičencem, 
lahko upravičenec uveljavlja povračilo stro
škov iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 
za drugo osebo, ki prevzame njene naloge.

(5) Upravičenec mora predložiti agen
ciji poročilo o opravljenem delu do 31. ja
nuarja tekočega leta za preteklo leto, ki 
vsebuje najmanj podatke iz točke f. prve
ga odstavka 7. člena vključno z seznamom 
računov, ki so bili priloženi k posameznim 
zahtevkom za izplačilo sredstev iz 14. čle
na Uredbe, in podatke iz 8. člena Uredbe. 
Obrazec o opravljenem delu objavi agencija 
na svoji spletni strani.

(6) Upravičenec mora agenciji, revizij
skemu organu in drugim nadzornim orga
nom omogočiti dostop do dokumentacije 
o dejavnosti in kontrolo dejavnosti na kraju 
samem vsaj še pet let po zadnjem izplačilu 
sredstev.

(7) Vsi računi in druga dokazila se mo
rajo glasiti na upravičenca. Dokazila morajo 
biti predložena v slovenskem jeziku.

X/3 Nadzor nad izvajanjem ukrepa v pri
meru nepravilnosti (sankcije in vračilo sred
stev) v skladu z 17. členom Uredbe

(1) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, 
da je sredstva pridobil nezakonito, na pod
lagi lažnih podatkov ali lažnih izjav ali v na
sprotju z določbami Uredbe, mora vrniti vsa 
že pridobljena sredstva, skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi do dneva vračila neu
pravičeno pridobljenih sredstev.

(2) Če upravičenec odstopi od izvajanja 
ukrepa, mora vrniti vsa že pridobljena sred
stva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest
mi do dneva vračila neupravičeno pridoblje
nih sredstev.

(3) Upravičencu ni treba vrniti že prejetih 
sredstev v naslednjih primerih višje sile ali 
izrednih okoliščin, ki so:

a) smrt zaposlene osebe iz prvega od
stavka 5. člena Uredbe ali primarnega pro
izvajalca,

b) razlastitev velikega dela kmetijskega 
gospodarstva primarnega pro izvajalca, če 
tega ni bili mogoče pričakovati na dan spre
jetja obveznosti,

c) naravna nesreča, ki resno prizade
ne kmetijsko zemljišče primarnega pro
izvajalca,

d) uničenje hlevov primarnega pro
izvajalca zaradi nesreče,

e) kužna bolezen, ki prizadene vso živino 
primarnega pro izvajalca ali njen del,

f) izguba ali pogin domačih živali primar
nega pro izvajalca zaradi napada divjih zveri,

g) pogin domačih živali zaradi nesreče 
(požar, udar strele, električni udar, padci, 
ipd.),

h) škoda na površinah primarnega pro
izvajalca, ki jo povzročijo divje živali in

i) napad bolezni ali škodljivcev v trajnem 
nasadu primarnega pro izvajalca, zaradi ka
terih je treba trajni nasad uničiti.

(4) Naravne nesreče so:
– potres, snežni ali zemeljski plaz, udor 

ali poplava,
– neugodne vremenske razmere, kot 

so zmrzal, toča ali žled, deževje (neurje, 
ki skupaj z močnim dežjem povzroči škodo 
v kmetijski pro izvodnji) ali suša, slana, če 
povzroči zimsko ali spomladansko pozebo 
na kmetijskih rastlinah,

– množičen izbruh rastlinskih škodljivih 
organizmov in živalskih bolezni, če povzro
čijo škodo v kmetijski pro izvodnji.

(5) Upravičenec lahko višjo silo, ki se 
nanaša na primere od točke b. do i. tretje
ga odstavka tega podpoglavja, uveljavlja le 
v primeru, če višja sila ali izredna okoliščina 
vpliva na ali predstavlja najmanj 20 % po
vršin, števila živali ali pro izvodnih enot iz 
7. člena Uredbe.

(6) V primeru višje sile ali izrednih okoli
ščin mora upravičenec pisno obvestiti agen
cijo ter ji predložiti ustrezne dokaze v roku 
desetih delovnih dni po dnevu, ko to lahko 
stori.

(7) Če se pri upravičencu ugotovijo po
vršine, število živali ali pro izvodne enote, ki 
so nižje od tistih, ki jih je imel na dan vložitve 
vloge, ali v primeru, da ni realiziral prodaje 
iz točke f. prvega odstavka 7. člena Uredbe, 
mora upravičenec vrniti zadnji izplačani zah
tevek za izplačilo iz 14. člena Uredbe skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi do dneva 
vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.

(8) Agencija opravlja administrativno pre
verjanje glede resničnosti navedb v vlogi za 
pridobitev pomoči, izpolnjevanja pogojev za 
dodelitev pomoči in dokazil o stroških.

(9) Agencija preverja obseg površin, šte
vilo živali ali pro izvodnih enot navedenih 
v 7. in 8. členu Uredbe, na podlagi zbirne 
vloge za ukrepe kmetijske politike, ki so jo 
vložili primarni pro izvajalci upravičenca, in 
na podlagi evidence imetnikov rejnih živali. 
Če v tekočem koledarskem letu zbirne vloge 
še ni bilo mogoče oddati, se upošteva zbirna 
vloga iz preteklega koledarskega leta.

(10) Upravičenci, ki pridobijo sredstva na 
podlagi tega javnega razpisa, morajo vso 
dokumentacijo, ki je bila podlaga za prido
bitev sredstev, hraniti še najmanj pet let po 
dnevu zadnjega izplačila sredstev.

Ministrstvo za kmetijstvo 
 in okolje Republike Slovenije

 Ob5161/12
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 bese
dilo, s sprem. in dop., v nadaljevanju: EZ), 
Uredbe o zagotavljanju prihrankov energi
je pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, 
št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) 
in z dne 30. 11. 2011 potrjenega Progra
ma za izboljšanje energetske učinkovitosti 
pri končnih odjemalcih – Program 2012 ter 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07 in 61/08), GENI, trgovanje in pro
daja električne energije, d.o.o. (v nadaljeva
nju: sofinancer), objavlja

javni razpis URE-GEN-I-2012 B
nepovratne finančne spodbude  

za ukrepe v večjo energijsko 
učinkovitost pri pravnih osebah  

in podjetnikih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeluje 

nepovratne finančne spodbude na podla
gi potrjenega programa v skladu z uredbo: 
GENI, trgovanje in prodaja električne ener
gije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v nada
ljevanju: GENI).

2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa
Prvi odstavek 66.b člena Energetskega 

zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – ura
dno prečiščeno besedilo, s sprem. in dop, 
v nadaljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju 
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prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v na
daljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Repu
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 
61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slo
venije), Pravilnik o spodbujanju učinkovi
te rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 
in 58/12; Pravilnik o spodbujanju URE in 
OVE), Shema državne pomoči »Spodbuja
nje učinkovite rabe energije in rabe obnovlji
vih virov energije – regionalna pomoč« (št. 
priglasitve SA.34281(2012/X) in Program 
GENI za izboljšanje energetske učinkovi
tosti pri končnih odjemalcih, potrjen s strani 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javne
ga sklada dne 30. 11. 2011.

Sofinancer ugotavlja, da na pod
lagi zaključenega javnega razpisa 
UREGENI2012, objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 47, z dne 22. 6. 2012 in v Ura
dnem listu RS, št. 88/12 z dne 23. 11. 2012, 
ne bo razdelil vseh z razpisom predvidenih 
sredstev za nepovratne finančne spodbude. 
Zaradi navedenega sofinancer objavlja novi 
razpis UREGENI2012 B, ki je namenjen 
razdelitvi preostalih sredstev.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne 

finančne spodbude za nove naložbe prav
nim osebam in podjetnikom za sofinanci
ranje projektov, ki zagotavljajo prihranke 
energije pri končnih odjemalcih na območju 
Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

A. vgradnja sprejemnikov sončne ener
gije za pro izvodnjo toplote;

B. vgradnja sistema za izkoriščanje od
padne toplote;

C. namestitev opreme za izvajanje obra
tovalnega monitoringa in upravljanja z ener
gijo;

D. zapiranje hladilnih vitrin v večjih pro
dajalnah z živili.

V okviru tega razpisa se lahko sofinan
cira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pra
vilnika o spodbujanju URE in OVE. V skladu 
s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se 
sofinanciranje v okviru javnega razpisa izva
ja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, 
ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 9. člena tega 
pravilnika.

Med upravičene namene sodijo izbra
ni ukrepi, s katerimi se doseže povečanje 
energetske učinkovitosti sistemov, naprav, 
zgradb, procesov oziroma manjša specifič
na raba energije, goriv in energentov v indu
strijskem in storitvenem sektorju, v primerja
vi s splošno vgrajenimi sistemi in napravami, 
splošno uveljavljenimi procesi in gradbeni
mi značilnostmi zgradb. Upravičeni nameni 
morajo ustrezati določilom javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije.

Upravičeni stroški v okviru posameznega 
namena so definirani v razpisni dokumen
taciji.

4. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne 

finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet 
javnega razpisa, znaša 601.093,00 EUR.

Financiranje se izvaja na podlagi she
me državnih pomoči »Spodbujanje učinko
vite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije – regionalna pomoč (št. priglasitve 
SA.34281(2012/X).

5. Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci za dodelitev nepovratnih fi

nančnih spodbud po tem javnem razpisu so 
pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež 

v Republiki Sloveniji in nameravajo izve
sti začetno investicijo v projekte učinkovite 
rabe in obnovljive vire energije.

Sredstev na tem javnem razpisu ne more 
pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve 
pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma 
projekta, prepovedano sodelovanje na raz
pisih sofinancerja. Vloga, ki bi jo vložil tak 
prijavitelj, bo zavrnjena.

V primeru pogodbenega financiranja 
operacije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, 
kolikor izpolnjuje zahtevane pogoje, nave
dene v razpisni dokumentaciji.

Ostalo razvidno iz razpisne dokumen
tacije.

6. Pogoji za kandidiranje na javnem raz
pisu

Za posamezen ukrep, ki je predmet jav
nega razpisa, je možno dodeliti največ eno 
nepovratno finančno spodbudo, za katero 
lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upraviče
nih soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica 
do nepovratne finančne spodbude dodelje
na vsakemu soinvestitorju sorazmerno de
ležu njegove udeležbe pri financiranju na
ložbe. Skladno s Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE nepovratna finančna spodbuda 
ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih 
stroškov naložbe.

Splošni in posebni pogoji, so razvidni iz 
razpisne dokumentacije. Naložbe in pogoji 
pridobitve sredstev morajo ustrezati določi
lom javnega razpisa in razpisne dokumen
tacije.

7. Cilji razpisa
Temeljni cilji javnega razpisa 

UREGENI2012 B so naslednji:
– Spodbuditi izvedbo čim več ekonom

sko zanimivih ukrepov URE v industriji in 
storitvenem sektorju, ki bodo imeli dolgo
trajne učinke na povečanje energetske učin
kovitosti.

– Spodbuditi upravičene prijavitelje tudi 
k izvedbi nekaterih ekonomsko sicer nekoli
ko manj zanimivih ukrepov, ki pa bodo soča
sno z zagotavljanjem večje energetske učin
kovitosti uvajali tudi obnovljive vire energije.

8. Oblike spodbude
Dodeljevanje razpisanih nepovratnih 

sredstev se bo po tem razpisu izvajalo 
v okviru naslednje oblike spodbude:

državna pomoč: za namene spodbujanja 
upravičenih namenov

9. Tehnični pogoji: razvidno iz razpisne 
dokumentacije.

10. Skrajni rok za izvedbo operacij in me
tode za določanje prihrankov pri rabi energi
je: razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Merila za izbor operacij: ocenjujejo 
se le operacije, ki izpolnjujejo pogoje tega 
razpisa in za katere prijavitelj pravoča
sno predloži popolno vlogo. Ob izpolnitvi 
teh pogojev se bodo sredstva razdeljevala 
po vrstnem redu vložitve popolnih vlog, do 
porabe sredstev po tem razpisu.

12. Višina sofinanciranja
Skupna višina finančne spodbude v obli

ki nepovratnih sredstev za izvedbo posame
zne operacije lahko v skladu s pravili dode
ljevanja državnih pomoči znaša, v odstotkih 
vrednosti upravičenih stroškov investicije, 
največ:

– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja ter
– 50 % za mikro in mala podjetja.
Delež sofinanciranja upravičenih stro

škov se lahko zniža v primeru, če višina 
nepovratne spodbude operacije prese
ga 94,00 €/MWh letnega prihranka.

Ostalo razvidno iz razpisne dokumen
tacije.

13. Poročanje
Upravičenec mora ob zaključku opera

cije, skupaj z (zadnjim) zahtevkom za na
kazilo nepovratnih sredstev po tem razpi
su, predložiti »Končno poročilo o izvedeni 
operaciji«, katerega priloga z obveznimi 
vsebinami je Priloga 1 k pogodbi o sofi
nanciranju.

Upravičenec mora po v nadaljevanju 
določeni dinamiki dostavljati letna poročila 
z obratovalnimi podatki in o doseženih pri
hrankih. Vsakokratno letno poročilo mora 
biti pripravljeno na obrazcu, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije. Upravičenec je 
dolžan letno poročilo vsakokrat dostaviti naj
kasneje do 1. marca za preteklo koledarsko 
leto. Skupno je upravičenec dolžan dostaviti 
pet (5) zaporednih letnih poročil.

Ostalo razvidno iz razpisne dokumen
tacije.

14. Obdobje upravičenosti stroškov in 
trajanje operacije

Operacija, ki je predmet vloge po tem 
razpisu, se v nobenem primeru ne sme pri
četi izvajati pred oddajo vloge na razpis, pri 
velikih podjetjih pa pred prejetjem potrdila 
o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe 
EK 800/2008. Kot začetek izvajanja opera
cije se šteje pričetek gradnje oziroma ob
vezno naročanje opreme. V primeru, ko bi 
se operacija pričela izvajati pred tem, so vsi 
stroški, povezani z operacijo, po tem razpisu 
v celoti neupravičeni stroški. Takšna opera
cija v celoti ni upravičena do sofinanciranja 
po tem javnem razpisu.

Operacija se mora fizično in finančno 
zaključiti v skladu s terminskim načrtom, ki 
je sestavni del vloge na razpis.

15. Rok, do katerega morajo biti predlo
žene vloge

Vloga, izdelana v skladu z določili in na
vodili iz razpisne dokumentacije, mora biti 
dostavljena na naslov: GENI, d.o.o., Orga
nizacijska enota Nova Gorica, Ul. Vinka Vo
dopivca 45a, Kromberk, 5000 Nova Gorica.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovoj
nici, in sicer bodisi priporočeno po pošti 
bodisi osebno na gornjem naslovu, ki je 
na sprednji strani opremljena z naslovom 
GENI, d.o.o. (kot zgoraj in mora biti opre
mljena in označena tako, da je na ovojni
ci navedeno: oznako »Ne odpiraj! – Vloga 
UREGENI2012 B«

– Vloga – Ne odpiraj
– razpis _________
– UKREP: A. / B. / C./...
– ime in točen naslov vlagatelja.«
Razpisni dokumentaciji je priložen obra

zec pravilne opreme ovojnice za prijavo na 
javni razpis, ki ga prijavitelj lahko nalepi na 
sprednjo stran ovojnice.

Dinamika odpiranja vlog je določena 
v razpisni dokumentaciji. Odpiranje vlog bo 
20. 12. 2012.

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni raz
pis od vključno dne 17. 12. 2012 dalje. Raz
pis je odprt do porabe sredstev oziroma 
najkasneje do odpiranja dne 20. 12. 2012. 
V primeru porabe vseh razpisanih sredstev, 
bo sofinancer objavil zaključek razpisa na 
svoji spletni strani.

Ostalo razvidno iz razpisne dokumen
tacije.

16. Razpisna dokumentacija: brezplačno 
razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobi
jo na spletnih straneh družbe GENI, www.
geni.si od dne 14. 12. 2012 dalje.
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17. Dodatne informacije: kontaktna ose
ba za dodatne informacije v zvezi z razpi
sno dokumentacijo je Rado Kotar. Morebitna 
vprašanja je mogoče posredovati kontaktni 
osebi izključno po elektronski pošti, na na
slov: rado.kotar@geni.si.

GEN-I, trgovanje  
in prodaja električne energije, d.o.o.

 Ob5162/12
Na podlagi drugega odstavka 53. čle

na Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese
dilo in 110/11ZDIU12), 66.b člena Ener
getskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 70/08,22/10, 
37/11 – odl. US, UI257/0922 in 10/12; 
v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nada
ljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju 
učinkovite rabe energije in rabe obnovlji
vih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 
25/09 in 58/12; v nadaljevanju: Pravilnik 
o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega sklada, 
št. 36007/20114 z dne 28. 12. 2011 o potr
ditvi Programa za zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih, sheme dr
žavnih pomoči SA.34281(2012/X) – Spod
bujanje učinkovite rabe energije in rabe ob
novljivih virov energije – regionalna pomoč 
ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska 
energetska družba, d.d., Ljub ljana (v nada
ljevanju: sofinancer), objavlja

javni razpis
PETROLURE/JP/2012

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev ne

povratnih finančnih spodbud (v nadaljeva
nju: finančne spodbude) za projekte, ki so 
usmerjeni v zagotavljanje prihrankov ener
gije pri končnih odjemalcih na območju Re
publike Slovenije, če gre za izvedbo enega 
izmed naslednjih ukrepov:

– vgradnja sprejemnikov sončne energi
je, toplotnih črpalk in drugih naprav za pro
izvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije 
(v nadaljevanju: ukrep U01);

– vgradnja energetsko učinkovitih sis
temov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep 
U02);

– sistemi za izkoriščanje odpadne toplo
te (v nadaljevanju: ukrep U03);

– obnova posameznih elementov ali ce
lotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in 
storitvenem sektorju (v nadaljevanju: ukrep 
U04);

– vgradnja energetsko učinkovitih elek
tromotornih pogonov (v nadaljevanju: ukrep 
U06);

– zamenjava kotlov na vse vrste goriv 
z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski 
plin ali UNP (v nadaljevanju: ukrep U07);

– oprema za izvajanje obratovalnega 
monitoringa in upravljanja z energijo pri 
upravljavcih (v nadaljevanju: ukrep U09).

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 in pravila podeljevanja spodbud

Na javnem razpisu lahko sodelujejo na
slednji upravičenci:

– občine;
– drugi sub jekti (javni skladi, javne agen

cije, zavodi, ustanove in društva, registrira
ne cerkve in druge verske skupnosti);

– podjetja, ki imajo sedež v Republiki 
Sloveniji.

Podjetje je samostojni podjetnik posa
meznik, pravna oseba ne glede na prav
ni status, organizacijo ali lastništvo, ki se 
ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobi
tna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja 
na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če 
z opravljanjem te dejavnosti zavezanec 
konkurira na trgu z drugimi osebami, za
vezanci po Zakonu o davku od dohodkov 
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 
90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 
43/10 in 59/11).

V skladu s Pravilnikom URE in OVE se 
drugi sub jekti štejejo za podjetja, če izpol
njujejo pogoje za podjetja (opravljanje tržne 
dejavnosti).

Podjetjem se finančne spodbude pode
ljujejo po pravilih državnih pomoči, razen 
finančnih spodbud za velika podjetja za pri
pravo projektne dokumentacije, ki se po
deljujejo po pravilih »de minimis«. Ostalim 
upravičencem se finančne spodbude pode
ljujejo po pravilih o subvencijah.

V primeru izvedbe projekta po modelu 
pogodbenega znižanja stroškov za energijo 
in/ali pogodbene dobave energije (v nada
ljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj lahko 
tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih 
pogojev:

– med partnerjema mora biti sklenjena 
ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za 
dobo 10 let),

– ekonomski izračun cene za opravlje
no storitev pogodbeništva mora biti izdelan 
v dveh variantah, tj. z in brez upoštevanja 
sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora 
biti na straneh, kjer sta analizirani obe vari
anti, podpisan s strani pooblaščenega pred
stavnika uporabnika storitve.

Partnerja v pogodbenem razmerju sta 
pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen 
v primeru koncesijskega razmerja po BTO 
modelu tudi najemnik, in obratovalec na
prave, in uporabnik storitev. Za pogodbeno 
razmerje se štejejo tudi koncesijska in druga 
podobna razmerja.

V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz 
prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjeva
nje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun 
višine nepovratne finančne spodbude oziro
ma stopnje sofinanciranje, presoja glede na 
status, položaj in velikost letega.

2.1 Posebna pravila za projekte U04
Vlagatelji vlog za projekte, ki spadajo 

med ukrepe U04, morajo spadati v javni ali 
storitveni sektor.

3. Pogoji za sofinanciranje projektov
Za določanje višine prihrankov se upora

bljajo normativi v skladu s Pravilnikom o me
todah za določanje prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10, 
v nadaljevanju: Pravilnik) ter Metode za iz
račun prihrankov energije pri izvajanju ukre
pov za povečanje učinkovitosti rabe energije 
in večjo uporabo obnovljivih virov energije, 
ki so skladne s končnim poročilom Inštituta 
Jožef Stefan, št. IJSDP10072, september 
2011, pripravljenim skladno z zahtevami in 
smernicami Direktive 2006/32/ES in po na
ročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nada
ljevanju: metodologija IJS). V metodologiji 
navedene normirane vrednosti se smisel
no uporabljajo tudi za sub jekte, za katere 
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niso izrecno navedene. Kadar Pravilnik ali 
metodologija ne določata načina izračuna 
prihrankov, se uporabi metodologija, kot je 
določena v tem razpisu pri posameznem 
ukrepu ali v obrazcih, ki so na spletni strani 
sofinancerja.

3.1 Posebna pravila, ki veljajo za projek
te, ki predstavljajo ukrep U01:

Ukrep U01 vključuje naslednje namene:
– zamenjava električnega grelnika za to

plo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa 
zrak/voda (v nadaljevanju: namen U01A);

– zamenjava obstoječega ogrevalnega 
kotla z vgradnjo toplotne črpalke za ogre
vanje stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda ali 
voda/voda (v nadaljevanju:nameni U01B);

– priprava tople sanitarne vode ter pod
pora ogrevanju s sprejemniki sončne energi
je (v nadaljevanju: nameni U01C).

3.1.1 Nameni U01A:
Projekti, ki so predmet sofinanciranja 

po tem razpisu in ki spadajo med name
ne U01A, morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

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

priprava tople sanitarne vode Zrak/voda
3,2 A15/W15W45 SIST EN 2553

3,0 A15 SIST EN 16147

Šteje, da oprema izpolnjuje navedene 
pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne 
opreme Eko sklada, j.s. (http://www.eko
sklad.si/html/razpisi/12SUBOB12/3.html). 
V tem primeru mora vlagatelj predložiti ko
pijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem 
označiti izbrano opremo. Vlagatelj lahko 
dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene 
pogoje, tako, da prijavi priloži certifikat ali 
merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je 
akreditirana za izvajanje meritev po stan
dardu SIST EN 2553 ali SIST EN 16147, 
ki mora vsebovati minimalno grelno število 
(COP) in grelno moč.

3.1.2 Nameni U01B:
Projekti, ki so predmet sofinanciranja 

po tem razpisu in ki spadajo med namene 
U01B, morajo izpolnjevati naslednje po
goje oziroma druge pogoje, če je to tako 
pogojeno pri posameznem načinu doka
zovanja:

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

ogrevanje prostorov  
in priprava tople 
sanitarne vode

Zrak/voda 3,4 A2/W35 SIST EN 14511

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

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

Zemlja/voda
(direktni uparjalnik) 4,6 E4/W35 SIST EN 14511

Šteje, da oprema izpolnjuje navedene 
pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne 
opreme Eko sklada, j.s. (http://www.eko
sklad.si/html/razpisi/12SUBOB12/3.html). 
V tem primeru mora vlagatelj predložiti ko
pijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem 
označiti izbrano opremo.

Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema 
izpolnjuje navedene pogoje tudi tako, da 
prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo 
neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za 
izvajanje meritev po standardu SIST EN 



Stran 2776 / Št. 96 / 14. 12. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

14511 (∆T kondenzacije 5°C), in mora vse
bovati minimalno grelno število (COP) in 
grelno moč.

Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema 
izpolnjuje navedene pogoje tudi tako, da 
prijavi priloži EUROVENT CERTIFIKAT in 
izpis iz spletne strani, www.euroventcer
tification.com, ki mora vsebovati, označen 
tip naprave katerega se prijavlja na razpis, 
minimalno grelno število (COP) in grelno 
moč naprave. Kadar vlagatelj dokazuje pri
mernost opreme na način, opisan v tem 
odstavku, mora črpalka tipa zrak/voda na
mesto pogojev, navedenih v tabeli v četrtem 
odstavku, izpolnjevati naslednje pogoje:

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

ogrevanje prostorov in 
priprava tople sanitarne 
vode

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

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

Vlagatelj lahko dokazuje primernost 
opreme z nazivno grelno močjo nad 100 kW 
tudi z mnenjem Fakultete za strojništvo, La
boratorija za hlajenje in daljinsko energetiko 
(LAHDE) (v nadaljevanju: laboratorij) po me
todologiji dokazovanja primernosti ključne 
opreme toplotne črpalke. V laboratorij se 
v preveritev pošlje zahtevano dokumentaci
jo (glej Prilogo I pri ukrepu U01, ki je obja
vljena na spletni strani sofinancerja).

