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Javni razpisi
Ob-3362/10
Obvestilo
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje javnega razpisa za
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1) (objava v Uradnem listu RS, št. 113/09 z dne 31. 12. 2009
– Ob-8467/09).
Slovenski podjetniški sklad
Ob-3444/10
Sprememba
V javnem razpisu za sofinanciranje zagona podjetjih v subjektih inovativnega okolja
v letu 2010 – P2 (A,B,C), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10 z dne 12. 2. 2010,
Ob-1511/10, se spremeni 6. točka Višina
sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
na naslednji način:
– Okvirna višina nepovratnih sredstev
za ciljne skupine A, B in C v letu 2010 po
tem razpisu znašajo 4.100.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v Proračunu RS za
leto 2010.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 240/2010

Ob-3413/10
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«
(oznaka JR-ESRR-KS 2010), objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 34 z dne 30. 4. 2010,
Št. 208/2010, Ob-3015/10, se v točki 4.3.8
datum 15. 3. 2008 nadomesti z datumom
5. 9. 2009.
Ministrstvo za kulturo
Št. 330-63/2009/6
Ob-3459/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 71/2008, 34/2009, 77/2009 in 25/2010,
v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007
z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de mi-

nimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL
L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1535/07/ES), objavlja
javni razpis
za ukrep Finančna pomoč ob smrti,
invalidnosti ali nesposobnosti za delo
na kmetijskem gospodarstvu
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti, več kakor
50-odstotne invalidnosti, več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali
primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.
2. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih za financiranje vlog prispelih
na javni razpis za ukrep Finančna pomoč
ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za
delo na kmetijskem gospodarstvu znaša do
300.