Vlagatelj lahko dokazuje primernost 
opreme tudi z mnenjem laboratorija po 
metodologiji izvedbe meritev izvedenega 
stanja. V laboratorij se v preveritev za pri
dobitev mnenja pošlje zahtevane rezultate 
meritev (glej Prilogo II pri ukrepu U01, ki je 
objavljena na spletni strani sofinancerja). 
Mnenje je potrebno sofinancerju predložiti 
najkasneje do 30. 10. 2013, vendar ne ka
sneje kot se predloži zahtevek za izplačilo 
nepovratnih sredstev, k vlogi pa mora obve
zno priložiti elaborat oziroma študijo prihran
kov energije in emisij CO2 z izvedbo ukrepa 
izveden s strani projektanta ali neodvisne 
inštitucije. Za pravočasno dostavo mnenja 
sofinancerju mora poskrbeti vlagatelj. Vse 
stroške dokazovanja primernosti opreme 
bremenijo izključno vlagatelja. V primeru, ko 
mnenje laboratorija ne izkazuje primernosti 
opreme, vlagatelj ni upravičen do finančne 
spodbude.

3.1.3 Nameni U01C:
Za projekte, ki so predmet sofinanciranja 

po tem razpisu in ki spadajo med namene 
U01C, se mora dokazati primernost opre
me. Šteje, da oprema izpolnjuje navedene 
pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne 
opreme Eko sklada, j.s. (http://www.eko
sklad.si/html/razpisi/12SUBOB12/3.html). 
V tem primeru mora vlagatelj predložiti ko
pijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem 
označiti izbrano opremo.

Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema iz
polnjuje navedene pogoje, tako, da prijavi 
priloži certifikat ali merilno poročilo neodvi
sne inštitucije, ki je akreditirana za izvaja
nje meritev po standardu SIST EN 129752 
oziroma SIST EN 12976, in mora vsebovati 
minimalno svetlo oziroma aperturno površi
no sprejemnika sončne energije.

3.2 Posebna pravila, ki veljajo za projek
te, ki predstavljajo ukrep U02:

Vsi projekti, ki so predmet sofinancira
nja, morajo izpolnjevati tehnične pogoje, 
ki so predstavljeni v nadaljevanju. Projekt 
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mora zagotoviti vgradnjo sodobnih ener
getsko varčnih in okolju prijaznih svetilk. 
Glede minimalne energetske učinkovitosti 
svetilk se upošteva Uredba Komisije (ES) 
št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o iz
vajanju Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahteva
mi za okoljsko primerno zasnovo fluore
scenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih 
naprav, visokointenzivnostih sijalk in pred
stikalnih naprav in svetilk za delovanje teh 
sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evrop
skega parlamenta in Sveta 2000/55/ES 
(Uradni list L 076, 24/03/2009 str. 17 –44). 
V primeru uporabe gospodinjskih svetil 
za razsvetljavo se glede energetske učin
kovitosti upošteva Uredbo Komisije (ES) 
št. 244/2009 z dne 18. 3. 2009 o izvajanju 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okolj
sko primerno zasnovo neusmerjenih svetil 
v gospodinjstvu. Za energetsko učinkovite 
izdelke, ki so uporabljeni za izvedbo pro
jekta, morajo biti upoštevane vse zahteve 
in uredbe evropskega pravnega reda, ki 
se nanašajo na izvajanje Direktive Evrop
skega parlamenta in Sveta 2005/32/ES 
v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov oziroma na njeno preno
vitev: Direktiva 2009/125/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira 
za določanje zahtev za okoljsko primer
no zasnovo izdelkov, povezanih z energijo 
(prenovitev). Izvedba zunanje razsvetljave 
mora biti v skladu z Uredbo o mejnih vre
dnostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Uradni list RS, št. 81/07 in 109/107 in 
62/10). Skladnost mora biti zagotovljena 
v času predaje in prevzema opreme v upo
rabo oziroma ob zaključku izvedbe projekta 
(izjava o skladnosti opreme na dan primo
predaje je sestavni del primopredajnega 
zapisnika).

Do sofinanciranja so upravičeni le pro
jekti, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, in 
sicer z uporabo dveh meril.

Prvo merilo za izbor je učinkovitost in
vesticije oziroma projekta v pogledu letnih 
prihrankov energije (iz naslova projekta) ozi
roma letnega zmanjšanja porabe električne 
energije glede na celotne stroške projek
ta M1. Delež prihrankov na osnovi redukcij 
oziroma regulacije se lahko priznava, če se 
z izračunom v tehničnem elaboratu in opisu 
izvedbe projekta jasno dokaže obseg re
dukcije, to je zmanjšanja napajalne energije 
z zmanjšanjem moči in skrajšanjem časa 
obratovanja.

M1 = Učinkovitost investicije/projekta 
[kWh/leto/EUR] = letno zmanjšanje porabe 
električne energije/celotni stroški projekta

Učinkovitost 
investicije/projekta 

[kWh/leto/EUR]
Št. točk

≥ 10 60
≥ 5 ˂ 10 40
≥ 2 ˂ 5 30
≥ 1 ˂ 2 10

Drugo merilo M2 je ocena, podana v šte
vilu točk po izrazu spodaj, in sicer na osnovi 
povprečno predvidenih stroškov za vzdrže
vanje v primerjavi s predvidenimi stroški za 
električno energijo in vzdrževanjev istem ob
dobju (letno in po stalnih cenah), pri čemer 
se upošteva pozitivna ocena, M2 ≥ 0.

M2 = [število točk ≥ 0] = 70 – (stroški 
vzdrževanja razsvetljave/skupaj stroški ele
ktrične energije in vzdrževanja razsvetljave) 
* 100

Vloga mora doseči minimalen sešte
vek točk po obeh kriterijih M=M1 + M2 ≥ 
30,00 točk, drugače se zavrne.

3.3 Posebna pravila, ki veljajo za projek
te, ki predstavljajo ukrep U03:

Ukrep U03 vključuje naslednje namene:
– sistemi za izkoriščanje odpadne toplo

te v javnem in storitvenem sektorju ter indu
striji (v nadaljevanju: namen U03A);

– sistemi za izkoriščanje odpadne toplo
te dimnih plinov v industriji (v nadaljevanju: 
namen U03B);

– sistemi za optimizacijo rabe hladu 
v javnem in storitvenem sektorju ter industriji 
(v nadaljevanju: namen U03C).

Program dela, izvedba ukrepa in konč
no poročilo o izvedenem ukrepu morajo biti 
v skladu s predhodno navedenimi normativi 
ter v skladu z obstoječo veljavno zakonoda
jo 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 Ljub
ljani, dne 22. 6. 2012.

3.3.1 Namen U03A:
Prihranek energije zaradi vgradnje pre

zračevalnega sistema z rekuperacijo odpa
dne toplote se določi z ustrezno metodo, ki 
jo predlaga in ustrezno strokovno obrazloži 
vlagatelj ob prijavi, ali kot sledi:

PKEizk. odpadne toplote:
prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi izkoriščanja 
odpadne toplote v prezračevalnih sistemih (rekuperacija)

A: površina objekta [m2], na katerega se nanaša centralni 
prezračevalni sistem

h višina [m] prostorov (od tal do stropa) – normirana vrednost  
2,5 m

β stopnja izmenjave zraka [h1] normirana vrednost 0,5 h1

t Čas delovanja [h] prezračevalnega sistema v ogrevalni 
sezoni – normirana vrednost 3.000 h

c specifična toplota zraka [kJkg1K1]

ρ gostota zraka (1,2 kgm3)

∆T
Razlika med temperaturo zraka v prostoru in povprečno 
temperaturo zunanjega zraka v času ogrevalne sezone – 
normirana vrednost (224) = 18 K

η stopnja rekuperacija – normirana vrednost 0,7

3.3.2 Namen U03B
Prihranek energije zaradi vgradnje sis

tema z rekuperacijo odpadne toplote di
mnih plinov se določi z ustrezno metodo, ki 
jo predlaga in ustrezno strokovno obrazloži 
vlagatelj ob prijavi, ali kot sledi:

PKEizk. odpadne toplote:

prihranek končne energije [MWh/leto] v industriji zaradi 
izkoriščanja odpadne toplote v obstoječih sistemih 
(rekuperacija)

P: Priključna moč prenosnika odpadne toplote dimnih plinov 
[kW], katerega se vgrajuje v obstoječi sistem

PKEizk. odpadne toplote = A · h · β · t · c · ρ · ΔT · η

PKEizk. odpadne toplote = 4,9 · P
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3.3.3 Namen U03C
Prihranek energije zaradi vgradnje sis

tema za optimizacijo rabe hladu se določi 
z meritvami, ki temeljijo na spremljanju po
rabe energije s standardnimi merilnimi eno
tami ali z ustrezno metodo, ki jo predlaga 
in ustrezno strokovno obrazloži vlagatelj ob 
prijavi.

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

Končno poročilo o izvedenem ukre
pu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, 
kot ga zahteva dokumentacija za določanje 
višine prihrankov.

3.4 Posebna pravila, ki veljajo za projek
te, ki predstavljajo ukrep U04:

Ukrep U04 vključuje naslednje namene:
– delna obnova stavbe, sanacija posa

meznega elementa ovoja – obnova zunanje 
stene in stene proti neogrevanim prostorom 
(v nadaljevanju: namen U04A);

– delna obnova stavbe, sanacija posa
meznega elementa ovoja – tla na terenu (v 
nadaljevanju: namen U04B);

– delna obnova stavbe, sanacija posa
meznega elementa ovoja – zunanja stena 
ogrevanih prostorov proti terenu (v nadalje
vanju: namen U04C);

– delna obnova stavbe, sanacija posa
meznega elementa ovoja – tla nad neo
grevano kletjo, neogrevanim prostorom ali 
garažo pri panelnem – talnem ogrevanju 
(ploskovnem gretju) (v nadaljevanju: namen 
U04D);

– delna obnova stavbe, sanacija posa
meznega elementa ovoja – strop proti neo
grevanemu prostoru, strop v sestavi ravnih 
ali poševnih streh (v nadaljevanju:namen 
U04E);

– delna obnova stavbe, sanacija posa
meznega elementa ovoja – poševna streha 
(v nadaljevanju: namen U04F);

– delna obnova stavbe, sanacija posa
meznega elementa ovoja – ravna streha (v 
nadaljevanju: namen U04G);

– delna obnova stavbe, sanacija po
sameznega elementa ovoja – vertikalna 
okna/vhodna vrata (v nadaljevanju: namen 
U04H).

Program dela, izvedba ukrepa in konč
no poročilo o izvedenem ukrepu morajo biti 
v skladu z predhodno navedenimi normativi 
ter v skladu z obstoječo veljavno zakonoda
jo 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 Ljub
ljani, 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 ukre
pu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, 
kot ga zahteva dokumentacija za določanje 
višine 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 U04A – Umax = 0,25 W/m2K,
– namen U04B – Umax = 0,32 W/m2K,
– namen U04C – Umax = 0,32 W/m2K,
– namen U04D – Umax = 0,27 W/m2K,

– namen U04E – Umax = 0,18 W/m2K,
– namen U04F – Umax = 0,18 W/m2K,
– namen U04G – Umax = 0,18 W/m2K
– namen U04H – Umax = 1,20 W/m2K 

za vertikalna 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, t.j. 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.

3.5 Posebna pravila, ki veljajo za projek
te, ki predstavljajo ukrep U06:

Projekti, ki so predmet sofinanciranja 
po tem razpisu in ki spadajo v ukrep U06, 
so elektromotorni sistemi tipičnih aplikacij 
za črpalke in ventilatorje, kjer se uvaja nad
gradnja s frekvenčnimi pretvorniki ter po 
potrebi tudi zamenjava samega motorja, ker 
je potrebno tak sistem oziroma sklop obrav
navati celovito, saj je učinkovitost prigradnje 
frekvenčnega pretvornika odvisna tudi od 
ustreznosti same elektromotorja in samega 
načina (dinamike) obratovanja celotnega 
pogonskega sistema.

Učinke izvedbe namena se predvidi na 
osnovi analize delovanja v obliki tehničnega 
elaborata, kjer se upošteva računske in/ali 
normirane vrednosti faktorjev prihrankov, ki 
je določena v obrazcu za izračun prihran
ka CO2, glede na vrsto aplikacije in sektor, 
ki mu prijavitelj pripada. Prihranek končne 
energije se določi na podlagi Priloge IV Di
rektive 2006/32/ES.

Ukrep U06 vključuje naslednje namene:
– vgradnja elektromotorjev standardne

ga EU razreda IE3 (Uredba Komisije(ES) 
št. 640/2009);

– vgradnja frekvenčnih pretvornikov, re
gulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elek
tromotorne naprave/pogone;

– vgradnja črpalk, ki morajo biti opre
mljene s pogonom standardnega EU razre
da IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo 
oziroma ki imajo indeks energetske učin
kovitosti (EEI) (največ 0,23), ki se izračuna 
v skladu s točko 2 Priloge II Uredbe Komisije 
(ES) št. 641/2009;

– vgradnja ventilatorjev, ki morajo biti 
opremljeni s pogonom standardnega EU 
razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hi
trostjo;

– vgradnja kompresorjev za pripravo 
komprimiranega zraka, ki morajo biti opre
mljeni s pogonom standardnega EU razreda 
IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali 
mehkim zagonom, 6. vgradnja drugih kom
presorjev, vendar ne celotnih hladilnih in 
klimatskih naprav, ki morajo biti opremljeni 

s pogonom standardnega EU razreda IE3 
oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali meh
kim zagonom;

– vgradnja elektromotorjev standardne
ga EU razreda IE3 (Uredba Komisije(ES) 
št. 640/2009) ter vgradnja frekvenčnih pre
tvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na 
obstoječe elektromotorne naprave/pogone 
v transportnih sistemih.

Zagotovi se vgradnja sodobnih varčnih 
naprav, izdelanih v skladu s sodobnimi stan
dardi in glede minimalne energetske učin
kovitosti elektromotorjev ter samostojnih in 
vgrajenih obtočnih črpalk v skladu z Ured
bama Komisije (ES) št. 640/2009 z dne 22. 
Julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2005/32/ES (UL L 191, 
22. 7. 2005) v zvezi z zahtevami za okolj
sko primerno zasnovo elektromotorjev ter 
št. 641/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko 
primerno zasnovo samostojnih obtočnih čr
palk in črpalk namenjenih vgradnji v izdelke.

3.6. Posebna pravila, ki veljajo za projek
te, ki predstavljajo ukrep U07:

Ukrep U07 vključuje naslednje namene:
– zamenjava starih ogrevalnih naprav – 

kotlov na biomaso, (v nadaljevanju: nameni 
U07A),

– zamenjava starih ogrevalnih na
prav – kondenzacijskih kotlov na ze
meljski plin ali utekočinjen naftni plin (v 
nadaljevanju:nameni U07B).

3.6.1 Nameni U07A
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po 

tem razpisu in ki spadajo med namene U07
A, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– oprema mora imeti skladno z zahteva
mi standarda, naslednje toplotnotehnične 
karakteristike: izkoristek pri nazivni toplo
tni moči mora biti večji ali enak 90 % in 
vrednost emisij skladna z Uredbo o emisiji 
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih na
prav. Naprave z ročnim polnjenjem goriva 
(npr. s poleni) morajo imeti pregrajen vodni 
toplotni zbiralnik.

Izpolnjevanje pogojev se dokazu
je s predložitvijo certifikata po standardu 
SIST EN 3035. Kolikor je izbrana opre
ma že uvrščena na seznam ustrezne 
opreme Eko sklada, j.s. (http://www.eko
sklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_kn.pdf) lah
ko vlagatelj predložiti izjavo, da je izbrana 
naprava navedena na seznamu toplovo
dni kurilnih naprav za centralno ogrevanje 
na lesno biomaso, ter v izjavi navede pro
izvajalca in model opreme.

3.6.2. Nameni U07B
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po 

tem razpisu in ki spadajo med namene U07
B, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– normirani izkoristek posameznega no
vega kondenzacijskega kotla mora biti večji 
ali enak 104 % pri uporabi zemeljskega plina 
(v nadaljevanju tudi ZP) ali utekočinjenega 
naftnega plina (v nadaljevanju tudi UNP). 
Izpolnjevanje pogoja se dokazuje s predloži
tvijo certifikata oziroma tehnično dokumen
tacijo za predlagano napravo.

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

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

b) pri nadomestitvi zastarelih in neu
činkovitih kotlov na UNP s kotli na UNP, 
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za lokacije kjer iz ekonomskih ali drugih 
razlogov plinovod zemeljskega plina še ni 
na voljo ali

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

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

Končno poročilo o izvedenem ukre
pu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, 
kot ga zahteva dokumentacija za določanje 
višine prihrankov.

3.7 Posebna pravila, ki veljajo za projek
te, ki predstavljajo ukrep U09:

Ukrepi U09 vključujejo naslednje name
ne:

– 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 siste
mi meritev in spremljanja porabe energije 
s pametnimi števci (v nadaljevanju: namen 
U09A);

– uvedba standarda SIST EN 16001 ozi
roma ISO 50001 (v nadaljevanju: namen 
U09B).

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 inteligen
tni sistemi meritev in spremljanja porabe 
energije s pametnimi števci in/ali, izvedba 
obratovalnega nadzora in/ali, uvedba sis
tema za ciljno spremljanje rabe energije – 
CSRE, uvedba standarda SIST EN 16001 
oziroma ISO 50001. Ti so definirani kot fak
torji prihrankov glede na vrsto energije in 
sektor, ki mu prijavitelj pripada. Prihranek 
končne energije se določi enkratno za celo
tno življenjsko dobo ukrepa – 5 let.

3.7.1 Namen U09A:
– 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;

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

3.7.2 Namen U09B:
kot pomoč organizacijam pri zagotavlja

nju učinkovitejše rabe energije pri obstoječih 
porabnikih energije; ustvarjanje preglednost 
in lažje komunikacije v zvezi z upravljanjem 
energetskih virov; spodbujanje najboljših 
praks energetskega upravljanja in krepitev 
dobrega vedenja pri upravljanju z energijo; 
pomoč postrojenjem pri ocenjevanju in pred
nostnem uvajanje novih energetsko učin
kovitih tehnologij; 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.

4. Razpoložljiva sredstva in višina sofi
nanciranja

Skupna višina sredstev za finančne 
spodbude za projekte, ki so predmet tega 
javnega razpisa, znaša 1.230.000,00 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 pri
meru pogodbeništva;

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

– presegati 50 % upravičenih stroškov 
projekta za mala in mikro podjetja ter obči
ne in druge sub jekte.

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

Upravičeni stroški so za vse projekte so:
– stroški, ki se nanašajo na izdelavo do

kumentacije, za katero so priložena dokazila 
o izdelavi in plačilu, pri čemer izvedba (da
tum računa) ni starejša od dvanajst mese
cev pred vložitvijo vloge, in nadzora za po
trebe izvedbe projekta. Ti stroški ne morejo 

biti višji od 10 % vrednosti vseh upravičenih 
stroškov projekta;

– davek na dodano vrednost, vendar le 
za vlagatelje, ki si tega davka ne morejo 
odbiti kot vstopni DDV.

Ostali upravičeni stroški so navedeni pri 
posameznem ukrepov.

Če je projekt že financiran iz drugih sred
stev državnega, lokalnega proračuna ali 
proračuna EU (v nadaljevanju: javna sred
stva), se po tem razpisu dodelijo sredstva 
v višini, ki ne sme presegati razlike med že 
podeljenimi sredstvi in najvišjo možno sto
pnjo sofinanciranja po zakonodaji.

4.1 Posebna pravila za ukrepe U01:
Najmanjša vrednost upravičenih stro

škov projekta po tem razpisu mora znašati 
najmanj 5.000,00 EUR.

Posebne omejitve sofinanciranja po
sameznih projektov za posamezni namen 
U01A:

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
200.000,00 EUR;

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

Posebne omejitve sofinanciranja po
sameznih projektov za posamezni namen 
U01B:

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
300.000,00 EUR;

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

Posebne omejitve sofinanciranja po
sameznih projektov za posamezni namen 
U01C:

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
300.000,00 EUR;

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

Upravičeni stroški pri projektih, ki pred
stavljajo namene U01A, so: toplotna črpal
ka zrak/voda, bojler za sanitarno vodo, ele
ktrične instalacije, povezave distribucijskih 
sistemov STV.

Upravičeni stroški pri projektih, ki pred
stavljajo namene U01B, so:

– Upravičeni stroški za ogrevanje objek
ta s toplotno črpalko zrak/voda: toplotna čr
palka zrak/voda (zunanja in notranja enota), 
hranilnik toplote, strojne in elektro instalaci
je, strojni in elektro material.

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

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

Upravičeni stroški pri projektih, ki predsta
vljajo namene U01C, so: sprejemniki sončne 
energije, zalogovnik za toplo vodo, strojna 
vezava sprejemniki/zalogovnik, priključitev 
na distribucijski sistem in ostale instalacije.

4.2 Posebna pravila za ukrepe U02
Posebne omejitve sofinanciranja posa

meznih projektov:
– višina sofinanciranja ne sme presega

ti 600,00 EUR nepovratnih sredstev za vsa
ko letno prihranjeno MWh energije.
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– višina sofinanciranja ne sme presegati 
500.000,00 EUR.

Najmanjša vrednost upravičenih stro
škov projekta po tem razpisu mora znašati 
najmanj 20.000,00 EUR.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le 
v okviru predmeta in namena javnega raz
pisa in sicer za:

– nabavo in namestitev (vgradnjo) varč
nih in okolju prijaznih svetilk,

– nabavo in vgradnjo varčnih svetil in 
odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih na
prav,

– rekonstrukcijo in predelavo pomožne 
opreme ter postavitev ali gradnjo nove na
domestne pomožne opreme (drogovi, kon
zole), v primeru, da vlagatelj strokovno ute
meljeno spreminja postavitev (lokacijo) sve
tilk ali se v dokumentaciji operacije izkaže, 
da je zaradi spremembe svetilk zamenjava 
pomožne opreme primernejša oziroma ce
nejša od predelave,

– nabavo in vgradnjo regulatorjev in kr
milnih sistemov za varčno osvetljevanje ter 
opreme za daljinsko krmiljenje razsvetljave 
oziroma samodejno izvajanje redukcij obra
tovanja razsvetljave,

– stroške sanacije odjemnih mest raz
svetljave,

– stroški nabave in vgradnje nove opre
me za spremljanje porabe električne energi
je za razsvetljavo ter nabavo in zagon opre
me za izvajanje energetskega knjigovodstva 
razsvetljave.

4.3 Posebna pravila za ukrepe U03
Višina sofinanciranja posameznega pro

jekta ne sme:
– presegati 300,00 EUR nepovratnih 

sredstev za vsako letno prihranjeno MWh 
energije za namen U03A in U03B,

– presegati 130,00 EUR nepovratnih 
sredstev za vsako letno prihranjeno MWh 
energije za namen U03C,

– presegati 100.000,00 EUR.
Najmanjša vrednost upravičenih stro

škov projekta po tem razpisu mora znašati 
najmanj 10.000,00 EUR.

Upravičeni stroški za namen U03A in 
U03B so:

– nabava in vgradnja naprave za cen
tralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem 
toplote odpadnega zraka,

– nabava in vgradnja sistema za distri
bucijo in prenos zraka z elementi za vpiha
vanje in odsesovanje ter krmilnimi elementi,

– nabava in vgradnja sistema za pred
grevanje zraka s toploto zemlje ali vode,

– nabava in vgradnja sistema za izkori
ščanje odpadne toplote dimnih plinov.

Upravičeni stroški za namen U03C so 
nabava in vgradnja hladilnih vitrin na obsto
ječe hladilne naprave v večjih prodajalnah 
z živilskim blagom.

4.4 Posebna pravila za ukrepe U04
Višina sofinanciranja posameznega pro

jekta ne sme:
– presegati 600,00 EUR nepovratnih 

sredstev za vsako letno prihranjeno MWh 
energije;

– presegati 250.000,00 EUR.
Najmanjša vrednost upravičenih stro

škov projekta po tem razpisu mora znašati 
najmanj 40.000,00 EUR.

Upravičeni stroški za namene U04A, 
U04B, U04C in U04D 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 U04E, 

U04F, in U04G 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 stari slojev, vgradnja nove hiroizolacije 
in izvedba estriha oziroma druge zaključne 
obloge.

Upravičeni stroški za namen U04H so:
– odstranitev obstoječih oken, balkonski 

vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabava 
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.
4.5 Posebna pravila za ukrepe U06
Višina sofinanciranja posameznega pro

jekta ne sme:
– presegati 150.000,00 EUR;
– biti nižja od 2.000 EUR;
– presegati 0,300 EUR finančne spod

bude za vsako prihranjeno kWh energije.
Upravičeni stroški so:
– nabavo opreme;
– montaža/inštaliranje in zagon siste

mov;
– svetovalne storitve za namene izobra

ževanja naročnika za uporabo opreme.
4.6 Posebna pravila za ukrepe U07
Višina sofinanciranja posameznega pro

jekta ne sme:
– presegati 300 EUR nepovratnih sred

stev za vsako letno prihranjeno MWh ener
gije za namen U07A;

– presegati 250 EUR nepovratnih sred
stev za vsako letno prihranjeno MWh ener
gije za namen U07B;

– presegati 300.000,00 EUR;
– biti manjša kot 2.000,00 EUR.
Upravičeni stroški pri projektih, ki pred

stavljajo namene U07A, so:
– nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne 

naprave,
– predelavo obstoječega ali izdelavo no

vega priključka za dovod zraka in odvod 
dimnih plinov,

– nabavo in vgradnjo zalogovnika za go
rivo, transportnega in varnostnega sistema 
ter ustrezne krmilne opreme,

– nabavo in vgradnjo vodnega toplo
tnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter 
opreme za priključitev na centralno ogre
vanje.

Upravičeni stroški pri projektih, ki pred
stavljajo namene U07B, so:

– izgradnja priključnega plinovoda ali na
kup plinohrama za UNP (je upravičen stro
šek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega 
plinovoda oziroma plinohrama),

– nabava in vgradnja enega ali več ko
tlov ter pripadajočih sistemov, ki omogočajo 

normalno delovanje kotlov, ustrezne krmilne 
in varovalne opreme ter vmesne povezave,

– predelavo obstoječih ali izdelavo no
vih priključkov za dovod zraka in odvoda 
dimnih plinov,

– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za 
dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih 
prog,

– nabava in vgradnja naprave za nevtra
lizacijo kondenzata.

Upravičeni stroški ne vključujejo elemen
tov razvoda centralnega/ogrevalnega/toplo
vodnega sistema in ogreval.

4.7 Posebna pravila za ukrepe U09
Višina sofinanciranja posameznega pro

jekta ne sme:
– presegati 100.000,00 EUR;
– biti nižja od 3.000 EUR;
– presegati 0,300 EUR za vsako prihra

njeno kWh energije letno.
Upravičeni stroški so:
– nabavo programske opreme;
– nabavo merilnih in regulacijskih siste

mov in naprav;
– montaža/inštaliranje in zagon siste

mov;
– svetovalne storitve za namene izobra

ževanja naročnika za uporabo opreme;
– svetovalne storitve za namene uvedbe 

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

dodelitev finančne spodbude mora biti skla
den s predmetom javnega razpisa ter dolo
čili 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 
projekte, ki se do vložitve vloge še niso pri
čeli izvajati, prav tako pa do tega trenutka 
ni bilo podano zavezujoče naročilo storitev 
zunanjih izvajalcev.

Sredstva velikemu podjetju se dodelijo 
le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek 
v skladu s 7. členom Pravilnika o spodbuja
nju URE in OVE. Kolikor želi veliko podjetje 
začeti izvajati investicijo pred izdajo sklepa 
in podpisom pogodbe, mu mora komisija, ki 
pregleduje vloge, pred začetkom izvajanja 
investicije izdati potrdilo o izkazovanju spod
bujevalnega učinka.

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

– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 
11. členu Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisil
nem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, 
126/07 s spremembami in dopolnitvami).

Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje 
mora predložiti tudi naslednjo podpisano 
izjavo da investicije pred izdajo potrdila 
o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe 
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. av
gusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst po
moči za združljive s skupnim trgom z upo
rabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba 
o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljeva
nju: Uredba EK 800/2008) ni začel izvajati.

Sofinancer lahko od vlagatelja kadar
koli zahteva tudi druge izjave, s katerimi 
vlagatelj zagotavlja resničnost dejstev, ki 
so pomembna za kandidiranje na razpisu 
oziroma izplačilo finančnih spodbud.

Za vse navedbe v izjavah velja, da lah
ko sofinancer v primeru kršitve navedbe 
odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter 
zahteva vrnitev že izplačanih finančne 
spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do vračila.

Projekte, ki so predmet finančne spod
bude, lahko izvaja le za to usposobljen 
in registriran izvajalec. Kolikor je naročnik 
zavezanec k javnem naročanju, mora izva
jalec biti izbran ob upoštevanju predpisov 
o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj ni 
zavezan upoštevati pravil o javnem naro
čanju, mora za naročila blaga in storitev, 
ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR brez 
DDV pridobiti najmanj 3 ponudbe; v prime
ru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je 
vlagatelj dolžan priložiti utemeljeno pisno 
obrazložitev.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 
15. 3. 2014. 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.

Kolikor projekt ne bo izveden, je vla
gatelj dolžan sofinancerju povrniti nastalo 
škodo.

Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni 
do 15. 3. 2013, je potrebno do tega datuma 
posredovati sofinancerju dokazilo o izvede
nem zavezujočem naročilu ključne opreme 
ali, v primeru vlagateljev, ki predstavljajo 
javni sektor, zavezujočo izjavo vlagatelja, 
da bo projekt izveden. Kolikor vlagatelj ne 
izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico 
do sofinanciranja.

Stavb, naprav in opreme, ki je bila pred
met finančne spodbude, ni dovoljeno od
tujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po 
izplačilu finančne spodbude. Finančne 
spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki 
vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in 
rabljene opreme oziroma naprav.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo 
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred 
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofi
nanciranju. Kolikor se v kateri izmed našte
tih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, 
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.

Kadar je dejanski prejemnik finančne 
spodbude od vlagatelja različna oseba, je 
dolžan vlagatelj posredovati sofinancerju 
na njegovo zahtevo vse podatke o tej ose
bi, ki so pomembni za podelitev nepovra
tnih finančnih spodbud.

6. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati naslednje 

obrazce in priloge (obrazci za različne ukre
pe se smiselno razlikujejo glede na ukrep):

– OBRAZEC – vloga;
– fotokopija pooblastila ali drugega do

kument iz katerega izhaja pooblastilo za 
podpis in vložitev vloge na javni razpis (če 
ni podpisnik zakoniti/statutarni zastopnik);

– fotokopija registracije vlagatelja z vse
mi prilogami ali izpisek iz Ajpesa;

– fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt 
v katerem so navedene registrirane dejav
nosti vlagatelja;

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

– OBRAZEC – izjava vlagatelja, da 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);

– OBRAZEC – Izjava vlagatelja, da je 
oziroma bo izvajalec izbran v skladu z pravi
li, ki urejajo javno naročanje (velja za osebe, 
ki so javni naročniki);

– OBRAZEC – vzorec pogodbe o sofi
nanciranju;

– OBRAZEC – izjava o doseganju pri
hrankov energije in emisij CO2;

– OBRAZEC – izjava o strinjanju in spre
jemanju pogojev;

– OBRAZEC – izjava o velikosti podjetja;
– OBRAZEC – Izjavo o že pridobljenih 

državnim pomočeh ali subvencijah;
– OBRAZEC – izjavo o že pridobljenih 

pomočeh de minimis (velja samo za velika 
podjetja, ki uveljavljajo povrnitev stroškov za 
izdelavo projektne dokumentacije);

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

Dodatne priloge, ki jih mora vsebovati 
vloga za ukrep U01:

– seznam Ekosklada ali certifikat ali me
rilno poročilo neodvisne inštitucije (velja 
samo za namene U01A, glej točko 3.1.1);

– seznam Ekosklada ali certifikati ali 
merilno poročilo ali Eurovent certifikat ali 
mnenje laboratorija. Kolikor se bo tehnična 
primernost opreme dokazovala z mnenjem 
LAHDE po metodologiji izvedbe meritev iz
vedenega stanja, se vlogi predloži potrdilo 
LAHDE, da je naročilo za preverbo prejel 
in jo bo izvedel najkasneje do 30. 9. 2013 
(velja samo za namene U01B, glej točko 
3.1.2);

– seznam Ekosklada ali certifikat ali me
rilno poročilo neodvisne inštitucije (velja 
samo za namene U01C, glej točko 3.1.3).

Dodatne priloge, ki jih mora vsebovati 
vloga za ukrep U01:

– datoteke v xls formatu, ki so sestavni 
del projektne dokumentacije objavljene med 
obrazci.

Dodatne priloge, ki jih mora vsebovati 
vloga za ukrep U07:

– izjavo, da je izbrana naprava navedena 
na seznamu toplovodni kurilnih naprav za 
centralno ogrevanje na lesno biomaso Eko 
sklada, j.s., s katero dokazuje primernost 
opreme ali certifikat za predlagano napravo 
(velja za namen U07A), certifikat oz tehnič
no dokumentacijo za predlagano napravo 
(velja za namen U07B).

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 
naročila podanega na naslov: elektronske 
pošte: linda.radoncic@petrol.si. Obrazci za 
različne ukrepe se razlikujejo. 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 računalni
ka), mora besedilo v obrazcu ustrezati zah
tevam sofinancerja iz navodil in te razpisne 
dokumentacije, kar pomeni, da mora besedi
lo 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 jezi
ku, morajo biti priloženi uradno prevedeni 
dokumenti. V primeru neskladja med do
kumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, 
se kot zavezujoča upošteva uradni prevod 
v slovenskem jeziku.

Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo 
biti lastnoročno podpisani na za to ozna
čenih mestih, na vseh drugih straneh pa 
podpisani ali parafirani.

V primeru ugotovitve neskladja med ele
ktronsko verzijo vloge in papirno, se bo upo
števala papirna verzija vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti označen naziv in naslov 
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, 
Javni razpis PETROLURE/JP/2012, Kate
gorija vlagatelja: Podjetje / Občina / Drugi 
sub jekt«.

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinan
cerja (osebno ali po pošti) od 17. 12. 2012 
dalje in najkasneje do 20. 12. 2012. Prej 
ali kasneje dostavljene vloge se neodprte 
vrnejo pošiljatelju.

Šteje se, da je priporočeno pošiljko so
financer prejel oziroma da je vloga dosta
vljena v trenutku oddaje pošiljke na pošto.

7. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo 

popolnost strokovna komisija (v nadaljeva
nju: komisija) vsak dan od 18. 12. 2012 
dalje.

Na posamezno odpiranje vlog bodo 
uvrščene vse pravilno označene in zapr
te vloge, ki bodo ne glede na način do
stave prispele na naslov sofinancerja do 
13. ure predhodnega dne. Vloge se bodo 
odpirale po vrstnem redu prejema. Nepra
vilno označene ali odprte ovojnice ne bodo 
uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinan
cer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, 
bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo 
morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo 
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo 
zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene 
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih 
projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpi
ranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za 
opiranje dopolnitev vlog.

8. Način izbire projektov za dodelitev fi
nančnih spodbud

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vr
stnem redu prejema popolne vloge. Vlagate
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ljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso raz
deljena vsa sredstva. Vlogam, ki so prejete 
istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče 
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v ena
kih deležih glede na upravičene stroške.

Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od 
njega pooblaščena oseba, bo popolnim 
vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega 
razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na 
podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima 
vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od 
prejema sklepa. Pritožnik mora natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pri
tožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti po
stavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. 
O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastruk
turo in prostor. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila 
dodeljena pravica do finančne spodbude.

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

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;
– faksimile originalneih računov izvajalca 

s popisom del in materiala za celoten obseg 
projekta;

– potrdilo banke ali uradnega organa 
o plačilu računa iz prejšnje alineje;

– končno poročilo;
– fotografije izvedenega stanja ter konč

no poročilo izvedenega projekta s predvide
nimi prihranki energije;

– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer 
utemeljeno zahteva.

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

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

10. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po pre

jetju vloge za dodelitev finančne spodbude 
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na 
drug način preveriti namensko porabo finanč
nih spodbud ter skladnost dokumentacije in 
izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in 
drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spošto
vanja prepovedi odtujitve predmeta sofinan
ciranja. V primeru ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev in kršitev predpisov in dolo
čil pogodbe o dodelitvi pravice do finančne 
spodbude je prejemnik finančne spodbude 
dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z za
konskimi zamudnimi obrestmi.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih 
financiranjih iz javnih sredstev, mora upra
vičenec sofinancerja nemudoma obvestiti 
o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo 
na enaslovu: linda.radon cic@pet rol.si.

Petrol d.d., Ljub ljana

 Ob5128/12
Na podlagi Pravil Znaka kakovosti v gra

diteljstvu Gradbeni inštitut ZRMK, odgovorni 
izvajalec projekta Znak kakovosti v graditelj
stvu objavlja

javni razpis
št. 1/2013 za podelitev Znakov kakovosti 

v graditeljstvu 2013
Ocenjevanje izdelkov in storitev s podro

čja graditeljstva:
– okna, vključno z balkonskimi vrati in 

panoramskimi stenami,
– notranja vrata – vrata v stanovanju in 

drugih bivalnih prostorih,
– zidni blok za podometno gradnjo zidov,
– dobava plinskih grelnikov ter z dobavo 

povezanega servisiranja plinskih grelnikov,
– sprejemniki sončne energije za pripra

vo tople sanitarne vode, ogrevanje zgradb 
ali ogrevanje bazenske vode,

– hranilniki toplote za shranjevanje tople 
sanitarne vode, segrete s pomočjo spreje
mnikov sončne energije,

– sistemi kanalizacijskih cevi,
– strešne kritine za pokrivanje poševnih 

streh,
– betonski tlakovci in plošče za polaga

nje zunanjih pohodnih in povoznih površin,
– plošče, kocke in drugi oblikovanci iz 

naravnega kamna,
– betonski robniki,
– izvedba cementnih estrihov,
– izvedba betonskih zaključnih tlakov,
– izvedba polimernih talnih oblog in pre

mazov,
izvedba vodotesne zaščite betonskih in 

AB konstrukcij,
– razvojno tehnološki dosežki in inova

cije,
– izvedba obnove ostrešij oziroma kritin 

na stavbah kulturne dediščine in stavbah 
s sestavinami kulturne dediščine,

– izvedba obnove fasad na stavbah kul
turne dediščine in stavbah s sestavinami 
kulturne dediščine,

– izvedba konstrukcijskih ojačitev stavb,
– izvedba sanacije vlage na stavbah kul

turne dediščine in stavbah s sestavinami 
kulturne dediščine,

– storitev krovsko – kleparskih del,
– storitev montaže stavbnega pohištva,
– storitev oblaganja tal, sten in bazenov 

s keramičnimi ploščicami,
– storitev oblaganja tal, sten in fasad 

z naravnim oziroma umetnim kamnom,
– betonarne za pro izvodnjo transportne

ga betona,
– separacije kamenih agregatov za grad

beništvo,
– asfaltni obrati,
– konstrukcije za zaščito pred hrupom,
– izvedba žlebičenja obrabnih plasti,
– izvedba hidroizolacij v predorih.
Razpisno dokumentacijo in obrazec 

za prijavo lahko potencialni prijavitelji na
ročijo oziroma osebno dvignejo pri izvajal
cu projekta, Gradbenem inštitutu ZRMK 
– Gradbenem centru Slovenije, Dimiče
va 12, 1000 Ljub ljana, tel. 01/2808181, 
faks 01/2808191, elektronska pošta: 
zkg@gizrmk.si, internet: http://www.
gcs.gizrmk.si/gcs.

Ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi 
zadostnega števila prijav, pripravljenih raz
pisnih pogojev in meril za ocenjevanje za 
posamezno področje. Dobitniki ZKG bodo 
imeli priložnost promovirati pridobljeno pri
znanje v okviru sejmov ali drugih javnih in 

strokovnih prireditvah. Javni razpis bo odprt 
do 30. novembra 2013.

Gradbeni inštitut ZRMK

Št. 1712 Ob5097/12
V skladu z internimi standardi družbe 

SEL d.o.o., objavljamo razpis za oddajo na
ročila

1. Naročnik: Savske elektrarne Ljub ljana 
d.o.o.

2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 46, 
1215 Medvode.

3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev ozi
roma gradbenih del): zamenjava blok trans
formatorjev v HE Mavčiče.

(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Mavčiče.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predvi

den: zaključek izvedbe julij 2014.
5. (a) Naslov službe, od katere se lah

ko zahteva razpisno dokumentacijo in 
dodatne informacije: Savske elektrarne 
Ljub ljana d.o.o., Marjan Kern, univ. dipl. 
inž. el., tel. 01/4749142, 01/4749274, 
041/259013, faks 01/4749272.

(b) Pogoji za prevzem razpisne doku
mentacije: dvig je možen ob predhodni te
lefonski najavi in le ob predložitvi potrdila 
o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do
kumentacijo, če je predvideno plačilo za raz
pisno dokumentacijo: znesek 200,00 EUR 
(v ceni je vključen 20 % DDV) je potrebno 
plačati na TRR št. 031061002519638, pri 
SKB d.d. banki (za Zamenjavo blok trans
formatorjev v HE Mavčiče).

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb
no predložiti ponudbe: ponudbo je potreb
no predložiti do 18. 1. 2013 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo
žiti ponudbe: Savske elektrarne Ljub ljana 
d.o.o., Vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215 
Medvode.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 
dne 18. 1. 2013, Savske elektrarne Ljub
ljana d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta 46, 
1215 Medvode, ob 12. uri.

8. Navedba finančnih zavarovanj za re
snost ponudbe, če so zahtevana: garancija 
za resnost ponudbe v višini 5 % od orienta
cijske vrednosti ponujenih del.

9. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli
cevanje na določila v predpisih: –

10. Merila za ocenitev ponudb: eko
nomsko najugodnejša ponudba (definirano 
v razpisnih določilih).

11. Morebitne druge informacije o na
ročilu

Na razpisu lahko sodelujejo:
– pro izvajalci energetskih transforma

torjev,
– dobavitelji.
Predvidena orientacijska vrednost izved

be razpisanih del znaša 980.000,00 EUR 
(brez DDV).

Savske elektrarne Ljub ljana d.o.o.

Št. 4305/2012 Ob5087/12
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o jav

nozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06; ZJZP) in 36. člena Zakona o go
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu 
z Odlokom o predmetu in pogojih za dodeli
tev koncesije za opravljanje lokalne gospo
darske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in odpadne vode v Občini Lenart 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 20/2011) 
objavlja
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javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne 

službe opravljanja odvajanja in čiščenja 
komunalne in odpadne vode v Občini 
Lenart (v nadaljevanju: koncesija za 
odvajanje in čiščenje komunalne in 

odpadne vode)
Naročnik: Občina Lenart, Trg svobode 7, 

2230 Lenart.
1. Predmet koncesije: podelitev konce

sije za opravljanje obvezne lokalne gospo
darske javne službe opravljanja odvajanja in 
čiščenja komunalne in odpadne vode v Ob
čini Lenart.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenč
nega dialoga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 
deset let po sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentaci
je: razpisna dokumentacija je dostopna na 
spletni strani Občine Lenart, www.lenart.si.

6. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali 

priporočeno po pošti predložiti v določenem 
razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: 
Občina Lenart, Trg svobode 7, 2230 Lenart.

Na prednji strani ovojnice morajo biti 
navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni 
razpis koncesija za odvajanje in čiščenje 
komunalne in odpadne vode«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obve
zno naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 
8. 1. 2013 do 12. ure v glavni pisarni Obči
ne Lenart.

7. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obraz

cih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in 
jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako 
morajo biti v slovenskem jeziku izdelane 
oziroma priložene vse obvezne sestavine 
razpisne dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje 
oziroma spreminja do vključno zadnjega 
dne razpisnega roka za oddajo prijave.

7.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno 

le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prija
ve, ki bodo pravočasne in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno od
dana oziroma če prispe po pošti na na
slov naročnika do datuma in ure, določene 
v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje raz

pisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno 

območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo jav

nega razpisa.
7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno doku

mentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesen

ti dobijo pri kontaktni osebi: Avgust Zavernik, 
Breznik Martin, tel. 02/7291310, epošta: 
martin.breznik@lenart.si, avgust.zaver
nik@lenart.si.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani pri
javitelji posredovati po elektronski pošti na 
naslov: martin.breznik@lenart.si, avgust.za
vernik@lenart.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavlje
na vprašanja objavil na spletni strani Občine 
Lenart: www.lenart.si.

8. Spremembe in dopolnitve razpisne 
dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najka
sneje štiri dni pred potekom roka za oddajo 

prijave spremeni in dopolni razpisno doku
mentacijo. Sprememba bo v obliki »dopol
nila« objavljena na spletni strani Občine Le
nart, www.lenart.si.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi 
podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijavi
teljem omogočil upoštevanje dopolnitev ozi
roma sprememb razpisne dokumentacije. 
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pra
vice in obveznosti naročnika in prijaviteljev 
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo 
iz podaljšanega roka za oddajo prijave.

9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po za

ključku konkurenčnega dialoga bo upora
bljeno merilo ekonomsko najugodnejša po
nudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem storitev 

javne službe.
10. Ugotavljanje sposobnosti in druge 

faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje po

gojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so 
določeni v razpisni dokumentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi 
pogoji za predložitev skupne vloge oziroma 
skupne ponudbe.

Prijavitelji morajo izjave predložiti 
na predpisanih obrazcih brez dodatnih po
gojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se 
ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem 
prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne 
pogoje določene z razpisno dokumentacijo.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo 
priznal sposobnost, povabil na dialog, da 
bodo predstavili svoje rešitve in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pri
dobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki 
ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo 
po potrebi med seboj primerjal predložene 
rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem 
obvestil udeležence in jih pozval k predlo
žitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete 
rešitve oziroma rešitev iz zaključenega di
aloga.

Po zaključenem dialogu in predložitvi 
končnih ponudb, bo naročnik izvedel še 
upravni postopek in v tem postopku z od
ločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju 
sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dia
loga najkasneje v 30 dneh po poteka roka 
za oddajo prijav.

11. Koncesijska pogodba: izbrani ponu
dnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogod
bo v roku 15 dni po dokončnosti upravne 
odločbe.

Občina Lenart

Št. 0652/2012 Ob5104/12
Na podlagi 7. člena Odloka o podelitvi 

koncesije za opravljanje javne službe zago
tavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapu
ščenih živali v zavetišču na območju Občine 
Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/11 in 
31/12) in sklepa župana o začetku postopka 
št. 3441/20121, Občina Trbovlje objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe zagotavljanja pomoči, 

oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
v zavetišču na območju Občine Trbovlje

I. Predmet in območje izvajanja kon
cesije

(1) Javna služba, ki je predmet koncesije 
obsega:

– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske 

pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namesti

tve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali 

oziroma prodajo ali oddajo živali novim la
stnikom,

– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– javna služba obsega tudi izvajanje dru

gih nalog, določenih s predpisi s področja 
varstva in zaščite živali.

(2) Javna služba, ki je predmet konce
sije, se izvaja na območju Občine Trbovlje.

II. Začetek in čas trajanja koncesije
(1) Koncesija se podeli pod pogoji in po

stopku predpisanimi s koncesijskim aktom 
za dobo petih let.

(2) Medsebojna razmerja v zvezi z opra
vljanjem koncesionirane gospodarske jav
ne službe uredita koncedent in koncesionar 
s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko raz
merje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni 
stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.

(3) Predvideni začetek izvajanja konce
sije je 1. 2. 2013.

III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon
cesionar

(1) Koncesionar je lahko fizična ali prav
na oseba, če izpolnjuje pogoje za opravlja
nje dejavnosti zagotavljanja pomoči, oskrbe 
in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

(2) Poleg pogojev iz prvega odstavka 
mora koncesionar izpolnjevati tudi nasle
dnje pogoje:

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivih dejanj,

– da ni v postopku prisilne poravnave, 
stečajnem postopku ali likvidacijskem po
stopku,

– da ni bil s pravnomočno sodbo v ka
terikoli državi obsojen za prestopek v zvezi 
z njegovim poklicnim ravnanjem,

– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s pla
čili prispevkov in davkov,

– da lahko posluje z naročnikom,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko 

sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže ekonomsko in finančno spo

sobnost za izvajanje koncesije,
– da razpolaga z zadostnim obsegom 

potrebnih delovnih sredstev in priprav za 
izvajanje koncesije,

– da predloži izvedbeni program oskrbe 
zapuščenih živali s cenikom storitev zdra
vstvenega varstva živali,

– da ima izkušnje na področju dejavno
sti, ki je predmet koncesije,

– da prevzame odgovornost za škodo, 
ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravlja
njem koncesije lahko povzročil koncendentu 
in tretji osebi.

(3) Koncesionar mora ves čas trajanja 
koncesije zagotoviti izvajanje javne službe 
zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve 
zapuščenih živali v zavetišču v obsegu in 
pod pogoji, določenimi z odlokom, ki ureja 
zagotavljanje pomoči, oskrbe in namestitve 
zapuščenih živali v zavetišču na območju 
Občine Trbovlje in ostalimi predpisi, ki ure
jajo področje varstva in zaščite živali.

(4) Koncesionar mora v okviru objek
tivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob 
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi 
višje sile.

(5) Koncesionar mora biti zavarovan pro
ti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzro
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či koncendentu in tretji osebi zaradi neve
stnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.

(6) Pogodba o zavarovanju za namen iz 
prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da 
je zavarovanje sklenjeno v korist občine, ko
likor pride do prenehanja koncesije po krivdi 
izvajalca storitev.

IV. Obvezne sestavine prijave na razpis 
in dokazila, ki jih mora predložiti prijavitelj 
za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja

(1) V prijavi na razpis mora prijavitelj iz
polniti naslednje obrazce:

OBR 1 – podatki o prijavitelju,
OBR 2 – izjava prijavitelja o sprejemanju 

razpisnih pogojev,
OBR 3 – ponudba za opravljanje javne 

službe,
OBR 4 – izjava prijavitelja o izdelanem 

izvedbenem programu za opravljanje javne 
službe,

OBR 5 – izjava prijavitelja o izpolnjevanju 
pogojev osnovne sposobnosti,

OBR 6 – izjava prijavitelja o izpolnjeva
nju pogojev ekonomske in finančne spo
sobnosti,

OBR 7 – izjava prijavitelja o izpolnjeva
nju pogojev poklicne, strokovne, tehnične in 
organizacijske sposobnosti,

OBR 8 – izjava prijavitelja o zavarovanju 
odgovornosti za škodo,

OBR 9 – izjava prijavitelja o izkušnjah 
v zvezi z opravljanjem javne službe,

OBR 10 – vzorec pogodbe.
Vsi obrazci, skupaj z navodili prijavite

ljem so objavljeni na spletni strani Občine 
Trbovlje.

(2) Prijavi na razpis mora prijavitelj prilo
žiti fotokopije naslednjih dokumentov:

– Odločbo Veterinarske uprave RS s ka
tero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnju
je predpisane pogoje za delovanje zave
tišča,

– Pogodbo sklenjeno z verificirano ve
terinarsko organizacijo za izvajanje stori
tev zdravstvenega varstva živali oziroma 
odločbo o podelitvi koncesije za izvajanje 
storitev zdravstvenega varstva živali, ko
likor je imetniku zavetišča bila podeljena 
koncesija,

– Pogodbo o zavarovanju proti odgovor
nosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči 
tretji osebi oziroma občini zaradi nevestne
ga izvajanja oskrbe zapuščenih živali z ori
ginalnim dokazilom o vinkulaciji zavarovalne 
police v korist občine,

– Cenik storitev zdravstvenega varstva 
živali,

– Dokazila o ustreznosti vozila za pre
voz živali – homologacija in prometno do
voljenje,

– Interni akt o veterinarskem – sanitar
nem redu zavetišča.

(3) Prijavi na razpis mora prijavitelj prilo
žiti naslednje dokumente:

– Potrjene strokovne reference, ki jih je 
navedel v prijavitvenem obrazcu,

– Izvedbeni program zavetišča za opra
vljanje javne službe pomoči, oskrbe in na
mestitve zapuščenih živali v zavetišču na 
območju Občine Trbovlje,

– Seznam kadra, s katerim zagotavlja 
izvajanje javne službe,

– Osnovne podatke o objektih in napra
vah v zavetišču, s katerimi bo zagotavljal 
opravljanje javne službe – izpis iz registra 
osnovnih sredstev,

– BON 1/S.
Občina ima pravico zahtevati predložitev 

originalnih listin oziroma zahtevati dodatna 
pojasnila.

V. Merila, ki bodo vplivala na izbor kon
cesionarja

(1) Pri odločanju o izbiri koncesionarja 
se kot merili upoštevata predvsem nasle
dnja kriterija:

– cene storitev javne službe in
– odzivni čas.
VI. Rok in način predložitve prijav
(1) Prijavo na javni razpis je potrebno 

oddati najkasneje do 14. 1. 2013, do 12. ure.
(2) Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 1. 

2013, ob 13. uri, v prostorih naročnika.
VII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obve

ščeni o izboru koncesionarja
(1) Prijaviteljem bo posredovana odločba 

o izbiri koncesionarja, skladno s predpisi, ki 
urejajo splošni upravni postopek.

Občina Trbovlje
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Št. 7300067681 Ob5088/12
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 

28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte 
Slovenije, d.o.o. in Navodilom za upravljanje 
z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo Pošte 
Slovenije, št. 2/07)

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

Predmet prodaje so naslednje nepremič
nine:

1. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik, 
Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,79 m2, s pri
padajočim deležem na zemljišču, za izklicno 
ceno 50.000,00 EUR.

2. Nezasedeni poslovni prostori Ljub
ljana, Tržaška cesta 68a, v izmeri 536,07 m2, 
za izklicno ceno 528.000,00 EUR. Funk
cionalno zemljišče ob objektu ni predmet 
prodaje.

3. Poslovni prostori bivše pošte Zreče, 
Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za 
izklicno ceno 111.000,00 EUR.

4. Poslovni prostori pošte Jesenice 
– center Cesta Maršala Tita 17, v izme
ri 531,70 m2, s pripadajočim zemljiščem, 
za izklicno ceno 410.000,00 EUR. Poslov
ne prostore bo možno prevzeti po preselitvi 
pošte v nove poslovne prostore, predvidoma 
v januarju 2013.

5. Nezasedena stanovanjska hiša Or
lica 3 pri Vuhredu, v izmeri 147,90 m2, s pri
padajočim zemljiščem, v izmeri 628,00 m2, 
za izklicno ceno 11.000,00 EUR.

6. Stanovanje Pristava pri Mesti
nju 28, v izmeri 64,87 m2, za izklicno ceno 
18.000,00 EUR. Stanovanje je zasedeno.

7. Poslovni prostori bivše pošte Novo 
mesto – Kandija, Ragovska ulica 1 in pod
strešje, v skupni izmeri 155,40 m2, za izklic
no ceno 75.000,00 EUR.

Predkupno pravico ima Andreja Stanko
vič, Šmarješka cesta 44 8000 Novo mesto, 
kot solastnica objekta, v katerih so poslovni 
prostori, ki je predmet prodaje.

Prodajalec je dolžan imetniku predkupne 
pravice ponuditi odkup nepremičnine po vre
dnosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. 
O uveljavitvi predkupne pravice se mora 
nosilec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da 
imetnik predkupne pravice v tem roku ne 
uveljavlja predkupne pravice, se sklene po
godba z najugodnejšim ponudnikom.

8. Poslovni prostori bivše pošte Bre
stanica, Cesta prvih borcev 21, v izme
ri 114,70 m2 in garaža, v izmeri 13,90 m2, 
za izklicno ceno 45.000,00 EUR. Poslovne 
prostore bo možno prevzeti po preselitvi po
šte na novo lokacijo, predvidoma v januarju 
2013.

9. Garaža številka 9, v Sevnici, Ulica he
roja Maroka, v izmeri 13,37 m2, za izklicno 
ceno 4.500 EUR.

Pravila javne dražbe:
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slo

venije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, 
III. nadstropje, v petek, 21. decembra 2012, 
ob 12. uri;

– javna dražba bo ustna, vodi jo vodi
telj dražbe. Znesek vsakega višanja na 
dražbi je najmanj 200,00 EUR, če izklicna 

cena za nepremičnino ne presega vredno
sti 20.000,00 EUR, oziroma 500,00 EUR 
v primeru, ko je izklicna cena višja od 
20.000,00 EUR;

– dražitelj mora vplačati pred začetkom 
dražbe varščino v višini 10 % izklicne cene 
nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, 
d.o.o., št. 906720000040025, pri Poštni 
banki Slovenije in pred licitacijo predložiti 
potrdilo o plačilu varščine;

– izlicitirana vrednost nepremičnine ne 
more biti nižja od izklicne vrednosti;

– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti 
nepremičnine še predpisan davek;

– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fi
zične osebe. Pravne osebe morajo predložiti 
potrdilo o registraciji in pooblastilo za draži
telja, ki se nanaša na predmet javne draž
be. Fizične osebe morajo predložiti osebni 
dokument;

– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepre
mičnino ponudi najvišjo ceno;

– ugovori na potek dražbe se lahko dajo 
do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa 
jih vodja dražbe;

– uspelemu dražitelju se vplačana var
ščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na 
dražbi niso uspeli pa se varščina brez 
obresti vrne v 15 dneh po končani dražbi. 
V primeru uveljavljanja predkupne pravi
ce pri nepremičnini pod številko 7 se vrne 
varščina uspelemu dražitelju brez obresti, 
v roku 15 dni od prejema obvestila o uvelja
vljanju predkupne pravice, oziroma 15 dni 
po poteku 30 dnevnega roka za uveljavi
tev predkupne pravice.

Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodaj

no pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe, 
razen v primeru nepremičnine iz zaporedne 
številke 4, za katero se mora pogodba skle
niti v 30 dneh po poteku 30 dnevnega roka 
za uveljavitev predkupne pravice.

Kupec mora celotno kupnino poravnati 
v roku 15 dni po podpisu in overitvi po
godbe.

Če kupec po svoji krivdi ne izpolni ob
veznosti se šteje, da je odstopil od naku
pa. V takšnem primeru prodajalec zadrži 
varščino.

Dodatne informacije in dogovori za ogled 
nepremičnin so možni:

– za nepremičnine, pod številko 3 in 6, 
na tel. 03/4243620 Gabriela Svete,

– za nepremičnine, pod številko 1 in 2, 
na tel. 01/2431658 Štefan Hrustek,

– za nepremičnine, pod številko 5, na tel 
02/4492715 Franc Kerenc,

– za nepremičnine, pod številko 4, na 
tel. 04/2624622 Vinko Štefe,

– za nepremičnine, pod številko 7, 8 in 9, 
na tel. 07/3718614 Sandra Peršak.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 109/2012 Ob5105/12
Višja strokovna šola za gostinstvo in 

turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 
Bled, ki jo zastopa v.d. direktorice Rožica 
Slavica Ferjančič (v nadaljevanju: organi
zator javne dražbe), v skladu 33. členom 
v zvezi z 21. členom Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
objavlja

2. javno dražbo
za prodajo premičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Višja strokovna šola za gostinstvo 
in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 
Bled.

Postopek javne dražbe premičnin vodi 
Komisija Višje strokovne šole za gostin
stvo in turizem Bled, imenovana s sklepom 
št. 004/2012 AII, z dne 30. 11. 2012.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja premič
nin po metodi javne dražbe.

3. Predmet javne dražbe: predmet javne 
dražbe je inventar oziroma osnovna sred
stva Šolskega hotela Astoria Bled, Prešer
nova 44, 4260 Bled – učni center Višje stro
kovne šole za gostinstvo in turizem Bled, 
po seznamu inventarja oziroma osnovnih 
sredstev z inventarnimi številkami, ki je se
stavni del in priloga te objave javne dražbe.

Izklicna cena posameznih premičnin iz
haja iz seznama inventarja z inventarnimi 
številkami, ki je sestavni del in priloga te ob
jave javne dražbe. Ponudnik lahko dviguje 
izklicno ceno za naslednje vrednosti:

od 1,00 EUR 
do 50,00 EUR za 5,00 EUR
od 51,00 EUR 
do 100,00 EUR za 10,00 EUR
od 101,00 EUR 
do 200,00 EUR za 20,00 EUR
od 201,00 EUR 
do 400,00 EUR za 30,00 EUR
od 401,00 EUR do 
5.000,00 EUR za 50,00 EUR.

Prodaja bo potekala po načelu »videno – 
kupljeno«. Organizator javne dražbe ne od
govarja za kvaliteto prodajanega inventarja, 
zato poznejših reklamacij ne bo upošteval.

4. Datum javne dražbe in ogleda nepre
mičnin

Javna dražba bo v ponedeljek, dne 7. 1. 
2013, z začetkom ob 9. uri, v prostorih Šol
skega hotela Astoria Bled, na naslovu Pre
šernova 44, 4260 Bled.

Ogled premičnin bo možen v petek, dne 
4. 1. 2013, od 9. ure do 11. ure, na naslovu 
Prešernova 44, 4260 Bled. Za informacije 
v zvezi z ogledom ali v zvezi s prijavo in 
izvedbo javne dražbe se obrnite na Vidic 
Markota, tel. 051/313363, epošta mar
ko.vidic@vgsbled.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z izved
bo javne dražbe, prijavo udeležbe ter sama 
objava javne dražbe s prilogo bo objavljena 
na internetni strani: www.vgsbled.si.

5. Plačilni pogoji: kupnino za predmetno 
premičnino je potrebno plačati v gotovini 
takoj po končani dražbi posameznega pred
meta prodaje. Kupcu se za plačani znesek 
takoj izda blagajniški prejemek.

6. Opozorilo: organizator javne dražbe 
ali pooblaščena oseba s soglasjem pred

Javne dražbe
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stojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, 
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne nastale stroške.

7. Pogoji in pravila javne dražbe
Dražitelji morajo pred pričetkom javne 

dražbe komisiji na vpogled predložiti:
– izpisek iz poslovnega registra za prav

ne osebe in samostojne podjetnike (ne sta
rejši od 10 dni) oziroma identifikacijski do
kument (potni list ali osebna izkaznica) za 
fizične osebe;

– pooblastilo za udeležbo na javni draž
bi, kolikor pravno ali fizično osebo zastopa 
pooblaščenec;

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
(velja za pravne osebe in s.p.);

– izjavo ponudnika, da zoper njega ni 
uveden ali začet postopek prisilne poravna
ve, stečajni postopek, likvidacijski postopek 
ali drug postopek, katerega posledica ali 
namen je prenehanje njegovega poslovanja 
ali katerikoli drug postopek, podoben nave
denim postopkom, skladno s pravili države, 
v kateri ima sedež (velja za pravne osebe 
in s.p.);

– izjavo ponudnika, član poslovodstva ali 
nadzornega organa ali zastopnika ponudni
ka, kot ga določa ZFPPIPP, v dveh letih pred 
iztekom roka za oddajo ponudb ni bil druž
benik z lastniškim deležem, večjim od 25 % 
ali delničar z lastniškim deležem večjim od 
25 % ali član poslovodstva ali nadzornega 
organa ali zastopnik sub jekta, nad katerim 
je bil začet stečajni postopek ali postopek 
prisilne poravnave ali postopek prisilnega 
prenehanja (velja za pravne osebe in s.p.);

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo 
vodila dražbo, izločeni iz postopka.

Ponudnik poda svojo višjo ponudbo na 
sledeč način:

– ko voditelj javne dražbe omeni višjo 
ponudbo od tedaj dosežene, ponudnik dvi
gne številko, ki jo dobi pred začetkom javne 
dražbe. Kolikor znesek dvigne več ponu
dnikov ima prednost tisti, ki številko dvigne 
prvi. Kolikor ni mogoče ugotoviti zaradi is
točasnega dviga več številk, ima prednost 
ponudnik z nižjo številko;

– na dražbi uspe ponudnik, ki ponudi 
najvišjo ceno, v primeru enakih ponudb pa 
ponudnik z najnižjo številko;

– dražba za posamezno nepremičnino je 
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspe
šno ponovi isto najvišjo ponudbo;

– ponudnik je vezan na svojo ponudbo, 
dokler ni podana višja ponudba. V primeru, 
da je ponudnik samo eden, je predmet pro
daje prodan za izklicno ceno, če sta ponu
dnika dva ali več in nihče ne zviša izklicne 
cene, je predmet prodaje prodan ponudniku 
z nižjo številko.

Višja strokovna šola za gostinstvo 
 in turizem Bled
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Št. 262/12 Ob5089/12
Svet javnega socialno varstvenega zavo

da Dom upokojencev Izola – Casa del pen
sionato Isola, Kosovelova 22, 6310 Izola, na 
podlagi sklepa sveta zavoda, z dne 26. 10. 
2012, razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice.
Kandidat/ka za direktorja/direktorice 

Doma mora poleg splošnih pogojev, ki so 
določeni z zakonom izpolnjevati še pogoje 
iz 56., 57., 69. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spre
membami):

– visoka strokovna ali univerzitetna izo
brazba v skladu s 56. in 69. členom Zakona 
o socialnem varstvu, pet let delovnih izku
šenj ali višja strokovna izobrazba v skladu 
s 57. in 69. členom Zakona o socialnem var
stvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega naj
manj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih 
mestih na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu 
o socialnem varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno 
varstvenega zavoda oziroma mora letega 
opraviti v roku enega leta od začetka opra
vljanja nalog direktorja/direktorice.

Zaželeno je znanje italijanskega jezika.
Kandidati/kandidatke morajo priložiti tudi 

program dela in vizijo razvoja Doma.
Mandat direktorja/direktorice traja pet let.
Imenovani/imenovana direktor/direk to

rica sklene pogodbo o zaposlitvi s Svetom 
zavoda za čas trajanja mandata.

Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo ob
veščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka 
razpisa.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev, življenjepis (kratek opis 
dosedanjega dela) kandidati/kandidatke po
šljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet doma upokojencev Izola, Kosovelo
va 22, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj 
– razpis direktorja«.

Svet Doma upokojencev Izola

Št. 71/2012 Ob5098/12
Svet zavoda Mladinski dom Jarše, 

Jarška cesta 44, 1000 Ljub ljana, v skla
du s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91 in 8/96) razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenova

nje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splo
šne zakonske pogoje in posebne pogoje 
skladno z Zakonom o organizaciji in finan
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno preči
ščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 
in 20/2011).

Kandidat/kandidatka mora imeti peda
goške, vodstvene, organizacijske in druge 
sposobnosti za uspešno vodenje šole.

Izbrani/a kandidat/kandidatka bo 
imenovan/a za dobo 5 let.

Predvideni začetek dela bo 14. 4. 2013.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, 
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, mo
rebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu, 

dokazilo o dosedanjih delovnih izkušnjah 
s kratkim življenjepisom, program vodenja 
zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega
nja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev in 
potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite 
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Mla
dinski dom Jarše, Jarška cesta 44, 1000 
Ljub ljana, s pripisom »Prijava za razpis rav
natelja«.

Kandidati/kandidatke bodo prejeli/e pi
sno obvestilo o imenovanju v zakonitem 
roku.

Svet zavoda Mladinski dom Jarše

Št. 0252/2012 Ob5103/12
Nadzorni svet Javnega stanovanjskega 

sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarniko
va 3, Ljub ljana, objavlja na podlagi Zakona 
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 
spremembe) in Odloka o ustanovitvi Jav
nega stanovanjskega sklada Mestne obči
ne Ljub ljana (Uradni list RS, št. 109/01 in 
spremembe) javni natečaj za prosto delovno 
mesto

direktorja Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljub ljana.

Za direktorja se lahko imenuje osebo, ki 
je popolnoma poslovno sposobna in izpol
njuje naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj osem let delovnih izku

šenj, od tega pet let na vodilnih delovnih 
mestih podobne zahtevnosti,

– ni bila pravnomočno obsojena za ka
znivo dejanje, pa obsodba ni pogojna,

– ima organizacijske sposobnosti ter
– zna vsaj en svetovni jezik.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo 

štirih let.
Zainteresirani kandidati morajo vlogi pri

ložiti tudi program razvoja sklada za man
datno obdobje.

K prijavi morajo kandidati predložiti na
slednja dokazila:

– kot dokazilo o doseženi izobrazbi kan
didat predloži fotokopijo diplome;

– kot dokazilo o najmanj osmih letih de
lovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo 
delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca 
ali podobno dokazilo;

– kot dokazilo o najmanj petih letih na 
vodstvenih delovnih mestih kandidat predlo
ži pisno potrdilo delodajalca ali podobno do
kazilo;

– kot dokazilo o znanju svetovnega jezi
ka se šteje fotokopija potrdila ene od insti
tucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju 
jezika ali o opravljenem tečaju jezika na 
najmanj V. stopnji.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj po
šljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju raz
pisnih pogojev v 15 dneh po objavi razpisa 
v zaprti označeni kuverti: Nadzorni svet Jav
nega stanovanjskega sklada Mestne obči
ne Ljub ljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub ljana, 
s pripisom »razpis za direktorja JSS MOL«.

Obravnavali bomo samo pravočasne in 
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za
konitem roku.

Dodatne informacije lahko dobi
te vsak delovni dan, od 8. do 15. ure, na 
tel. 01/3061510.

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

Nadzorni svet  
Javnega stanovanjskega sklada  

Mestne občine Ljub ljana

Št. 217 Ob5129/12
Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih 

(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 
36/00 in 127/06) ter 17., 18. in 35. člena Od
loka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod 
Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika« (Naš časopis, št. 398/12 – UPB) 
Svet zavoda »Zavod Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem Vrhnika«, Tržaška 
cesta 25, Vrhnika, objavlja javni natečaj za 
delovno mesto

direktorja javnega zavoda »Zavod Iva-
na Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika«.

Na razpisano delovno mesto bo imeno
van kandidat, ki poleg splošnih pogojev iz 
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 
št. 63/07 – ZJUUPB3, 65/08, 69/08, 74/09, 
40/12) izpolnjuje še naslednje pogoje:

– ima visoko strokovno ali univerzitetno 
izobrazbo,

– ima najmanj dve leti vodstvenih izku
šenj,

– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj 
na vsaj enem od področij dejavnosti zavo
da ali tri leta delovnih izkušenj na področju 
projektnega managementa,

– ima osnovno raven znanja svetovnega 
jezika.

Direktor mora poleg nalog poslovodenja 
opravljati tudi strokovne naloge na področju 
ravnanja z objekti, ki jih ima zavod v upra
vljanju.

Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja 

glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora 
biti razvidna stopnja in smer ter leto in 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pri
dobljena,

2. pisno izjavo o pridobljenih delovnih 
izkušnjah na vodstvenih mestih,

3. pisno izjavo o pridobljenih delovnih iz
kušnjah na vsaj enem od področij dejavnosti 
zavoda ali o pridobljenih delovnih izkušnjah 
na področju projektnega managementa,

4. pisno izjavo, da ima osnovno raven 
znanja svetovnega jezika,

5. pisno izjavo o poznavanju področja 
ravnanja z objekti,

6. pisno izjavo, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi na

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

– zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega de
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

Razpisi delovnih mest
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7. izjavo, da za namen tega natečajnega 
postopka dovoljuje Svetu zavoda »Zavod 
Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem 
Vrhnika« pridobitev podatkov iz 6. točke iz 
uradne evidence,

8. strategijo zavoda za mandatno ob
dobje.

Svet zavoda bo imenoval direktorja za 
mandatno dobo petih let; po izteku te dobe 
je lahko ponovno imenovan.

Rok za prijavo je 15 dni od objave tega 
razpisa v Uradnem listu RS. Pisno vlogo 
s prilogami in s kratkim življenjepisom naj 
kandidati pošljejo priporočeno na naslov: 
Svet zavoda »Zavod Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem Vrhnika«, Tržaška 
cesta 25, 1360 Vrhnika, s pripisom: »Ne 
odpiraj – Javni natečaj za direktorja«. Vloge 
kandidatov, ki ne bodo popolne, ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek. Prijavljeni kan
didati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 
30 dni po opravljeni izbiri.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, za
pisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženske in moške.

Svet zavoda  
»Zavod Ivana Cankarja   

za kulturo, šport in turizem Vrhnika«
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Št. 0079602012/6 Ob5090/12
Na podlagi 11. člena Pravilnika o sodnih 

izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, 
št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo objavlja imenovanja:

1. Boštjana Boha, imenovanega za so
dnega cenilca za strokovno področje grad
beništvo, podpodročje stavbna zemljišča, 
z dnem 24. 9. 2012,

2. dr. Darka Škerla, imenovanega za 
sodnega izvedenca za strokovno področje 
računalništvo in informatika, podpodročje 
razvoj računalniške programske opreme, 
z dnem 24. 9. 2012,

3. Have Avdič, imenovane za sodno iz
vedenko za strokovno področje varstvo pri 
delu in požarna varnost, podpodročje var
stvo pri delu in požarna varnost, z dnem 
27. 9. 2012,

4. doc. dr. Špele Smrkolj, dr. med., ime
novane za sodno izvedenko za strokovno 
področje medicina, podpodročje ginekolo
gija in porodništvo, z dnem 15. 10. 2012,

5. mag. Martina Jazbeca, imenovanega 
za strokovno področje borilne veščine, pod
področje prisilna sredstva, z dnem 15. 10. 
2012,

6. dr. Marjana Čeha, imenovanega za 
sodnega cenilca za strokovno področje 
gradbeništvo, podpodročje nepremičnine, 
z dnem 15. 10. 2012,

7. Saše Žižek, imenovane za sodno ce
nilko za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročje nepremičnine, z dnem 15. 10. 
2012,

8. Mojce Bartol Lesar, imenovane za 
sodno tolmačko za nemški jezik, z dnem 
15. 10. 2012,

9. Nives Dokl Lavrič, imenovane za 
sodno tolmačko za nemški jezik, z dnem 
15. 10. 2012,

10. Maje Dakič, imenovane za sodno 
tolmačko za angleški jezik, z dnem 15. 10. 
2012,

11. Aleksandre Kuhar, imenovane za so
dno tolmačko za srbski jezik in posebno 
pisavo cirilico, z dnem 15. 10. 2012,

12. Šeherezade Delić, imenovane za so
dno tolmačko za črnogorski jezik, z dnem 
15. 10. 2012,

13. Marka Grebenca, imenovanega za 
sodnega izvedenca za strokovno področje 
varnost na žičnicah in smučiščih, podpo
dročje analiza nesreč na smučiščih, z dnem 
18. 10. 2012,

14. Tomaža Šumija, imenovanega za 
sodnega izvedenca za strokovno področje 
varnost na žičnicah in smučiščih, podpo
dročje urejanje in oprema smučišč, z dnem 
19. 10. 2012,

15. mag. Marije Toplak, imenovane 
za sodno cenilko za strokovno področje 
gradbeništvo, podpodročje nepremičnine, 
z dnem 24. 10. 2012,

16. dr. Metoda Šuligoja, imenovanega za 
sodnega izvedenca za strokovno področje 
turizem, podpodročje kakovost v turizmu, 
z dnem 8. 11. 2012,

17. Franca Nahtigala, imenovanega za 
sodnega izvedenca in sodnega cenilca, 
oboje za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročje ocena investicij in finančna 

presoja na področju gradbeništva, z dnem 
23. 11. 2012,

18. Alojzija Boha, imenovanega za so
dnega cenilca za strokovno področje grad
beništvo, podpodročje stavbna zemljišča, 
z dnem 23. 11. 2012.

Na podlagi četrtega odstavka 24. čle
na Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih 
cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 
objavlja razrešitve:

1. Jožeta Smrekarja, sodnega izveden
ca, imenovanega za strokovno področje 
promet, podpodročje raziskave prometnih 
nezgod, z dnem 17. 7. 2012,

2. Dušana Kraigherja, sodnega izveden
ca in sodnega cenilca, imenovanega oboje 
za strokovno področje gradbeništvo, podpo
dročje gradbeništvo splošno, z dnem 24. 8. 
2012,

3. Edvarda Čagrana, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje motor
na vozila, podpodročje avtomobilska stro
ka in sodnega izvedenca, imenovanega za 
strokovno področje motorna vozila, podpo
dročje avtomobilska stroka, z dnem 29. 9. 
2012,

4. Franca Drobniča, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje medici
na, podpodročje splošna kirurgija, travmato
logija, z dnem 1. 10. 2012,

5. mag. Vinka Volčanjka, sodnega izve
denca, imenovanega za strokovno podro
čje ekonomija, podpodročje finance, z dnem 
1. 10. 2012,

6. Cirila Blagotinška, sodnega izveden
ca, imenovanega za strokovno področje var
stvo pri delu in požarna varnost, podpodro
čje varstvo pri delu v elektrotehniki, z dnem 
1. 10. 2012,

7. Mirka Petriča, sodnega cenilca, ime
novanega za strokovno področje gradbe
ništvo, podpodročje gradbeništvo splošno, 
z dnem 3. 10. 2012,

8. Branka Avseca, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje me
dicina, podpodročje družinska medicina, 
z dnem 9. 10. 2012,

9. Jožeta Trstenjaka, sodnega izveden
ca, imenovanega za strokovno področje 
medicina, podpodročje splošna kirurgija, se 
razreši z dnem 12. 10. 2012,

10. Antona Martina Trčka, sodnega izve
denca, imenovanega za strokovno podro
čje medicina, podpodročje splošna kirurgija, 
urologija, z dnem 12. 10. 2012,

11. Marije Taučer, sodne izvedenke, ime
novane za strokovno področje metalurgija, 
podpodročje preizkušanje kovinskih mate
rialov in analiza poškodb, z dnem 12. 10. 
2012,

12. Bogomirja Volčanška, sodnega ce
nilca, imenovanega za strokovno področje 
gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo 
splošno z dnem 12. 10. 2012,

13. Čedomirja Miliča, sodnega cenil
ca, imenovanega za strokovno področje 
gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo 
splošno in sodnega izvedenca, imenova
nega za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 
12. 10. 2012,

14. Štefana Vrečiča, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje eko
nomija, podpodročje davki, z dnem 12. 10. 
2012,

15. Mihe Jermana, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje mo
torna vozila, podpodročje motorna vozila – 
splošno, z dnem 12. 10. 2012,

16. Marijana Robiča, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad
beništvo, podpodročje gradbeni objekti, 
stavbna zemljišča in sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje grad
beništvo, podpodročje gradbeni objekti, 
stavbna zemljišča, z dnem 15. 10. 2012,

17. Antona Pezdirca, sodnega izveden
ca, imenovanega za strokovno področje 
stroji in oprema, podpodročje procesna teh
nološka oprema in naprave, z dnem 15. 10. 
2012,

18. Evgenije Lazarini, sodne cenilke, 
imenovane za strokovno področje kme
tijstvo, podpodročje kmetijstvo splošno, 
z dnem 15. 10. 2012,

19. Silvija Blaja, sodnega cenilca, imeno
vanega za strokovno področje gozdarstvo, 
podpodročje gozdarstvo splošno, z dnem 
15. 10. 2012,

20. Borisa Goričana, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad
beništvo, podpodročje gradbeništvo splo
šno, z dnem 19. 10. 2012,

21. Maria Gasparinija, sodnega izve
denca, imenovanega za strokovno podro
čje medicina, podpodročje splošna kirurgija, 
z dnem 19. 10. 2012,

22. Ivana Čoha, sodnega cenilca, ime
novanega za strokovno področje gradbeni
štvo, podpodročje gradbeništvo splošno in 
sodnega izvedenca, imenovanega za stro
kovno področje gradbeništvo, podpodro
čje gradbeništvo splošno, z dnem 19. 10. 
2012,

23. Marjana Dreva, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje ekolo
gija, podpodročje ekologija splošno, z dnem 
19. 10. 2012,

24. Tomaža Frangeža, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje stroji in 
oprema, podpodročje inštalacijska oprema 
in naprave, procesna tehnološka oprema in 
naprave in sodnega izvedenca, imenovane
ga za strokovno področje stroji in oprema, 
podpodročje inštalacijska oprema in napra
ve, procesna tehnološka oprema in napra
ve, z dnem 19. 10. 2012,

25. Jožefa Gabrijelčiča, sodnega cenil
ca, imenovanega za strokovno področje 
gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo 
splošno in sodnega izvedenca, imenova
nega za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročje gradbeništvo splošno z dnem 
19. 10. 2012,

26. Mojce Kodrič, sodne cenilke, imeno
vane za področje kmetijske stroke, z dnem 
19. 10. 2012,

27. Marka Gomiščka, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad
beništvo, podpodročje gradbeni objekti, 
z dnem 19. 10. 2012,

28. Janeza Gorjanca, sodnega izveden
ca, imenovanega za strokovno področje 

Druge objave
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medicina, podpodročje splošna kirurgija, se 
razreši z dnem 23. 10. 2012,

29. Tomaža Janežiča, sodnega izveden
ca, imenovanega za strokovno področje 
medicina, podpodročje splošna kirurgija, 
z dnem 23. 10. 2012,

30. Antona Grošlja, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje goz
darstvo, podpodročje gozdarstvo splošno, 
gozdna zemljišča in sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje goz
darstvo, podpodročje gozdarstvo splošno, 
gozdna zemljišča, z dnem 23. 10. 2012,

31. Evgena Guština, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad
beništvo, podpodročje nizke gradnje, visoke 
gradnje, z dnem 23. 10. 2012,

32. Vide Jeler, sodne cenilke, imenovane 
za strokovno področje gradbeništvo, pod
področje gradbeništvo splošnom, z dnem 
23. 10. 2012,

33. Slavka Keneta, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje lesar
stvo, podpodročje stavbno pohištvo, notra
nja oprema, strešne konstrukcije, z dnem 
23. 10. 2012,

34. Antona Knavsa, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad
beništvo, podpodročje gradbeni objekti, 
gradbeništvo splošno, operativa in projek
tiranje, podi, stavbna zemljišča, tesarstvo in 
krovstvo, visoke gradnje, zaključna dela in 
sodnega izvedenca, imenovanega za stro
kovno področje gradbeništvo, podpodročje 
gradbeni objekti, gradbeništvo splošno, ope
rativa in projektiranje, podi, stavbna zemlji
šča, tesarstvo in krovstvo, visoke gradnje, 
zaključna dela, z dnem 23. 10. 2012,

35. Staneta Kaluže, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje ekono
mija, podpodročje finance, računovodstvo, 
z dnem 23. 10. 2012,

36. Stanislava Jecelja, sodnega izve
denca, imenovanega za strokovno podro
čje ekonomija, podpodročje finance, raču
novodstvo, vrednotenje podjetij, investicije, 
z dnem 23. 10. 2012,

37. Marije Jerman, sodne cenilke, ime
novane za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročje gradbeništvo splošno, komu
nala, z dnem 23. 10. 2012,

38. Bojana Ježovnika, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad
beništvo, podpodročje gradbeništvo splo
šno, visoke gradnje, z dnem 23. 10. 2012,

39. Marijane Kores, sodne cenilke, ime
novane za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 
23. 10. 2012,

40. Bogdana Hrovata, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad
beništvo, podpodročje gradbeništvo splo
šno, z dnem 24. 10. 2012,

41. Matea Drmića, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje ekono
mija, podpodročje računovodstvo, finance, 
z dnem 25. 10. 2012,

42. Franca Kotnika, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje medici
na, podpodročje nevrologija, z dnem 27. 10. 
2012,

43. mag. Hermine Merc, sodne izveden
ke, imenovane za strokovno področje psiho
logija, podpodročje klinična psihologija mla
dostnikov in odraslih, z dnem 29. 10. 2012,

44. Franca Garvasa, sodnega izveden
ca, imenovanega za strokovno področje 
stroji in oprema, podpodročje kovinska in 
nekovinska predelovalna oprema in naprave 
in strokovno področje varstvo pri delu in po
žarna varnost, podpodročje varstvo pri delu 
splošno, z dnem 30. 10. 2012,

45. Majde JanežBizjak, sodne izveden
ke, imenovane za strokovno področje medi

cina, podpodročje splošna kirurgija, z dnem 
3. 11. 2012,

46. Igorja Čehovina, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad
beništvo, podpodročje gradbeništvo splo
šno in sodnega izvedenca, imenovanega 
za strokovno področje gradbeništvo, podpo
dročje gradbeništvo splošno, z dnem 5. 11. 
2012,

47. mag. Alojzija Kolenca, sodnega izve
denca, imenovanega za strokovno podro
čje medicina, podpodročje urologija, z dnem 
6. 11. 2012,

48. Mirana Grila, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje raču
nalništvo in informatika, podpodročje infor
matika, računalništvo, z dnem 8. 11. 2012,

49. Štefanije Hojnik, sodne cenilke, ime
novane za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročje visoke gradnje, z dnem 8. 11. 
2012,

50. Marka Justina, sodnega cenilca, ime
novanega za strokovno področje gradbeni
štvo, podpodročje gradbeni objekti, stavbna 
zemljišča in sodnega izvedenca, imenova
nega za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 
8. 11. 2012,

51. Marka Jovanoviča, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad
beništvo, podpodročje gradbeništvo splo
šno in sodnega izvedenca, imenovanega 
za strokovno področje gradbeništvo, pod
področje zaključna dela, z dnem 8. 11. 2012,

52. Tomaža Košata, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad
beništvo, podpodročje visoke gradnje in 
strokovno področje stroji in oprema, podpo
dročje kovinska in nekovinska predelovalna 
oprema in naprave, z dnem 22. 11. 2012.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

 Ob5106/12
Na podlagi sklepa direktorja družbe Vela

na, tovarna zaves d.d., Šmartinska cesta 52, 
1000 Ljub ljana objavljamo

vabilo k dajanju ponudb za nakup 
strojev in različne strojne opreme
1. Predmet dajanja ponudb je nakup sle

dečih strojev in opreme:

Zap. št. Inv. št. Opis  

1 001652 DVOJNI FLOTNI REZERVOAR  

2 001661 DUBLIRNO NAVIJALNI STROJ MENSCHER

3 001810 ŠIVALNI STROJ UNION SPECIAL T. ŠT. 227357

4 001910 PREGLEDOVALNI STROJ T. ŠT. 13457

5 001922 PREGLEDOVALNI STROJ MENSCHNER T. ŠT. 13456

6 002329 HT APARAT  

7 002396 TERMOREZALNI STROJ  

8 002431 TERMOFIKSIRNI STROJ FAMATEX  

9 002456 DINAMOMETER  

10 002491 STERILIZATOR ST 05 LABORATORIJ

11 002529 PREGL. MIZA S ŠIV. str. SCHULTH. SCHULTHEIS
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Zap. št. Inv. št. Opis  

12 002533 TEHNICA MAXSIM 10kg  

13 002545 DIGESTORIJ  

14 002719 Bazen za nevtral. odpadne vode  

15 002995 UNION SPECIAL T.S. 170700  

16 003030 TERMOTISKARSKI STROJ STORK

17 003382 PREGLEDOVALNA MIZA MENSCHNER

18 003530 STROJ ZA ZLAGANJE MENSCHNER  

19 003531 PREGLEDOV. MIZA DSD MENSCHNER  

20 003544 ŠIVALNI STROJ DOHLE

21 003545 ŠIVALNI STROJ DOHLE

22 003546 ŠIVALNI STROJ DOHLE

23 004127 ŠIV. STROJ PFAFF t.st. 693872 KL1242 748/24/90112

24 004128 ŠIV. STROJ UNION SPECIAL T. ŠT. 196036

25 004130 ŠIV. STROJ UNION SPECIAL T. ŠT. 1622234

26 004131 ŠIV. STROJ UNION SPECIAL T. ŠT. 1622238

27 004191 ŠIV. STROJ PFAFF t. št.331198 EAG 40201/9015642

28 004203 ŠIV. STROJ PFAFF t. št. 347752 KL437 706/81/90143

29 004204 ŠIV. STROJ UNION SPECIAL 39500 T. ŠT. 1650113

30 004206 ŠIV. STROJ UNION SPECIAL 39500 T. ŠT. 1650107

31 004208 ŠIV. STROJ UNION SPECIAL 39500 T. ŠT. D258388

32 004420 ELEKT. ROCNE SKARJE BULLMER MODELL 604 SL/KF KOMPLET/RN.2

33 004581 ŠIV. STROJ PFAFF t. št. 693868 KL1242 748/24/9011

34 005455 STROJ ZA ŠIVANJE 2200FA S PRIBOROM TOV. ŠT. 1772463 TEM

35 005781 Stroj za laser. obrezov. zaves OPTOCUTTER

36 005811 Aparat za laborat. barv. Ahiba AHIBA NUANCE

37 005813 Komora z lučmi za kontrolo  

38 005976 Stroj za razširjev. blaga BIANCO THIES

39 005977 Stroj za barvanje blaga 140/2 TIP »SOFTTRD” 140/2/THIES

40 006047 STROJ za pakiranje zaves VIRO  

41 006094 TERMOFIKSIRNI STROJ FAMATEX  

42 006095 PRALNI STROJ ARTOS  

43 006096 Sušilni stroj WUMAG  

44 006129 Napr. za odvaj. statične elektr. ZA TERMOF. STR. FAMATEX

45 006146 Industrijska el. likalna miza  

46 006162 Stroj za lukn. zaves HYPROFLEX ST.C6540190

47 006201 Prenosni šivalni stroj PFAFF SELECT 1520 TOV. ŠT. 34911549

48 006202 Šivalni stroj PFAFF 10518/11 BS PSA 25X10 PULLER

49 006204 Šivalni stroj PFAFF 10518/11 BSPSA 25X10 PULLER TOV. ŠT. 54

50 006256 Stroj za mečkanje CONTICRASH 350E

51 006257 Barvalni stroj THEN/Mortensen  
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Zap. št. Inv. št. Opis  

52 006334 Šivalni stroj PFAFF 1181/V445 TOV. ŠT. 02235272

53 006335 Šivalni stroj PFAFF 1181 SPP TOV. ŠT. 02238452

54 006341 Industr. likalna miza Veit+lik. S PARNIM KOTL.

55 006356 Šivalni stroj PFAFF 1181/V445 TOV. ŠT. 02640925

56 006357 Šivalni stroj PFAFF 1181/V445 TOV. ŠT. 02640924

57 006358 Šivalni stroj PFAFF 1181/V445 TOV. ŠT. 02640927

58 006359 Šivalni stroj PFAFF 1181/V445 TOV. ŠT. 02637201

59 006360 Šivalni stroj PFAFF 1181/V445 TOV. ŠT. 02640926

60 006361 Šivalni str. PEGASUS M732/V478 TOV. ŠT/0043197

61 006362 Šivalni str. PEGASUS M732/V478 TOV. ŠT. 0043198

62 006362 Šivalni str. PEGASUS M732/V478 TOV. ŠT. 0043198

63 006362 Šivalni stroj PFAFF 1181/V445 TOV. ŠT. 0043198

64 006365 Tiskarski str. LEMAIRE model SZV TOV. ŠT. 31206

65 006424 Stenski vitel za pregled zaves  

66 006454 Šivalni stroj PFAFF 1181/V445 TOV. ŠT. 2645428

67 006455 Šivalni stroj PFAFF 1181/V445 TOV. ŠT. 2645429

68 006456 Šivalni stroj PFAFF 1181/V445 TOV. ŠT. 2645430

69 006457 Šivalni stroj PFAFF 1181/V445 TOV. ŠT. 2645431

70 006458 Šivalni stroj PFAFF 1181/V445 TOV. ŠT. 2645432

71 006459 Lik. miza VEIT s kotl. in likaln.  

72 006467 Pregledov. mizastroj DAROITEX QCMR

73 006616 Elektricni nož za krojenje ROBUSO ŠT. 129039

74 006620 Šivalni stroj SIRUBA F504 M115  

75 006694 Spektofotometer  

76 006696 Tehtnica METLER  

77 006701 HT Barvalni stroj THIES TIP500/3200 TOV. ŠT. 49156159

78 007037 Šiv. stroj JUKI DDL 5550/S26150  

79 007038 Likalni stroj TECHNOPRES 722 IN 800/ŠT. 72208038 + LIKALNIK

80 007039 Šivalni stroj NECCHI 440  

81 007074 APARAT PASPULA A4ROBILEC  

82 007074 APARAT PASPULA A9ROBILEC  

83 007131 ŠIVALNI STROJ UNION SPEC. 37500 SIV. STROJ UNION SPEC. 37500

84 007175 ŠIVALNI STROJ RIMOLDI  

85 007176 ŠIVALNI STROJ PFAFF  

86 007178 ŠIVALNI STROJ JUKI DVOIGELNI  

87 298701 ŠIVALNI STROJ UNION SPECIAL T.S. 255541

Posamezen ponudnik lahko poda po
nudbo za nakup strojev delno ali v celoti 
za posamezne stroje, po inventarnih šte
vilkah.

2. Ponudba mora vsebovati naslednje 
elemente:
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a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in 
naslov ponudnika, davčna številka, številka 
transakcijskega računa, zakoniti zastopnik;

b) navedba zaporedne številke stroja ter 
inventarne številke, katerih nakup ponuja;

c) ponujena cena za stroj: izražena mora 
biti s točno določenim zneskom v EUR;

d) način in rok plačila: nakazilo na TRR, 
največ 8 dni od dneva sklenitve pogodbe;

e) rok veljavnosti ponudbe: vključno do 
31.12.2012.

Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebo
vanje vseh zgoraj navedenih elementov. Po
nudba mora biti brezpogojna.

3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo 
domače ali tuje pravne in fizične osebe.

4. Prodajalec ne odgovarja za pravne in 
stvarne napake na predmetu prodaje. Ponu
dnik si lahko stroje in opremo ogleda, pro
daja se vrši kot »vidno – kupljeno«. Ogled 
je možen vsak delovni dan ob predhodni 
najavi, na tel. 01/3603163.

5. Ponudbe je potrebno poslati v zapr
ti pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: 
Velana d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 
Ljub ljana, s pripisom: »Ponudba za nakup 
strojev, Ne odpiraj!« tako, da ponudba pri
spe na sedež družbe najpozneje do 24. 12. 
2012, do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo 
javno. Ponudbe, ki bodo prispele po raz
pisnem roku in ponudbe, ki bodo v skladu 
z 2. točko tega vabila nepopolne, bodo 
zavržene.

6. Na podlagi tega razpisa prodajalec 
ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne po
godbe z najboljšim ali katerimkoli drugim 
ponudnikom.

7. V primeru sprejetja ponudbe se izbrani 
ponudnik zavezuje, da bo najkasneje v roku 
pet dni sprejema ponudbe s prodajalcem 
sklenil pogodbo.

Velana d.d.

Št. 97/2012 Ob5108/12
Na podlagi sklepa direktorja družbe VGP 

Drava Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, 
2250 Ptuj, objavljamo

vabilo 
k dajanju ponudb za nakup terjatev
1. Predmet dajanja ponudb je nakup sle

dečih terjatev:
1.) terjatev do stečajnega dolžnika 

Cestno podjetje Maribor družba za gradnjo 
in vzdrževanje cest d.d., Ob Dravi 6, Mari
bor, v nominalnem znesku 29.964,06 EUR 
s pripadki,

2.) terjatev do stečajnega dolžnika 
Cestno podjetje Maribor družba za gradnjo 
in vzdrževanje cest d.d., Ob Dravi 6, Mari
bor, v nominalnem znesku 84.180,06 EUR 
s pripadki,

3.) terjatev do stečajnega dolžnika 
Cestno podjetje Maribor družba za gradnjo 
in vzdrževanje cest d.d., Ob Dravi 6, Mari
bor, v nominalnem znesku 343.979,42 EUR,

4.) terjatev do stečajnega dolžnika 
Konstruktor VGR gradbeništvo, pro izvodnja, 
trgovina, in storitve, d.o.o., Jadranska 
cesta 25, Maribor, v nominalnem znesku 
18.820,68 EUR s pripadki.

Posamezen ponudnik lahko poda po
nudbo za nakup terjatev delno ali v celoti za 
posamezno terjatev.

2. Ponudba mora vsebovati naslednje 
elemente:

a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in 
naslov ponudnika, davčna številka, številka 
transakcijskega računa, zakoniti zastopnik;

b) navedba zaporedne številke terjatve in 
nominalno vrednost, katerih nakup ponuja;

c) ponujeno ceno za terjatev: izraže
na mora biti s točno določenim zneskom 
v EUR;

d) način in rok plačila: nakazilo na TRR, 
največ 8 dni od dneva sklenitve pogodbe;

e) rok veljavnosti ponudbe: vključno do 
31. 12. 2012.

Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebo
vanje vseh zgoraj navedenih elementov. Po
nudba mora biti brezpogojna.

3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo 
domače ali tuje pravne in fizične osebe.

4. Prodajalec ne odgovarja za pravne in 
stvarne napake na predmetu prodaje.

5. Ponudbe je potrebno poslati v zapr
ti pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: 
VGP Drava Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrež
je 11, 2250 Ptuj, s pripisom: »Ponudba za 
nakup terjatev, Ne odpiraj!« tako, da ponud
ba prispe na sedež družbe najpozneje do 
24. 12. 2012, do 12. ure. Odpiranje ponudb 
ne bo javno. Ponudbe, ki bodo prispele po 
razpisnem roku in ponudbe, ki bodo v skla
du z 2. točko tega vabila nepopolne, bodo 
zavržene.

6. Na podlagi tega razpisa prodajalec 
ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne po
godbe z najboljšim ali katerimkoli drugim 
ponudnikom.

7. V primeru sprejetja ponudbe se izbrani 
ponudnik zavezuje, da bo najkasneje v roku 
petih dni od dneva prejema izjave o spreje
mu ponudbe s prodajalcem sklenil pogodbo.

VGP Drava Ptuj d.d.

Št. 4780015/20123 Ob5109/12
Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vi

tanje, na podlagi Zakona o stvarnem pre
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, 86/10), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12) in Odloka o rebalansu pro
računa Občine Vitanje za leto 2012 (Ura
dno glasilo slovenskih občin, št. 20/12), 
objavlja

javno ponudbo
za prodajo nepremičnine Na vasi 11a, 

Vitanje
1. Organizator javnega zbiranja ponudb 

je Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vita
nje. Upravljavec je Atrij, z.o.o., Ljub ljanska 
cesta 20, 3000 Celje.

2. Predmet prodaje je stanovanje št. 3, 
v stanovanjskem objektu, na naslovu Na 
vasi 11a, 3205 Vitanje, v skupni izme
ri 51,64 m2, vključno s pomožnim prosto
rom v kleti.

3. Izhodiščna cena za navedeno stano
vanje je 25.675,32 EUR. Navedena izklicna 
cena ne vključuje 2 % davka na promet ne
premičnin, ki ga plača kupec.

4. Ponudnik je dolžan plačati varščino 
v višini 10 % izhodiščne cene na TRR Ob
čine Vitanje, št. 0133 7010 0003 568, s pri
pisom »Varščina – Na vasi 11a«. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna 
v kupnino, ostalim pa bo vrnjena brez obre
sti v roku 30 dni od dne izbire najugodnejše
ga ponudnika. Objavljamo tretjo javno draž
bo omenjene nepremičnine.

5. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi 
ponudnik oziroma kupec.

6. Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku: ime, priimek/na

ziv, naslov/sedež, davčno številko, matično 

številko, številko TRR ter naziv banke za 
vračilo plačane varščine;

b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
izklicne cene;

c) ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fizične osebe: fotokopijo osebnega do

kumenta, potrdilo o državljanstvu; pravne 
osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne 
sme biti starejši od 3 mesecev; samostojni 
podjetniki posamezniki: priglasitveni list,

– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne 

ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 31. 5. 2013.
Ponudbe je potrebno oddati v zaprti ku

verti v roku 15 dni po javni objavi na na
slov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, 
s pripisom »Ne odpiraj – Javna ponudba za 
prodajo – Na vasi 11a«.

7. Plačilo se izvede v enkratnem zne
sku v 8 dneh po overovitvi pogodbe. Plačilo 
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena 
sestavina pravnega posla.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 1. 
2013, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Vitanje.

9. Če bo med prejetimi ponudbami več 
najugodnejših ponudb, bo komisija oziroma 
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, 
pozvala najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe.

10. Organ, pristojen za izvrševanje pro
računa Občine Vitanje ali pooblaščena ose
ba s soglasjem predstojnika, lahko postopek 
ustavita do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v vi
šini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije. Občina Vitanje si pridržuje 
pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

11. Podrobnejše informacije o pogojih 
javnega zbiranja ponudb in predmetni ne
premičnini lahko dobite na Občini Vitanje, pri 
mag. Srečku Fijavžu, na tel. 03/7574355.

Občina Vitanje

Št. 352843/2012 Ob5145/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno 

nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan 
mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvar
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
in Pravilnika o oddajanju nepremičnega pre
moženja v najem (Uradne objave 24/2009 in 
13/2011), razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov  

v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem po

nudb so naslednji poslovni prostori:
a) Gregorčičeva ulica 29, 

v izmeri 33,02 m2, z namembnostjo trgo
vine z neživili oziroma druge storitvene de
javnosti. Izklicna cena mesečne najemnine 
je 242,03 EUR oziroma 7,33 EUR/m2;

b) Smrekarjeva ulica 21, v izme
ri 29,83 m2, z namembnostjo pisarniške 
dejavnosti oziroma druge storitvene dejav
nosti. Izklicna cena mesečne najemnine 
je 160,39 EUR oziroma 5,38 EUR/m2;

c) Gregorčičeva ulica 34, v izme
ri 28,03 m2, z namembnostjo trgovine z ne
živili oziroma druge storitvene dejavnosti. 
Izklicna cena najemnine je 150,80 EUR ozi
roma 5,38 EUR/m2;
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d) Sončno nabrežje 4, v izmeri 77,75 m2, 
z namembnostjo pisarniške dejavnosti ozi
roma druge storitvene dejavnosti. Izklicna 
cena najemnine je 1.096,28 EUR oziro
ma 14,10 EUR/m2;

e) Muzčeva ulica 2, v izmeri 60,35 m2, 
z namembnostjo trgovine z neživili oziroma 
druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena 
mesečne najemnine je 482,50 EUR oziro
ma 7,99 EUR/m2;

f) Gorkijeva ulica 2, v izmeri 11,95 m2, 
z namembnostjo trgovine z neživili ozi
roma druge storitvene dejavnosti. Izklic
na cena najemnine je 211,25 EUR oziro
ma 17,60 EUR/m2;

g) Koprska ulica 34, v izmeri 18,44 m2, 
z namembnostjo trgovine z neživili oziroma 
druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena 
mesečne najemnine je 123,93 EUR oziro
ma 6,71 EUR/m2;

h) Postojnska ulica 7, v izmeri 36,65 m2, 
z namembnostjo trgovine z neživili oziroma 
druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena 
mesečne najemnine je 296,76 EUR oziro
ma 8,09 EUR/m2;

i) Alietova ulica 2, v izmeri 65,00 m2, 
z namembnostjo trgovine z neživili oziroma 
druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena 
mesečne najemnine je 419,33 EUR oziro
ma 6,45 EUR/m2.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda 
v najem za določen čas, in sicer za največ 
dobo 1 leta od sklenitve pogodbe z možno
stjo podaljšanja.

Za vsakega izmed posameznih predme
tov oddaje se odda ponudba posebej, po 
določeni ceni in za izbrano obdobje.

II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse 

pravne in fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati 

naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec prijava z jasnim opi

som ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register ozi

roma izpisek iz sodnega registra, obrtno do
voljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši 
od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; za 
fizične osebe pa fotokopija dokumenta, ki 
izkazuje državljanstvo RS;

– izjava o poravnanih obveznostih do Ob
čine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova 
do posrednih proračunskih uporabnikov, ob
veznosti iz naslova najemnih pogodb za po
slovne prostore in stanovanja v lasti Občine 
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za 
stavbno zemljišče,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki 

naj bi se v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:

– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) 
s podatki in kazalniki za leto 2011,

– za samostojne podjetnike posame
znike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za 
leto 2011.

2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, 
določene v javnem razpisu in razpisni doku
mentaciji.

Vsak izbrani najemnik si mora pred za
četkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna 
dovoljenja za zakonito obratovanje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega po

slovnega prostora vključuje najem letega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je 

določena na podlagi cenitve sodnega cenil

ca in izvedenca gradbene stroke. V skladu 
z 2. točko 44. člena Zakona o davku na doda
no vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 
in 18/11) DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku 
vplačati varščino v višini 3 izklicnih meseč
nih najemnin na naslov: Občina Izola TRR 
012400100006381, s pripisom »vplačilo 
varščine« in nepremičnino na katero se var
ščina nanaša. Izbranemu ponudniku se bo 
varščina poračunala z najemnino, ostalim pa 
bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. 
V primeru, da izbrani najemnik odstopi od 
najema ali v določenem roku ne podpiše 
najemne pogodbe, varščina zapade v korist 
Občine Izola.

Najemnina za poslovni prostor se porav
na v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski 
račun Občine Izola. Plačilo najemnine v do
ločenem roku je bistvena sestavina najemne 
pogodbe, če najemnik ne poravna najemni
ne v določenem roku, se šteje pogodba za 
razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobi
vanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in 
poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stro
ški obratovanja (poraba električne energije, 
poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, 
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čišče
nja in vzdrževanja prostorov, stroški redne
ga vzdrževanja, stroški zavarovanja in drugi 
stroški) so breme najemnika. Zavarovalne 
police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vin
kulirane v korist Občine.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostne

ga seznama ponudnikov so:

Merila Možne točke
1 Kvaliteta in 

zanimivost programa do 20
2 Višina ponujene 

najemnine:
– najemnina je višja  
od izhodiščne – 
vsakih 20 EUR= 
1 točka
– najemnina je enaka 
izhodiščni = 0 točk

Poslovni prostor se odda ponudniku z naj
večjim številom zbranih točk. Izbranih bo toli
ko ponudnikov, kolikor je poslovnih prostorov. 
V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže 
isto število točk, se bodo z njimi opravila 
pogajanja.

V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana 

izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega 
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno najemni
no, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, 
ki imajo do Občine Izola neporavnane obve
znosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe mora
jo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva 
zaključka razpisnega roka.

VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi 

po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje 
do 7. 1. 2013 (datum poštnega žiga) na na
slov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola 
ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur 
v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola. Ponudbe morajo biti v zapr
ti ovojnici z oznako »javni razpis – Ne odpiraj, 
ponudba za poslovni prostor pod oznako a), 

b), c), d), e), f), g), h), i) (ustrezno obkroži),« 
z navedbo poslovnega prostora, za katerega 
kandidirajo. Na hrbtni strani ovitka mora biti 
naveden naziv in naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene 
prijave bodo izločene in po končanem po
stopku odpiranja prijav neodprte vrnjene pri
javitelju.

VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele pri

jave bo obravnavala komisija za oddajo ne
premičnega premoženja v najem, imenovana 
s sklepom župana št. 0114/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 
dne 9. 1. 2013 ob 15.30 dalje v sejni sobi 
v pritličju, na naslovu Sončno nabrežje 8, 
6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in 
obravnavale po vrstnem redu, po katerem 
so bile predložene. Na odpiranju ponudb 
bo strokovna komisija ugotavljala popolnost 
leteh glede na zahtevana dokazila. Nepra
vočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne 
bo upoštevala.

VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z ob

činskim premoženjem, po prejemu zapisnika 
komisije, izda sklepe o izboru najemnikov, 
ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki 
bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasne
je v roku pet dni po izdelavi prednostnega 
seznama.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene na
jemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po 
opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne skle
ne pogodbe v navedenem roku, bo Obči
na sklenila pogodbo z naslednjim najugo
dnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo 
sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer 
za določen čas 1 leto od sklenitve pogodbe 
z možnostjo podaljšanja. Stroške notarskega 
zapisa plača najemnik.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne 

glede na ostala določila javnega razpisa, 
brez katerih koli posledic zase in/ali za kogar
koli v okviru katerega pooblastil nastopajo:

– na posameznih lokacijah ne izbere 
nobenega od ponudnikov in kadarkoli lah
ko ustavi postopek oddaje nepremičnin in 
sklenitev pravnega posla, pri čemer se po
nudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih 
stroškov (varščina),

– kot najugodnejšega ponudnika po jav
nem razpisu ne izbere nobenega od ponu
dnikov,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog 
najemne pogodbe v prilogi Javnega raz
pisa in posledično ta popravljen/ali dopol
njen predlog najemne pogodbe postane pri
loga javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponu
dniki izvede dodatna pogajanja.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb 
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, 
je javno zbiranje ponudb neuspešno. O ne
uspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti 
ponudnike v osmih dneh od odpiranja pri
spelih ponudb.

X. Razpisna dokumentacija: razpisna do
kumentacija je od dneva objave do izteka 
roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni 
strani Občine Izola, www.izola.si. Zaintere
sirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih 
ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Obči
ne Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo zainteresirani v času uradnih ur, po 
tel. 05/6600352 (Željko Kerezovič).

Občina Izola
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Št. 101007/20122 Ob3330/12
Statut Sindikata upokojenih veteranov 

Slovenije se hrani pri Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin
dikatov dne 18. 6. 2012, pod zaporedno 
številko 205.

Št. 101009/20122 Ob3434/12
Statut Sindikata upokojenih gospodar-

stvenikov Slovenije se hrani pri Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin
dikatov dne 28. 6. 2012, pod zaporedno 
številko 207.

Evidence sindikatov
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 Ob5110/12
Likvidacijska upraviteljica družbe TO

MOS d.o.o., motoindustrija – v likvidaciji, 
Šmarska cesta 4, 6000 Koper  Capodi
stria, matična številka 2257173000, davčna 
številka SI 31480497 likvidacijska upravi
teljica Nevena Tea Gorjup, pri kateri je na 
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kopru, 
Srg 2012/49701 z dne 6. decembra 2012, 
vpisan začetek redne likvidacije v skladu 
z določili 412. do 424. člena Zakona o go
spodarskih družbah, objavlja poziv upnikom, 
da v roku 120 dni od dneva objave tega po
ziva v Uradnem listu RS, to je od 14. decem
bra 2012, prijavijo svoje terjatve do družbe 
TOMOS d.o.o. – v likvidaciji.

Terjatve oziroma vlogo morajo upniki po
slati, skupaj z dokazili o utemeljenosti prija
vljene terjatve, ki izkazuje obstoj in višino 
terjatve, z navedbo računa upnika, na ka
terega naj se prijavljena terjatev poravna, 
v dveh izvodih, na likvidacijskega upravite
lja na naslov: TOMOS d.o.o. – v likvidaciji, 
Šmarska cesta 4, 6000 Koper.

Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlaša
nja poravnajo svoje dolgove.

TOMOS d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijska upraviteljica

Nevena Tea Gorjup

Sklici skupščin 

 Ob5111/12
Na podlagi 28. člena Statuta družbe 

Cestno podjetje Ljub ljana d.d., Stolpniška 
ulica 10, upravni odbor sklicuje

15. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljub ljana d.d., 

Stolpniška ulica 10, Ljub ljana,
ki bo dne 15. 1. 2013, ob 9.30, v sejni 

sobi upravne stavbe na Stolpniški ulici 10, 
v Ljub ljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep
čnosti, imenovanje organov skupščine in no
tarja.

Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina ugotovi sklepčnost, za pred

sednika skupščine se izvoli odvetnik Miha 
Kač, za preštevalki se imenujeta Mojca Bre
zovar in Andreja Kolman.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka 
Irena Cirman Florjančič.

2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička za poslovno leto 2011 in sklepa 
o podelitvi razrešnice upravnemu odboru, 
glavnemu izvršnemu direktorju in izvršnim 
direktorjem posameznih poslovnih področij 
na podlagi seznanitve z letnim poročilom in 
konsolidiranim letnim poročilom in poročilom 
revizorja za poslovno leto 2011 ter informa
cija o prejemkih članov organov vodenja in 
nadzora v poslovnem letu 2011 v skladu 
s petim odstavkom 294. členom ZGD1.

Predlog sklepa upravnega odbora:
2.1. Skupščina družbe se seznani s spre

jetim letnim poročilom in konsolidiranim le
tnim poročilom za poslovno leto 2011, po
ročilom revizorja k letnemu poročilu in kon

solidiranemu letnemu poročilu in Poročilom 
upravnega odbora o preveritvi in potrditvi 
letnega poročila in informacijo o prejemkih 
članov organov vodenja in nadzora v po
slovnem letu 2011.

Predlog sklepa upravnega odbora:
2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 

znaša 2.521.897,00 EUR in je sestavljen 
iz čistega dobička poslovnega leta 2011 
v višini 425.696,00 EUR in prenesene
ga čistega dobička iz preteklih let v višini 
2.096.201,00 EUR. Bilančni dobiček poslov
nega leta 2011 v višini 2.521.897,00 EUR 
ostane nerazporejen.

Predlog sklepa upravnega odbora:
2.3. Skupščina odloči, da se o podelitvi 

razrešnice za posamezne člane upravnega 
odbora, glavnega izvršnega direktorja in iz
vršne direktorje poslovnih področij v poslov
nem letu 2011 glasuje ločeno, in sicer:

2.3.1. podeli se razrešnica glavnemu iz
vršnemu direktorju Stanku Petriču za čas od 
28. 6. 2011 do 31. 12. 2011,

2.3.2 podeli se razrešnica izvršnemu 
direktorju komercialnega področja Juretu 
Krajncu za čas od 1. 4. 2011 do 8. 9. 2011,

2.3.3 podeli se razrešnica glavnemu iz
vršnemu direktorju Alojziju Kramljaku za čas 
od 9. 2. 2011 do 23. 6. 2011,

2.3.4. podeli se razrešnica glavnemu iz
vršnemu direktorju Dušanu Mlinarju za čas 
od 1. 1. 2011 do 9. 2. 2011,

2.3.5. podeli se razrešnica izvršnemu di
rektorju komercialnega področja Bojanu Ho
čevarju za čas od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011,

2.3.6. podeli se razrešnica izvršnemu di
rektorju področja operativa Stanku Petriču 
za čas od 1. 1. 2011 do 9. 2. 2011,

2.3.7. podeli se razrešnica izvršni direk
torici pravnega in organizacijskega področja 
Marjanci Žvar Keber za čas od 1. 1. 2011 do 
31. 12. 2011,

2.3.8. podeli se razrešnica izvršni direk
torici finančnega področja Klementini Ferko 
Kastelic od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011,

2.3.9. podeli se razrešnica predsedniku 
upravnega odbora Juretu Krajncu za čas od 
8. 9. 2011 do 31. 12. 2011,

2.3.10. podeli se razrešnica članu uprav
nega odbora Juretu Krajncu za čas od 30. 8. 
2011 do 8. 9. 2011,

2.3.11. podeli se razrešnica članu uprav
nega odbora Bojanu Kozarju za čas od 
30. 8. 2011 do 31. 12. 2011,

2.3.12. podeli se razrešnica namestni
ku predsednika upravnega odbora Stanku 
Petriču za čas od 28. 6. 2011 do 31. 12. 2011,

2.3.13. podeli se razrešnica predsedniku 
upravnega odbora Dušanu Mlinarju za čas 
od 28. 6. 2011 do 30. 8. 2011,

2.3.14. podeli se razrešnica članu uprav
nega odbora Alojziju Kramljaku za čas od 
9. 2. 2011 do 30. 8. 2011,

2.3.15. podeli se razrešnica predsedniku 
upravnega odbora Stanku Petriču za čas od 
9. 2. 2011 do 28. 6. 2011,

2.3.16. podeli se razrešnica predsedniku 
upravnega odbora Alojziju Kramljaku za čas 
od 1. 1. 2011 do 9. 2. 2011,

2.3.17. podeli se razrešnica članu uprav
nega odbora Dušanu Mlinarju za čas od 
1. 1. 2011 do 28. 6. 2011,

2.3.18. podeli se razrešnica članu uprav
nega odbora Stanku Petriču za čas od 1. 1. 
2011 do 9. 2. 2011.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa upravnega odbora: za 
revizorja družbe za leto 2012 se imenuje 
ABC revizija, d.o.o., Dunajska cesta 101, 
1000 Ljub ljana.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Statut družbe se spremeni tako, da se 

po novem glasi, kot izhaja iz čistopisa, ki 
je sestavni del tega sklepa, in kot izhaja iz 
gradiva za skupščino.

Spremembe statuta začnejo veljati 
z dnem vpisa v sodni register.

5. Prenehanje mandata članom upravne
ga odbora in izvršnim direktorjem.

Predlog sklepa upravnega odbora:
Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni 

register preneha mandat članoma uprav
nega odbora: Stanku Petriču in Primožu 
Ovijaču.

Z dnem vpisa sprememb statuta v so
dni register preneha mandat glavnemu izvr
šnemu direktorju Primožu Ovijaču in izvršni 
direktorici finančnega področja Klementini 
Ferko Kastelic.

6. Imenovanje članov prvega nadzorne
ga sveta.

Predlog sklepa upravnega odbora:
Za člana nadzornega sveta se za man

datno dobo 4 let imenujeta:
1. Ranko Mimović, Cesta v Staro vas 5, 

6230 Postojna,
2. Igor Sosič, Tomšičeva ulica 21, 6330 

Piran.
Imenovanje velja z dnem vpisa spre

memb statuta v sodni register.
7. Seznanitev s poročilom upravnega od

bora o lastnih delnicah družbe.
Skupščina se seznani, da družba Cestno 

podjetje Ljub ljana d.d. v letu 2011 ni pridobi
la novih lastnih delnic.

Prijava udeležbe in glasovanje na skup
ščini

Pravico udeležbe na skupščini in gla
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi
sani v delniško knjigo pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana, d.d. na 
presečni dan; tj. konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine (11. 1. 2013) in ki 
so svojo za udeležbo na skupščini pisno 
prijavili najpozneje konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine (do 11. 1. 2013). Po
zivamo udeležence, da se ob prihodu na 
skupščino pol ure pred začetkom seje prija
vijo v sejni dvorani in s podpisom seznama 
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost 
na skupščini in prevzamejo gradivo ter gla
sovalne lističe. Za udeležbo na skupščini 
se fizične osebe izkažejo z veljavnim oseb
nim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še 
z izpisom iz sodnega registra. Skupščina 
odloča, če so na njej prisotni delničarji z gla
sovalno pravico, ki predstavlja najmanj 15 % 
zastopanega osnovnega kapitala.

Predlagatelj sklepov
Predlagatelj sklepov za 1., 2., 3., 4., 5. 

in 6. točko dnevnega reda je upravni odbor. 

Objave gospodarskih družb
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Točka 7. je zgolj seznanitvene narave in 
skupščina o njej ne glasuje.

Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim 

točkam dnevnega reda, vključno z besedi
lom sprejetega letnega poročila in konsoli
diranega letnega poročila za poslovno leto 
2011, poročilom revizorja, pisnim poročilom 
upravnega odbora in predlogom sprememb 
in čistopisom statuta ter predlogi in uteme
ljitvami predlogov, je na vpogled na sedežu 
družbe v tajništvu vsak delovni dan od 9. do 
12. ure v času od dneva objave dnevnega 
reda do vključno dneva zasedanja skup
ščine pri Mojci Brezovar. Od dneva objave 
sklica do vključno dneva zasedanja skupšči
ne bo možen vpogled v gradivo tudi preko 
interneta na spletni strani: www.cpIj.si.

Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosega

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o ka
terem naj skupščina odloča, ali če pri posa
mezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev 
točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo 
pošljejo družbi najpozneje sedem dni po 
objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi 
delničarjev k posameznim točkam dnevne
ga reda ter volilni predlogi delničarjev, ki 
bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi 
tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz 
prvega odstavka 300. člena ZGD1 oziro
ma 301. člena ZGD1, bodo objavljeni in 
sporočeni na način iz 296. člena ZGD1. 
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani, 
v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD1 
in so dani najpozneje na sami skupščini, se 
obravnavajo na skupščini.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena 

ZGD1 lahko delničarji na skupščini uresni
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Cestno podjetje Ljub ljana d.d.
predsednik Upravnega odbora

Stanko Petrič

 Ob5144/12
Družbe MP Naložbe, d.d., TOWRA s.a., 

Intertrade ITC d.o.o. – v likvidaciji kot delni
čarji družbe Premogovnik Velenje, d.d., na 
podlagi sodnega pooblastila iz sklepa Okro

žnega sodišča v Celju z dne 12. 10. 2012 
v zadevi pod opr. št. Ng 11/2012, sklicujejo

izredno sejo skupščine
družbe Premogovnik Velenje, d.d., 

Partizanska cesta 78,
ki bo v nedeljo, 27. 1. 2013 ob 4. uri, 

v sejni sobi na poslovnem naslovu družbe 
v Velenju, Partizanska cesta 78, z nasle
dnjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1:
»Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. 

Za predsednika skupščine se izvoli Vladi
mir Bilić. Za preštevalca glasov se izvolita 
Miha Schnabl in Janja Benić. Skupščini bo 
prisostvoval vabljeni notar Milan Dolgan iz 
Ljub ljane«.

2. Imenovanje posebnega revizorja
Predlog sklepa št. 2:
»Za posebnega revizorja, ki bo preve

ril pravilnost in zakonitost vodenja poslov 
družbe Premogovnik Velenje d.d., se ime
nuje družba AUDIT & CO d.o.o., Lendavska 
ulica 18, 9000 Murska Sobota. Posebna re
vizija se opravi za obdobje od 1. 1. 2010 pa 
do dneva imenovanja posebnega revizorja. 
Revizor naj:

– preveri ustreznost cene, po kateri je 
družba Premogovnik Velenje d.d. premog 
prodajala povezani družbi Termoelektrarna 
Šoštanj d.o.o.;

– preveri gibanje cen električne energije 
v tem času oziroma cen ter drugih kazalcev 
poslovanja družbe Termoelektrarna Šoštanj 
d.o.o.;

– razhajanja med gibanjem cen električ
ne energije, ki jo je prodajala družba Ter
moelektrarna Šoštanj d.o.o. in cen premo
ga, ki ga je prodajala družba Premogovnik 
Velenje d.d.;

– obseg morebitnega oškodovanja druž
be Premogovnik Velenje d.d. in njenih del
ničarjev zaradi neustrezne prodajne cene 
premoga;

– obseg morebitnega okoriščanja družbe 
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. ali krovne 
družbe HSE d.o.o.

Revizor bo o obsegu opravljene poseb
ne revizije in ugotovitvah izdelal poročilo 
ter ga bo nemudoma posredoval organom 
družbe«.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
sklicateljev skupščine bo na voljo v tajni
štvu pooblaščenca sklicateljev, t.j. Odvetni
ške pisarne Vladimir Bilić, d.o.o., Miklošiče
va 20, Ljub ljana, vsak delovni ponedeljek, 
sredo in petek od 11. do 12. ure, in sicer 
v času od dneva objave sklica oziroma 
dnevnega reda do vključno petka 25. 1. 
2013 (razen 24. 12. 2012, 28. 12. 2012 in 
31. 12. 2012). V skladu z določbo četrtega 
odstavka 296. člena ZGD1 (Uradni list RS, 
št. 42/06 (60/06 – popr.) s spremembami 
in dopolnitvami) bo sklic objavljen tudi na 
spletni strani družbe Premogovnik Velenje, 
d.d., tj. na http://www.rlv.si.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob
javljenih predlogih po posameznih točkah 
dnevnega reda.

Predlogi delničarjev k posameznim toč
kam dnevnega reda ali dopolnitve dnevnega 
reda morajo biti v pisni obliki in obrazlože
ni ter poslani v roku 7 dni po objavi tega 
sklica tajništvu Odvetniške pisarne Vladimir 
Bilić, d.o.o., Miklošičeva ulica 20, Ljub ljana 
in družbi Premogovnik Velenje, d.d. Slednja 
bo predloge delničarjev ali dopolnitve dnev
nega reda objavila v skladu z zakonom.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, 
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla
stilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji, 
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki naj
pozneje do konca četrtega dne pred za
sedanjem skupščine v tajništvo Odvetniške 
pisarne Vladimir Bilić, d.o.o. pisno prijavijo 
svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi 
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim 
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z iz
pisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 1 uro pred začet
kom zasedanja skupščine.

MP Naložbe d.d.
TOWRA s.a.

Intertrade ITC d.o.o. – v likvidaciji,
ki jih zastopa:

Odvetniška pisarna Vladimir Bilić, d.o.o.
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Izvršbe

VL 59817/2009 Os4915/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, Centralnega oddelka za 
verodostojno listino, opr. št. VL 59817/2009 
z dne 12. 5. 2009, ki je 27. 5. 2009 postal 
pravnomočen, je na podlagi rubežnega za
pisnika izvršitelja Vita Krevsla z Jesenic, 
opr. št. IZV 134/2011 z dne 2. 6. 2011, 
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško 
knjigo, to je stanovanje št. 18, v 3. nadstro
pju, v skupni izmeri 35,53 m2, in klet št. 48, 
na naslovu Cesta maršala Tita 62, Jeseni
ce, identifikacijska številka 2175397, k.o. 
Jesenice, last dolžnika Radovan Zrnić, Tav
čarjeva 3b, Jesenice, Milka Zrnić, Ulica F. 
Benedičiča 2b, Jesenice, Marinko Zrnić, 
Tavčarjeva 3b, Jesenice, zarubljena v ko
rist upnika PosojilnicaBank Zila, Villach, 
Avstrija, zaradi izterjave 19.878,95 EUR 
s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 19. 11. 2012

VL 76995/2011 Os4916/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, opr. št. VL 76995/2011 
z dne 16. 6. 2011, ki je 19. 8. 2011 postal 
pravnomočen, je na podlagi rubežnega za
pisnika izvršitelja Marka Tomazina iz Kra
nja, opr. št. IZV 904/2011 z dne 20. 12. 
2011, bila nepremičnina, ki ni vpisana 
v zemljiško knjigo, to je stanovanje, veli
kosti 69,66 m2, v prvem nadstropju več
stanovanjske hiše na naslovu Cesta Vik
torja Svetine 7, Jesenice (št. stavbe 652, 
št. stanovanja 3), s skupnimi prostori, deli, 
napravami ter funkcionalnim zemljiščem, 
v solasti dolžnika Primoža Avguština, za
rubljena v korist upnika Stanovanjsko pod
jetje Podjetje za gospodarjenje z objekti 
d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, 
zaradi izterjave 123,85 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 19. 11. 2012

VL 151905/2011 Os4936/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, opr. št. VL 151905/2011 
z dne 8. 11. 2011, ki je 19. 11. 2011 po
stal pravnomočen, je na podlagi rubežne
ga zapisnika izvršitelja Marka Tomazina, 
opr. št. IZV 937/2011 z dne 6. 1. 2012, 
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško 
knjigo, to je stanovanje velikosti 84,22 m2 
(št. stavbe 1881, št. stanovanja 16), v tre
tjem nadstropju večstanovanjske hiše, na 
naslovu Lica Gustla Štravsa 1, Jesenice, 
z deležem na skupnih delih, prostorih in 
funkcionalnem zemljišču, last dolžnika Go
rana Ivanoviča, Ulica Gustla Štravsa 1, 
Jesenice in Aleksandra Ivanoviča, Ulica 
Gustla Štravsa 1, Jesenice, zarubljena v 
korist upnika Sta novanjsko podjetje Pod
jetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob 

Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izter
jave 2.679,49 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 20. 11. 2012

VL 140649/2011 Os4937/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, Centralnega oddelka za 
verodostojno listino, opr. št. VL 140649/2011 
z dne 29. 9. 2011, ki je 12. 10. 2011 po
stal pravnomočen, je na podlagi rubežne
ga zapisnika izvršitelja Marka Tomazina, 
opr. št. IZV 850/2011 z dne 9. 12. 2011, 
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško 
knjigo, to je dvosobno stanovanje veliko
sti 41,83 m2, s skupnimi deli, prostori, na
pravami ter funkcionalnim zemljiščem, na 
naslovu Cesta 1. maja 40 na Jesenicah, 
v večstanovanjski stavbi, številka stano
vanja in številka stavbe sta neznani, sta
novanje se nahaja v pritličju, last dolžnika 
Fuada Kurbegovića in Esada Kurbegovića, 
oba Cesta 1. maja 40, Jesenice, zarubljena 
v korist upnika Stanovanjsko podjetje pod
jetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob 
Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izter
jave 1.886,80 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 20. 11. 2012

VL 40796/2011 Os4961/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, Centralnega oddelka za 
verodostojno listino, opr. št. VL 40796/2011 
z dne 30. 3. 2011, ki je 27. 4. 2011 postal 
pravnomočen, je na podlagi rubežnega za
pisnika izvršitelja Marka Tomazina opr. št. 
IZV 58/2012 z dne 21. 2. 2012, bila nepre
mičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to 
je dvosobno stanovanje velikosti 47,61 m2 
v petem nadstropju večstanovanjske hiše, 
na naslovu Ulica Franca Benedičiča 10, Je
senice, s skupnimi deli, prostori, napravami 
ter funkcionalnim zemljiškem, last dolžni
ka Marino Malenšek, Ul. F. Benedičiča 10, 
Jesenice, zarubljena v korist upnika Zveza 
sistemi storitve d.o.o., Cesta Staneta Žagar
ja 14, Kranj, zaradi izterjave 378,64 EUR 
s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 22. 11. 2012

In 19/2010 Os4962/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajne

ga sodišča v Ljub ljani, Centralnega od
delka za verodostojno listino, opr. št. VL 
176579/2009 z dne 2. 12. 2009, ki je 29. 12. 
2009 postal pravnomočen, je na podlagi ru
bežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, 
opr. št. IZV 41/2010 z dne 2. 2. 2010, bila 
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knji
go, to je lokal v drugem nadstropju več
stanovanjskoposlovne zgradbe v Kranjski 
Gori, Naselje Slavka Černeta 34, v skupni 
izmeri 115,56 m2, last dolžnika AMANCAY 
d.o.o., Bl. Dobrava 19, Blejska Dobrava, 

zarubljena v korist upnika AKADA d.o.o., 
Bezje 10, Kranjska Gora, zaradi izterja
ve 10,63 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 22. 11. 2012

VL 49535/2011 Os5035/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, opr. št. VL 49535/2011 
z dne 14. 4. 2011, ki je 17. 5. 2011 po
stal pravnomočen, je na podlagi rubežne
ga zapisnika izvršitelja Vita Kravsla, opr. št. 
IZV 144/2011 z dne 7. 6. 2011, bila nepre
mičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
to je dvosobno stanovanje št. 1, v skupni 
izmeri 62,27 m2, v pritličju večstanovanj
ske zgradbe, na naslovu Cesta v Rovte 5, 
Jesenice, last dolžnika Indira, Edita, Edin 
Gerzič, Cesta v Rovte 5, Jesenice, zaru
bljena v korist upnika Posojilnica Bank ZILA, 
R.Z.Z.O.J., Kaiser – Josef – Platz 6, Villach, 
zaradi plačila 20.171,61 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 29. 11. 2012

VL 195944/2009 Os5036/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, opr. št. VL 195944/2009 
z dne 23. 12. 2009, ki je 8. 1. 2010 postal 
pravnomočen, je na podlagi rubežnega za
pisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št. 
IZV 11/255 z dne 23. 5. 2011, bila nepremič
nina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je 
trisobno stanovanje v pritličju stanovanjske 
stavbe, na naslovu Cesta revolucije 8, Jese
nice, v skupni izmeri 67,51 m2, s pripadajoči
mi skupnimi deli, prostori, objekti in naprava
mi ter funkcionalnim zemljiščem, stoječi na 
parc. št. 305, stavbe 378, stanovanje 25 K, 
last dolžnika Horn Bogdana, Cesta revolu
cije 8, Jesenice, zarubljena v korist upnika 
JEKO – IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 
Jesenice, zaradi izterjave 251,08 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 29. 11. 2012

VL 45512/2008 Os5034/12
Izvršitelj v Kočevju, Savo Mutić, je v k 

VL 45512/2008 pristopnih izvršilnih zade
vah tega sodišča, pod opr. št. In 8/2008 in 
In 9/2009 upnice Komunale Ribnica d.o.o., 
Goriča vas 11a, Ribnica, zoper dolžnika 
Draga Pogorelca, Trg 25. maja 1, Sodražica, 
zaradi izterjave 251,09 EUR in 531,06 EUR, 
dne 19. 1. 2012 opravil rubež nepremičnine, 
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer eno
sobnega stanovanja št. 8 v tretjem nadstro
pju v stavbi št. 188, površine 14,42 m2, na 
naslovu Trg 25. maja 1, Sodražica.

Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Kočevju  

dne 29. 11. 2012

In 2024/2011 Os5000/12
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča 

v Slovenj Gradcu, opr. št. In 161/2011 z dne 

Objave sodišč
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28. 8. 2012, je izvršitelj Jože Žel iz Maribora 
dne 8. 10. 2012 opravil rubež nepremičnine, 
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, last dol
žnikov Irene Simonič in Andreja Simoniča, 
in sicer stanovanje št. 8, v skupni izme
ri 96,10 m2, v III. nadstropju večstanovanjske 
stavbe na naslovu Gosposvetska cesta 33, 
Maribor, stoječe na parc. št. 1557/1, k.o. 658 
– Koroška vrata, zaradi izterjave denarne 
terjatve v višini 368,19 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 20. 11. 2012

Oklici o začetku 
vzpostavitve 

pravnega naslova

N 61/2009 Os4960/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okraj

ni sodnici Katji Rožič, v nepravdni zadevi 
vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi 
z naslovom Maribor, Kočevarjeva ulica 5, 
št. stavbe 6581542, na predlog predlaga
teljev: Darinke Potisk, Kočevarjeva ulica 5, 
Maribor in Gregorja Brajović, Stantetova 
ulica 28, Maribor, zastopana po Odvetniški 
pisarni Razgoršek Dremelj d.o.o., Linhar
tova ulica 6, Maribor, ki predlagajo vpis 
lastninske pravice na posameznem delu 
stavbe št. 65815423 in za vzpostavitev 
pravnega naslova, 15. 11. 2012 izdalo 
sklep o začetku postopka za vzpostavi
tev pravnega naslova: prodajne pogodbe 
št. 218SK/93, z dne 8. 11. 1993 sklenjene 
na podlagi določil Stanovanjskega zako
na med prodajalcem SGP Konstruktor p.o. 
Maribor, Maribor, Sernčeva ulica 8, zasto
panem po generalnem direktorju Francu 
Šušteršiču in kupovalko Darinko Potisk, 
stanujočo Kočevarjeva ulica 5, Maribor, za 
dvosobno stanovanje št. 3, v pritličju, v iz
meri 42,44 m2, v stanovanjski hiši Kočevar
jeva ulica 5 v Mariboru, in v kateri je proda
jalec na prodanem dovolil vpis lastninske 
pravice v korist kupovalke.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na 
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem 
mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravil
nost oziroma popolnost podatkov o vsebi
ni zgoraj navedene listine, oziroma druge 
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko
rist predlagateljev.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

III P 503/2011 Os4497/12
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni za

devi pod opr. št. III P 503/2011, zaradi raz
veze zakonske zveze, v skladu z 82. členom 
ZPP sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stranke 
Abderaouf Ettiss, Direction Douane Mede
nine, Chez Mabrouk Ettss, 4200 medenine 
 Tunisia se postavi Bernard Tajnšek, odve
tnik v Celju.

Okrožno sodišče v Celju  
dne 9. 10. 2012

IV P 293/2012 Os4535/12
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni 

zadevi pod opr. št. IV P 293/2012, zaradi 
določitve preživnine, v skladu z 82. členom 
ZPP sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stranke 
Gorana Bakača se postavi Igor Virant, od
vetnik v Žalcu.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 10. 2012

0039 I 62/2009 Os4788/12
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni so

dnici Mateji Grabrijan, v izvršilni zadevi upni
ce Zavarovalnice Triglav d.d., OE Celje, Ma
riborska cesta 1, Celje, zoper dolžnika Mar
ka Bednjički, Opekarniška 15b, Celje, ki ga 
zastopa začasni zastopnik Rok Fink, odve
tnik v Celju, zaradi izterjave 2.343,32 EUR 
s pripadki, o postavitvi začasnega zastopni
ka, 30. 10. 2012 sklenilo:

dolžniku se postavi začasnega zasto
pnika.

Za začasnega zastopnika se postavi od
vetnik Rok Fink, Ljub ljanska cesta 6, Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžni
ka vse to takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 30. 10. 2012

In 74/2010 Os4913/12
Okrajno sodišče na Jesenicah je v iz

vršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav 
d.d. (N0 2009/176), Bleiweisova 20, Kranj 
 dostava, proti dolžniku Saniju Krasniqi, 
Finžgarjeva ulica 21, Lesce, zaradi izterja
ve 626,84 EUR, sklenilo:

dolžniku Saniju Krasniqi, Finžgarjeva 
ulica 21, Lesce, se na podlagi 4. točke dru
gega odstavka 82. člena Zakona o prav
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od
vetnica Danica Novak Kenda, Cesta marša
la Tita 38, 4270 Jesenice.

Začasna zastopnica bo zastopala dol
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 21. 8. 2012

VL 70702/2010 Os2778/11
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil
ni zadevi upnice Zavarovalnice Tilia, d.d. 
Novo mesto, Seidlova cesta 5, Novo mesto, 
ki jo zastopa Maja Rus Recko, Seidlova 
cesta 5, Novo mesto, proti dolžniku Milivoju 
Stanković, Bukovica 56/A, Renče, ki ga za
stopa zak. zast. odv. Maja Krašovec Orel, 
Bevkov trg 6, Nova Gorica, zaradi izterja
ve 147,26 EUR, sklenilo:

dolžniku Milivoju Stanković, Buko
vica 56/A, Renče, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Krašovec Orel Maja, Bevkov trg 6, Nova 
Gorica.

Začasna zastopnica bo zastopala dol
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 2. 3. 2011

VL 190079/2011 Os4959/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – cen

tralni oddelek za verodostojno listino je 
v izvršilni zadevi upnika Javni stanovanjski 
sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 
ulica 3, Ljub ljana, ki ga zastopa odvetni
ca Darja Karlin, Dalmatinova ulica 2, Ljub
ljana, proti dolžniku Sašu Ipavic, Tavčarje
va ul. 2, Ljub ljana – dostava, ki ga zastopa 
zakonita zastopnica odvetnica začasna za
stopnica Petra Regvat, Poljanski nasip 8, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 11.539,53 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Saši Ipavic, Tavčarjeva ul. 2, 
Ljub ljana – dostava, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
odvetnica Petra Regvat, Poljanski nasip 9, 
1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen po
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 21. 11. 2012

In 620/2012 Os4985/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvr

šilni zadevi upnika Metalka stanovanjske 
storitve Podjetje za stanovanjske storitve 
in promet z nepremičninami, d.o.o., Indu
strijska cesta 001, Ljub ljana, proti dolžni
ci Mariji Zrimšek, Topniška ulica 30, Ljub
ljana – dostava; Dušan Zrimšek, Topniška 
ulica 30, Ljub ljana – dostava, ki ga za
stopa odv. Sonny Beronja, Komenske
ga 16, Ljub ljana,; Jure Zrimšek, Topniška 
ulica 30, Ljub ljana – dostava, zaradi izterja
ve 810,72 EUR s pp, 20. 11. 2012 sklenilo:

dolžniku Zrimšku Dušanu se na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku 
– ZPP postavi začasni zastopnik Beronja 
Sonny, Tavčarjeva 13, Ljub ljana.

Za začasnega zastopnika se postavi 
Beronja Sonny, Tavčarjeva 13, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžni
ka Zrimšek Dušana vse do takrat, dokler 
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 20. 11. 2012

P 129/2009 Os4538/12
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po 

okrožni sodnici svetnici Suzani Kontesta
bile, v pravni zadevi tožeče stranke: Zlatija 
Ljahi, Volče 22, Tolmin, ki jo zastopa Ivan 
Rutar, odvetnik iz Solkana, zoper tožene 
stranke: 1. Kurtiši Ekrem, 2. Kurtiši Zekiri 
in 3. Kurtiši Hikmet, vsi Dobri Dol – Gosti
var, 1236 Dobri Dol, Republika Makedonija, 
zaradi razveljavitve prodajne pogodbe in 
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plačila odškodnine, pcto. 8.500 EUR, zunaj 
naroka, dne 5. 10. 2012, sklenilo:

toženim strankam se postavi začasni 
zastopnik, odvetnik Gregor Mihelj iz Nove 
Gorice.

Začasni zastopnik ima v tem postop
ku vse pravice in dolžnosti zakonitega za
stopnika in to vse do takrat, dokler tožena 
stranka ali njen pooblaščenec ne nasto
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi
šču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici  
dne 5. 10. 2012

Oklici dedičem

D 126/2012 Os4768/12
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščin

ski postopek po dne 31. 12. 1926 umrlem 
Gašperju Ličen, sin Marka, rojen 30. 12. 
1856, neznanega prebivališča in je umrl 
31. 12. 1926.

Zapustnik je bil dvakrat poročen, s prvo 
ženo Marijo Kravos sta imela sina edinca 
Franca, ki se je rodil 29. 1. 1887 in je kmalu 
po rojstvu umrl, skupaj z materjo. Zapustnik 
se je drugič poročil dne 17. 11. 1887 s Fran
čiško Stopar, s katero sta imela tri otroke, 
Antona, Marijo in Kristino. Vsi trije so umrli 
že kot otroci, Antonija stara 6 let, Marija 
4 leta, Kristina pa je umrla nekaj mesecev 
po rojstvu, skupaj z materjo Frančiško. Za
pustnik je po tem živel še nekaj let v Vi
pavskem Križu, nato pa, verjetno še pred 
1. svetovno vojno, to vas zapustil in odšel 
neznano kam, od takrat dalje pa o njem ni 
nobenega glasu.

Ker ni podatkov o dedičih zapustnika in 
ti sodišču tudi niso znani, sodišče poziva 
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do de
diščine, da se v enem letu od objave tega 
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije 
in sodni deski tega sodišča, priglasijo sodi
šču. Po poteku navedenega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo 
zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini  
dne 26. 10. 2012

D 1/2012 Os2674/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil 

uveden zapuščinski postopek po pokojni 
Stanislavi Filipčič, rojeni 22. 4. 1934, dr
žavljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 
15. 3. 2006, nazadnje stanujoči Cankarjeva 
ulica 9, Celje.

Zapustnica oporoke ni napravila zato je 
nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustni
čina zakonita dediča prvega dednega reda 
sta sinova Bogdan Filipčič in Marko Mar
kovič, pri čemer sodišču niso znani osebni 
podatki za dediča Marka Markoviča.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva Marka Markoviča in vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica na oglasni 
deski sodišča in v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Po preteku tega roka bo sodi
šče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 

opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 5. 2012

D 208/2010 Os4864/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapu

ščinski postopek po dne 14. 4. 2010 umrli: 
Rozaliji Jelen, roj. Marušič, roj. 1. 12. 1916, 
iz Opatjega sela 67, državljanka Republike 
Slovenije.

Kot zakoniti dedič po njej bi prišel v po
štev tudi zap. vnuk Stephane Jelen Vitoni, 
roj. 13. 5. 1973, ki živi v tujini, vročitev pa se 
ni mogla opraviti.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedo
vanju sodišče poziva zap. vnuka, da se 
javi sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica, sicer bo sodišče po preteku 
enoletnega roka, o zapuščini odločilo na 
osnovi podatkov o dedičih, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 10. 10. 2012

D 580/2012 Os4930/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi za

puščinski postopek po pokojnem Kerpan 
Guidu, pokojnega Andreja, rojenega 9. 10. 
1882, Lukežiči 19, Renče, ki je bil s sklepom 
Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. 
N 46/2011 z dne 29. 5. 2012 razglašen za 
mrtvega, kot datum smrti pa je bil določen 
12. 12. 1907.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso 
znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine v tem zapuščinskem 
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodi
šču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo in v skladu z določbami Za
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 10. 2012

D 29/2012 Os4166/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto

pek po dne 5. 12. 2011 umrlem Koščak Mi
lanu, roj. 29. 5. 1950, nazadnje stanujočem 
Kolodvorska cesta 48, Bled.

Zakoniti dediči niso znani, zato se jih po
ziva, da v roku enega leta od objave oklica 
v Uradnem listu RS uveljavljajo dedno pra
vico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov 
v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 4. 9. 2012

Oklici pogrešanih

N 25/2012 Os4929/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na pod

lagi predloga predlagatelja Jadrana Psiča, 
Podgrad 97, 6244 Podgrad, vodi nepravdni 
postopek za razglasitev pogrešanega za 
mrtvega, in sicer za osebo z imenom Alojz 
Mavrič, roj. 9. 6. 1898 v Podgradu št. 13, 
staršema Antonu Mavriču in Mariji Mavrič. 
Alojz Mavrič se je 1. 9. 1926 poročil z Marijo 

Katarino Mihelič in se z njo okrog leta 1928 
odselil v Združene države Amerike. V letu 
1983 je živel na naslovu: PO BOX 971, 
Palm Coast, Florida  32037. Dne 4. 8. 1983 
je predlagatelj z Alojzem Mavričem, ki ga je 
zastopala Ivanka Psič, sklenil kupoprodajno 
pogodbo za parc. št. 70/1, k.o. Podgrad, od 
takrat dalje pa o njem nima več nobenih 
podatkov. Sodišče zato poziva vse, ki vedo 
kaj povedati o življenju in smrti pogreša
nega Alojza Mavriča, da v roku 3 mesecev 
od objave tega oklica, to sporočijo sodišču, 
sicer bo sodišče po izteku navedenega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 20. 11. 2012

N 6/2012 Os5001/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi 

na predlog predlagateljice Bizjak Majde, 
Vogrsko 157c, Volčja Draga, postopek za 
ugotovitev smrti in sicer Lukežič Franca, 
sin Franca, Lukežič Jožefa, sin Franca, oba 
Renče 146 ter Lukežič Franca, pok. Jakoba 
in Lukežič Ivana, pok. Jakoba, oba Luke
žiči 19, Renče, ki jih zastopa skrbnica za 
posebni primer odv. Dragica Vuga iz Nove 
Gorice.

O navedenih osebah, razen izpiska iz 
zemljiške knjige, da so bile navedene osebe 
žive, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o smrti Lukežič Franca, sin Franca, Lukežič 
Jožefa, sin Franca ter Lukežič Franca, pok. 
Jakoba in Lukežič Ivana, pok. Jakoba, naj 
to javijo tukajšnjemu sodišču v roku enega 
meseca po objavi tega oklica, sicer bo po 
poteku tega roka sodišče potrdilo smrt na 
podlagi predloženih podatkov.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 20. 11. 2012

Kolektivni delovni spori

X Pd 904/2012 Os5099/12
Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani 

na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in 
socialnih sodiščih – ZDSS1 obvešča vse 
zainteresirane stranke, da je uveden kolek
tivni delovni spor med predlagateljem Sindi
kat policistov Slovenije, Kidričeva ulica 24b, 
Celje in nasprotnim udeležencem Republika 
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gre
gorčičeva 20–25, Ljub ljana, zaradi kršitve 
kolektivne pogodbe.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki 
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, 
o katerem se odloča, imajo možnost, da se 
postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena 
ZDSS1). Svojo udeležbo v postopku lah
ko prijavijo ves čas postopka, na naroku 
ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena 
ZDSS1).

Prvi narok za glavno obravnavo razpisan 
na dan 9. 1. 2013 ob 13.30, soba št. 7/III. 
nad. Delovno in socialno sodišče, Reslje
va 14, Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše
no na oglasni deski tega sodišča dne 5. 12. 
2012.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani  
dne 5. 12. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Agencija Kapital d.o.o., Vodnikova 79, 
1000 Ljub ljana v imenu Wiener Städtische 
Versicherung AG, Vienna Insurance Group, 
Dunaj, Wiener Städtische zavarovalnica, 
Podružnica v Ljub ljani, Cesta v Kleče 15, 
1000 Ljub ljana, ponudbe:
110000005816, 110000005817, 
110000005821, 110000005823, 
110000005826, 110000005827, 
110000005828, 110000005829, 
110000005830, 110000005831, 
110000005832, 110000006869, 
110000006870, 110000006871, 
110000006872, 110000006873, 
110000006874, 110000006875, 
110000006876, 110000006877, 
110000006878, 110000006879, 
110000006880, 110000006881, 
110000006882, 110000006883, 
110000006884, 110000006885, 
110000006886, 110000006887, 
110000006888, 110000007694, 
110000007695, 110000007696, 
110000007697, 110000007698, 
110000007699, 110000007700, 
110000007701, 110000007702, 
110000007703, 110000007704, 
110000007705, 110000007706, 
110000007707, 110000007708, 
110000007709, 110000007710, 
110000007711, 110000007712, 
110000007713, 110000007714, 
110000007715, 110000007716, 
110000007717, 110000007718, 
110000007719, 110000007720, 
110000007721, 110000007722, 
110000007723, 110000007724, 
110000007725, 110000007726, 
110000007727, 110000007728, 
110000007729, 110000007730, 
110000007731, 110000007732, 
110000007733, 120000002765, 
120000002766, 120000002767, 
120000002768, 120000002769, 
120000002770, 120000002771, 
120000002772, 120000002773, 
120000002774, 120000002775, 
120000002776, 120000002777, 
120000002778, 120000002779, 
120000002780, 120000002781, 
120000002782, 120000002783, 
120000003866, 120000003867, 
120000003868, 120000003869, 
120000003870, 120000003871, 
120000003872, 120000003873, 
120000003874, 120000003875, 
120000003876, 120000003877, 
120000003878, 120000003879, 
120000003880, 120000003881, 
120000003882, 120000003883, 
120000003884, 120000003885. 
Ob-5091/12

Gašparin Taras, Neblo 1h, Dobrovo v Br
dih, zavarovalno polico, št. 50500107388, 
izdala zavarovalnica KD Group. gnu-330101

Kete Erik, Prešernova 12, Ajdovščina, 
zavarovalno polico, št. 41601003410, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz-330121

Koščak Damjan, Glavna cesta 1, Mirna, 
zavarovalno polico, št. 50500057100, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnv-330125

Mlačnik Maja, Šalek 100, Velenje, za
varovalno polico, št. 50500038965, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnw-330099

Mohar Matjaž, Vegova 7, Kamnik, za
varovalno polico, št. 50500072461, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica, 
Ljub ljana. gnv-330100

Paunovski Goce, Polževa 
ul. 9/2, Ajdovščina, zavarovalno polico, 
št. 50500122892, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gnz-330146

Petrič Aleš, Pšenična polica 6, Cer
klje na Gorenjskem, zavarovalno polico, 
št. 50500117404, izdala zavarovalnica KD 
družina. gng-330140

Polajnar Anja, Ulica v Kokovšek 60, Ljub
ljana, zavarovalno polico, št. 50500098048, 
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gnp-330131

Sečko Borut, Moščanci 56D, Mačkovci, 
zavarovalno polico, št. 50500045552  fond 
polica, izdala zavarovalnica KD Življenje, 
d.d. gnx-330123

Sečko Borut, Moščanci 56D, Mačkovci, 
zavarovalno polico, št. 50500045554fond 
polica, izdala zavarovalnica KD Življenje, 
d.d. gnw-330124

Šušteršič Marko, Vidmarjeva 
ulica 29, Novo mesto, zavarovalno polico, 
št. 50500076122, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gnn-330108

Urbanc Jože, Močilnikarje
va 13, Ljub ljanaPolje, zavarovalno polico, 
št. 50500049545, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gnq-330130

Vajs Sabina, Stara Gora 1b, Sve
ti Jurij ob Ščavnici, zavarovalno polico, 
št. 41601006695, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gno-330107

Volčjak Jerneja, Beblerjev trg 6, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 50500115194, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnc-330144

Znoj Janja, Polje c. XXXVI/23, Ljub
ljanaPolje, zavarovalni polici, št. 1196185 
in 1196181, izdala zavarovalnica KD Življe
nje, d.d. gno-330132

Žagar Matej (Ivanka Mestek), Črni po
tok 5, Velike Lašče, zavarovalno polico, 
št. 50500038789, izdala zavarovalnica KD 
življenje, d.d. gnc-330119

Žvorc Marjan, Hrastje 20M, Limbuš, za
varovalno polico, št. 50500089330, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gny-330122

Spričevala preklicujejo

Feržans Aleksander, Ulica Franca Pinter
ja 3, Selnica ob Dravi, indeks, izdala Prome
tna šola Maribor, Višja prometna šola, leto 
izdaje 2005. gnx-330098

Hussein Mohsen, Šegova ulica 18, Novo 
mesto, indeks, št. 30807564, izdala Medi
cinska fakulteta Maribor, leto izdaje 2009. 
gnd-330097

Majal Matjaž, Bojtina 40, Šmartno na Po
horju, letno spričevalo 8. razreda Osnovne 

Preklici

šole Šmartno na Pohorju, izdano leta 2003. 
gnu-330126

Peterlin Petra, Ul. Dol. odreda 35, Ivanč
na Gorica, indeks, št. 01007716, izdala Pe
dagoška fakulteta v Ljub ljani. gnj-330137

Pogorevc Martina, Lokanja vas 18, Slo
venska Bistrica, indeks, izdala Višja strokov
na šola za gostinstvo in turizem Maribor, leto 
izdaje 2004. gnp-330106

Štern Marjan, Bojtina 27, Šmartno na 
Pohorju, spričevalo 8. razreda OŠ Šmartno 
na Pohorju, izdano leta 1987. gnb-330145

Veber Jože, Marijina vas 7, Jurklošter, 
spričevalo 8. razreda OŠ Primoža Trubarja, 
Laško, izdano leta 1986. gnz-330096

Zajec Rok, Polšina 4, Zagorje ob Savi, 
indeks, št. 11050380, izdala Zdravstvena 
fakulteta, leto izdaje 2005. gnb-330095

Drugo preklicujejo

Adriatic Slovenica Zavarovalna druž
ba d.d., Ljub ljanska cesta 3a, 6503 Koper, 
obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08
AZK01/07, št. dokumenta: 1860960, ime in 
priimek pooblaščenca: Mihelič Matevž, PE: 
Ljub ljana; tip dokumenta: 08AZK01/07, št. 
dokumenta: 2464445, ime in priimek poo
blaščenca: Mirnik Roman, šifra: 0555, PE: 
Celje; tip dokumenta: 08AZK01/07, št. do
kumenta: 2315787, ime in priimek poobla
ščenca: Prodan Jan, šifra: 5420, PE: Koper; 
tip dokumenta: Vinkulacija, št. dokumen
ta: 0057882, ime in priimek pooblaščenca: 
Prašnikar David, šifra: 1160, PE: Koper; tip 
dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumenta: 
2231518, ime in priimek pooblaščenca: La
pornik Maksimiljan, šifra: 0476, PE: Celje; tip 
dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumenta: 
2187312–2187318, ime in priimek poobla
ščenca: Črnac Sarita, šifra: 4413, PE: Koper; 
tip dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumen
ta: 1946401, tip dokumenta: 08AZK01/07, 
št. dokumenta: 1946411, tip dokumenta: 
08AZK01/07, št. dokumenta: 2149587, 
ime in priimek pooblaščenca: Pahor Darja, 
šifra: 0606, PE: Koper; tip dokumenta: 07
AOD01/07, št. dokumenta: 00797991, tip 
dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumenta: 
1890610, tip dokumenta: 08AZK01/07, št. 
dokumenta: 1918239, tip dokumenta: 08
AZK01/07, št. dokumenta: 1918293, tip 
dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumenta: 
1936554, tip dokumenta: 08AZK01/07, št. 
dokumenta: 1968608, tip dokumenta: 08
AZK01/07, št. dokumenta: 1978478, ime 
in priimek pooblaščenca: Barut Nataša, 
šifra: 2703, PE: Koper; tip dokumenta: 08
AZK01/07, št. dokumenta: 2165701, ime in 
priimek pooblaščenca: Rojc Maja, šifra: 4705, 
PE: Koper; tip dokumenta: 07AOD01/07, 
št. dokumenta: 00800397, tip dokumenta: 
08AZK01/07, št. dokumenta: 1991254, tip 
dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumen
ta: 2005866, ime in priimek pooblaščenca: 
Kocjančič Valter, šifra: 4706, PE: Koper; tip 
dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumenta: 
1860331–1860340, ime in priimek poobla
ščenca: Avto Debevc d.o.o., PE: Ljub ljana; 
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tip dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumen
ta: 2173341, tip dokumenta: 08SVI02/07, 
št. dokumenta: 058996, ime in priimek po
oblaščenca: Marko Robnik, šifra: 4218, PE: 
Ljub ljana; tip dokumenta: 08AZK01/07, št. 
dokumenta: 2018341, tip dokumenta: 08
AZK01/07, št. dokumenta: 2018355, tip 
dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumen
ta: 2018338, ime in priimek pooblaščenca: 
Abajt (ABBA Zavarovanje), šifra: 1328, PE: 
Ljub ljana; tip dokumenta: 08AOD02/09, št. 
dokumenta: 00070954, ime in priimek poo
blaščenca: Čampa Stanko, šifra: 4702, PE: 
Ljub ljana; tip dokumenta: 08AZK01/07, št. 
dokumenta: 2203071, ime in priimek poobla
ščenca: Lipar Maja, šifra: 5257, PE: Celje; 
tip dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumen
ta: 2425714, ime in priimek pooblaščenca: 
Jazbec Anita, šifra: 5611, PE: Celje; tip do
kumenta: 07AOD01/07, št. dokumenta: 
00768541, tip dokumenta: 07AOD01/07, 
št. dokumenta: 00770634, tip dokumenta: 
07AOD01/07, št. dokumenta: 00770689, 
tip dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumen
ta: 1977808, tip dokumenta: 08AZK01/07, 
št. dokumenta: 1977940, tip dokumenta: 
08AZK01/07, št. dokumenta: 1977959, tip 
dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumenta: 
2005452, tip dokumenta: 08AZK01/07, št. 
dokumenta: 2011348, tip dokumenta: 08
AZK01/07, št. dokumenta: 2011395, tip 
dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumenta: 
2011406, tip dokumenta: 08AZK01/07, št. 
dokumenta: 2011452, tip dokumenta: 08
AZK01/07, št. dokumenta: 2011459, tip 
dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumenta: 
2036892, tip dokumenta: 08AZK01/07, št. 
dokumenta: 2036893, tip dokumenta: 08
AZK01/07, št. dokumenta: 2036919, tip 
dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumenta: 
2061181, ime in priimek pooblaščenca: Petz 
Sonja, šifra: 4774, PE: Koper; tip dokumen
ta: 08AZK01/07, št. dokumenta: 1474419, 
tip dokumenta: 06MOT04, št. dokumenta: 
59195–59198, ime in priimek pooblaščenca: 
Kerezovič Jagoda, šifra: 1086, PE: Koper; 
tip dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumen
ta: 1993817, tip dokumenta: 08AZK01/07, 
št. dokumenta: 2306580–2306581, tip do
kumenta: 08AZK01/07, št. dokumenta: 
2306584, ime in priimek pooblaščenca: Matej 
Gale, šifra: 4365, PE: Ljub ljana; tip dokumen
ta: 08AZK01/07, št. dokumenta: 2316982, 
ime in priimek pooblaščenca: Pavlin Nen
si, šifra: 4233, PE: Koper; tip dokumenta: 
ZAT 211, št. dokumenta: 009001–009018, 
tip dokumenta: ZAT 211, št. dokumenta: 
009434–009437, tip dokumenta: ZAT 211, 
št. dokumenta: 009487–009500, tip doku
menta: ZAT 211, št. dokumenta: 009805, 
tip dokumenta: ZAT 211, št. dokumenta: 
010106, tip dokumenta: ZAT 211, št. doku
menta: 010492, tip dokumenta: ZAT 211, 
št. dokumenta: 010495–010496, tip doku
menta: ZAT 210, št. dokumenta: 007935, 
tip dokumenta: ZAT 210, št. dokumenta: 
007945–007946, tip dokumenta: ZAT 210, 
št. dokumenta: 007962–007973, tip doku
menta: ZAT 210, št. dokumenta: 007996, 
tip dokumenta: ZAT 210, št. dokumenta: 
008536, tip dokumenta: ZAT 210, št. doku
menta: 008652, tip dokumenta: ZAT 210 , 
št. dokumenta: 008662, tip dokumenta: 
ZAT 210, št. dokumenta: 008667, tip doku
menta: ZAT 210, št. dokumenta: 007676, ime 
in priimek pooblaščenca:Vatovec David, ši
fra: 0886, PE: Koper. Ob-5134/12

AVTOPREVOZ IN GRADBENA, Zgor
nji Kamenščak 14, Ljutomer, licenco 

št. 008700/001 za vozilo FAP, reg. št. MS 
9112A. gnk-330136

AVTOPREVOZNIŠTVO FRANC, 
Parižlje 140, Braslovče, licenco, 
št. 008810/MJ7233961/2011, za voznika 
Vladimir Podboj. gnd-330118

AVTOPREVOZNIŠTVO FRANC, Pa
rižlje 140, Braslovče, licenco za vozilo 
008810/005, reg. št. CE UP818. gnt-330127

AVTOPREVOZNIŠTVO IVAN PO
TEŽ, Ljub ljanska ulica 27A, Maribor, 
potrdilo za voznika Radulović Dejan, 
št. 008596/MJ7431294/2010, izdano leta 
2010, veljavno do 21. 2. 2013, izdala Obrtna 
zbornica Slovenije. gny-330147

AVTOPREVOZNIŠTVO IVAN POTEŽ 
S.P., Ljub ljanska ulica 27A, Maribor, izvod 
licence št. 008596/002, za vozilo mercedes 
benz, reg. št. MB J993D. gnx-330148

AVTOPREVOZNIŠTVO IVAN POTEŽ 
S.P., Ljub ljanska ulica 27A, Maribor, izvod 
licence št. 008596/001, za vozilo mercedes 
benz, reg. št. MB L747A. gnw-330149

AVTOPREVOZNIŠTVO KOBAL DUŠAN 
s.p., Trtnikova 11, Ljub ljanaPolje, licenco 
št, 007893/AD3622011 za voznika Nedža
da Hodžića, z veljavnostjo do 30. 6. 2011. 
gnn-330133

AVTOPREVOZNIŠTVO KOBAL DU
ŠAN s.p., Trtnikova 11, Ljub ljanaPolje, 
licenco za voznika Ivana Milojkoviča, 
št. 007893/MJ3623159/2011, z veljavno
stjo do 31. 8. 2011. gnm-330134

AVTOPREVOZNIŠTVO KOBAL DU
ŠAN s.p., Trtnikova 11, Ljub ljanaPolje, 
licenco za voznika Ivana Milojkoviča, 
št. 00789/AD3623586/2011, z veljavnostjo 
do 31. 12. 2011. gnl-330135

Cibic Maruša, Vandotova ulica 65, Ljub
ljana, študentsko izkaznico, št. 32060206, 
izdala Naravoslovno tehnična fakulteta, 
v Ljub ljani. gni-330113

Finec Kos Katja, Framska 4, Maribor, 
študentsko izkaznico, št. F0022631, izdala 
Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. 
gnh-330139

Grah Miran, Gerlinci 124, Cankova, služ
beno izkaznico, št. 01753, Ministrstvu za 
obrambo z dne 7. 7. 2009. gnw-330128

Hafizi Harris, Rakuševa ulica 6, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 21120436, izdala 
Fakulteta za družbene vede. gnb-330120

Haznadar Uršula, Kovaška cesta 99, 
Lovrenc na Pohorju, študentsko izkaznico, 
št. 09050539, izdala Fakulteta za pomorstvo 
in promet. gnm-330109

Janeš Maša, Vurnikova ulica 5, Ljub
ljana, študentsko izkaznico, št. 20030159, 
izdala Pravna fakulteta. gnq-330105

Kozmus Mihael, Gornji Leskovec 7A, 
Blanca, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500001056001, izdal Cetis Celje. 
gnr-330129

Lajovec Jošt, Gasparijeva ulica 6, Ljub
ljana, študentsko izkaznico, št. 63110237, 
izdala Računalništvo in informatika, v Ljub
ljani. gnk-330111

Lavrič Tina, Drganja sela 20, Straža, štu
dentsko izkaznico, št. 01009138, izdala Pe
dagoška fakulteta. gnk-330115

Lindič Andreja, Dolenje Laknice 15, Mo
kronog, študentsko izkaznico, št. 19468717, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljub ljani. 
gnl-330110

MARJAN BERGANT S.P., Repnje 29, 
Vodice, licenco, št. 011238/021, za tovorno 
vozilo, reg. št. LJ NN 909. gns-330103

MILENKO LUČIĆ S.P., Babnogori
ška cesta 33M, Škofljica, izvod licence št. 

OM593/011, izdala Obrtna zbornica Slove
nije. gne-330142

Stančič Jernej, Ferkova 
ulica 8, Maribor, digitalno tahografsko karti
co, št. 1070500027674000, izdal Cetis d.d. 
gnt-330102

Suhadolnik Nejc, Jezero 89, Preserje, 
študentsko izkaznico, št. 64090284, izdala 
Fakulteta za elektrotehniko. gnf-330141

Šega Mitja, Ul. Franja Vrunča 9, Šentjur, 
študentsko izkaznico, št. 18123521, izdala 
Filozofska fakulteta. gni-330138

Švagan Radovan, Dobrovnik 297g, 9223 
Dobrovnik v imenu Wiener Städtische Versi
cherung AG, Vienna Insurance Group, Du
naj, Wiener Städtische zavarovalnica, Po
družnica v Ljub ljani, Cesta v Kleče 15, 1000 
Ljub ljana, ponudbe:

Ponudba Datum Agencija
110000204163 16. 11. 2009 960296L3
110000204164 16. 11. 2009 960296L3
110000204165 16. 11. 2009 960296L3
110000204166 16. 11. 2009 960296L3
110000204167 16. 11. 2009 960296L3
110000204168 16. 11. 2009 960296L3
110000204169 16. 11. 2009 960296L3
110000204170 16. 11. 2009 960296L3
110000204171 16. 11. 2009 960296L3
110000204172 16. 11. 2009 960296L3
110000204173 16. 11. 2009 960296L3
110000204174 16. 11. 2009 960296L3
110000204175 16. 11. 2009 960296L3
110000204176 16. 11. 2009 960296L3
110000204177 16. 11. 2009 960296L3
110000204178 16. 11. 2009 960296L3
110000204179 16. 11. 2009 960296L3
110000204180 16. 11. 2009 960296L3
110000204181 16. 11. 2009 960296L3
110000204182 16. 11. 2009 960296L3
110000204183 16. 11. 2009 960296L3
110000204184 16. 11. 2009 960296L3
110000204185 16. 11. 2009 960296L3
110000204186 16. 11. 2009 960296L3
110000204187 16. 11. 2009 960296L3
110000204188 16. 11. 2009 960296L3
110000204189 16. 11. 2009 960296L3
110000204190 16. 11. 2009 960296L3
110000204191 16. 11. 2009 960296L3
110000204192 16. 11. 2009 960296L3
110000204193 16. 11. 2009 960296L3
110000204194 16. 11. 2009 960296L3
110000204195 16. 11. 2009 960296L3
110000204196 16. 11. 2009 960296L3
110000204197 16. 11. 2009 960296L3
110000204198 16. 11. 2009 960296L3
110000204199 16. 11. 2009 960296L3
110000204200 16. 11. 2009 960296L3
110000204201 16. 11. 2009 960296L3
110000204202 16. 11. 2009 960296L3
110000204203 16. 11. 2009 960296L3
110000204204 16. 11. 2009 960296L3
110000204205 16. 11. 2009 960296L3
110000204206 16. 11. 2009 960296L3
110000204207 16. 11. 2009 960296L3
110000204208 16. 11. 2009 960296L3
110000204209 16. 11. 2009 960296L3
110000204260 30. 11. 2009 960296L3
110000204261 30. 11. 2009 960296L3
110000204262 30. 11. 2009 960296L3
110000204263 30. 11. 2009 960296L3
110000204264 30. 11. 2009 960296L3
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Ponudba Datum Agencija
110000204265 30. 11. 2009 960296L3
110000204266 30. 11. 2009 960296L3
110000204267 30. 11. 2009 960296L3
110000204268 30. 11. 2009 960296L3
110000204269 30. 11. 2009 960296L3
110000204270 30. 11. 2009 960296L3
110000204271 30. 11. 2009 960296L3
110000204272 30. 11. 2009 960296L3
110000204273 30. 11. 2009 960296L3
110000204274 30. 11. 2009 960296L3
110000204275 30. 11. 2009 960296L3
110000204276 30. 11. 2009 960296L3
110000204277 30. 11. 2009 960296L3
110000204278 30. 11. 2009 960296L3
110000204279 30. 11. 2009 960296L3
110000204280 30. 11. 2009 960296L3
110000204281 30. 11. 2009 960296L3
110000204282 30. 11. 2009 960296L3
110000204283 30. 11. 2009 960296L3
110000204284 30. 11. 2009 960296L3
110000204285 30. 11. 2009 960296L3
110000204286 30. 11. 2009 960296L3
110000204287 30. 11. 2009 960296L3
110000204288 30. 11. 2009 960296L3
110000204289 30. 11. 2009 960296L3
110000204290 30. 11. 2009 960296L3
110000204291 30. 11. 2009 960296L3
110000204292 30. 11. 2009 960296L3
110000204293 30. 11. 2009 960296L3
110000204294 30. 11. 2009 960296L3
110000204295 30. 11. 2009 960296L3
110000204296 30. 11. 2009 960296L3
110000204297 30. 11. 2009 960296L3
110000204298 30. 11. 2009 960296L3
110000204299 30. 11. 2009 960296L3
110000204300 30. 11. 2009 960296L3
110000204301 30. 11. 2009 960296L3
110000204302 30. 11. 2009 960296L3
110000204303 30. 11. 2009 960296L3
110000204304 30. 11. 2009 960296L3
110000204305 30. 11. 2009 960296L3
110000204306 30. 11. 2009 960296L3
110000204307 30. 11. 2009 960296L3
110000204308 30. 11. 2009 960296L3
110000204309 30. 11. 2009 960296L3
110000306116 3. 9. 2009 960296L3
110000306117 3. 9. 2009 960296L3
110000306118 3. 9. 2009 960296L3
110000306119 3. 9. 2009 960296L3
110000306120 3. 9. 2009 960296L3
110000306121 3. 9. 2009 960296L3
110000306122 3. 9. 2009 960296L3
110000306123 3. 9. 2009 960296L3
110000306124 3. 9. 2009 960296L3
110000306125 3. 9. 2009 960296L3
110000306126 3. 9. 2009 960296L3
110000306127 3. 9. 2009 960296L3
110000306128 3. 9. 2009 960296L3
110000306129 3. 9. 2009 960296L3
110000306130 3. 9. 2009 960296L3
120000205216 19. 11. 2009 960296L3
120000205217 19. 11. 2009 960296L3
120000205218 19. 11. 2009 960296L3
120000205219 19. 11. 2009 960296L3
120000205220 19. 11. 2009 960296L3
120000205221 19. 11. 2009 960296L3
120000205222 19. 11. 2009 960296L3
120000205223 19. 11. 2009 960296L3

Ponudba Datum Agencija
120000205224 19. 11. 2009 960296L3
120000205225 19. 11. 2009 960296L3
120000205226 19. 11. 2009 960296L3
120000205227 19. 11. 2009 960296L3
120000205228 19. 11. 2009 960296L3
120000205229 19. 11. 2009 960296L3
120000205230 19. 11. 2009 960296L3
120000205231 19. 11. 2009 960296L3
120000205232 19. 11. 2009 960296L3
120000205233 19. 11. 2009 960296L3
120000205234 19. 11. 2009 960296L3
120000205235 19. 11. 2009 960296L3
120000205236 19. 11. 2009 960296L3
120000205237 19. 11. 2009 960296L3
120000205238 19. 11. 2009 960296L3
120000205239 19. 11. 2009 960296L3
120000205240 19. 11. 2009 960296L3
120000205241 19. 11. 2009 960296L3
120000205242 19. 11. 2009 960296L3
120000205243 19. 11. 2009 960296L3
120000205244 19. 11. 2009 960296L3
120000205245 19. 11. 2009 960296L3
120000205246 19. 11. 2009 960296L3
120000205247 19. 11. 2009 960296L3
120000205248 19. 11. 2009 960296L3
120000205249 19. 11. 2009 960296L3
120000205250 19. 11. 2009 960296L3
120000205251 19. 11. 2009 960296L3
120000205252 19. 11. 2009 960296L3
120000205253 19. 11. 2009 960296L3
120000205254 19. 11. 2009 960296L3
120000205255 19. 11. 2009 960296L3
120000205256 19. 11. 2009 960296L3
120000205257 19. 11. 2009 960296L3
120000205258 19. 11. 2009 960296L3
120000205259 19. 11. 2009 960296L3
120000205260 19. 11. 2009 960296L3
120000205261 19. 11. 2009 960296L3
120000205262 19. 11. 2009 960296L3
120000306071 3. 9. 2009 960296L3
120000306075 3. 9. 2009 960296L3
120000306076 3. 9. 2009 960296L3
120000306077 3. 9. 2009 960296L3
120000306078 3. 9. 2009 960296L3
120000306079 3. 9. 2009 960296L3
120000306080 3. 9. 2009 960296L3
120000306081 3. 9. 2009 960296L3
120000306082 3. 9. 2009 960296L3
120000306083 3. 9. 2009 960296L3
120000306084 3. 9. 2009 960296L3
120000306085 3. 9. 2009 960296L3
210000303055 16. 11. 2009 960296L3
210000303056 16. 11. 2009 960296L3
210000303057 16. 11. 2009 960296L3
210000303058 16. 11. 2009 960296L3
210000303059 16. 11. 2009 960296L3
210000303060 16. 11. 2009 960296L3
210000303061 16. 11. 2009 960296L3
210000303062 16. 11. 2009 960296L3
210000303063 16. 11. 2009 960296L3
210000303064 16. 11. 2009 960296L3
210000303065 16. 11. 2009 960296L3
210000303066 16. 11. 2009 960296L3
210000303067 16. 11. 2009 960296L3
210000303068 16. 11. 2009 960296L3
210000303069 16. 11. 2009 960296L3
210000303070 16. 11. 2009 960296L3
210000303071 16. 11. 2009 960296L3

Ponudba Datum Agencija
210000303072 16. 11. 2009 960296L3
210000303073 16. 11. 2009 960296L3
210000303074 16. 11. 2009 960296L3
210000303075 16. 11. 2009 960296L3
210000303076 16. 11. 2009 960296L3
210000303077 16. 11. 2009 960296L3
210000303078 16. 11. 2009 960296L3
210000303079 16. 11. 2009 960296L3
210000303080 16. 11. 2009 960296L3
210000303081 16. 11. 2009 960296L3
210000303082 16. 11. 2009 960296L3
210000303083 16. 11. 2009 960296L3
210000303084 16. 11. 2009 960296L3
210000303085 16. 11. 2009 960296L3
210000303086 16. 11. 2009 960296L3
210000303087 16. 11. 2009 960296L3
210000303088 16. 11. 2009 960296L3
210000303089 16. 11. 2009 960296L3
210000303090 16. 11. 2009 960296L3
210000303091 16. 11. 2009 960296L3
210000303092 16. 11. 2009 960296L3
210000303093 16. 11. 2009 960296L3
210000303094 16. 11. 2009 960296L3
210000303095 16. 11. 2009 960296L3
210000303096 16. 11. 2009 960296L3
210000303097 16. 11. 2009 960296L3
210000303098 16. 11. 2009 960296L3
210000303099 16. 11. 2009 960296L3
210000303100 16. 11. 2009 960296L3
210000303101 16. 11. 2009 960296L3
210000303102 16. 11. 2009 960296L3
210000303103 16. 11. 2009 960296L3
210000303104 16. 11. 2009 960296L3
220000303478 16. 11. 2009 960296L3
220000303479 16. 11. 2009 960296L3
220000303480 16. 11. 2009 960296L3
220000303481 16. 11. 2009 960296L3
220000303482 16. 11. 2009 960296L3
220000303483 16. 11. 2009 960296L3
220000303484 16. 11. 2009 960296L3
220000303485 16. 11. 2009 960296L3
220000303486 16. 11. 2009 960296L3
220000303487 16. 11. 2009 960296L3
220000303488 16. 11. 2009 960296L3
220000303489 16. 11. 2009 960296L3
220000303490 16. 11. 2009 960296L3
220000303491 16. 11. 2009 960296L3
220000303492 16. 11. 2009 960296L3
220000303493 16. 11. 2009 960296L3
220000303494 16. 11. 2009 960296L3
220000303495 16. 11. 2009 960296L3
220000303496 16. 11. 2009 960296L3
220000303497 16. 11. 2009 960296L3
220000303498 16. 11. 2009 960296L3
220000303499 16. 11. 2009 960296L3
220000303500 16. 11. 2009 960296L3
220000303501 16. 11. 2009 960296L3
220000303502 16. 11. 2009 960296L3
220000303503 16. 11. 2009 960296L3
220000303504 16. 11. 2009 960296L3
220000303505 16. 11. 2009 960296L3
220000303506 16. 11. 2009 960296L3
220000303507 16. 11. 2009 960296L3
220000303508 16. 11. 2009 960296L3
220000303509 16. 11. 2009 960296L3
220000303510 16. 11. 2009 960296L3
220000303511 16. 11. 2009 960296L3
220000303512 16. 11. 2009 960296L3
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Ponudba Datum Agencija
220000303513 16. 11. 2009 960296L3
220000303514 16. 11. 2009 960296L3
220000303515 16. 11. 2009 960296L3
220000303516 16. 11. 2009 960296L3
220000303517 16. 11. 2009 960296L3
220000303518 16. 11. 2009 960296L3
220000303519 16. 11. 2009 960296L3
220000303520 16. 11. 2009 960296L3
220000303521 16. 11. 2009 960296L3
220000303522 16. 11. 2009 960296L3
220000303523 16. 11. 2009 960296L3
220000303524 16. 11. 2009 960296L3
220000303525 16. 11. 2009 960296L3
220000303526 16. 11. 2009 960296L3
Ob-5143/12

TAG TRANS PREVOZNIŠTVO D.O.O., 
CELOVŠKA CESTA 280, Ljub ljana, hrvaško 
dovolilnico 0004271, izdala Gospodarska 
zbornica Slovenije. gnr-330104

Tepič Dušan, Sončni grič 4, Velenje, digital
no tahografsko kartico, št. 1070500014540000, 
izdal Cetis Celje. gne-330117

Trombev Filip, Razlagova 13, Maribor, 
študentsko izkaznico, št. 81683129, izdala 
EPF Maribor. gnf-330116

VUČKO TOURS, POT V ZELENI GAJ 
25A, Ljub ljana, licenco za vozilo Opel Viva
ro, LJ RF 118. gnj-330112

Završnik Albinca, Groharjeva ulica 16, 
Kamnik, licenco za poklic višja fizioterapev
tka, za delo na strokovnem področju fiziote
rapevtske dejavnosti, številka FF 9590811. 
gnd-330143

Zrimšek Petra, Zalog pri Cerkljah 104, 
Cerklje na Gorenjskem, študentsko izkazni
co, št. 11070228, izdala Zdravstvena fakul
teta, v Ljub ljani. gnh-330114
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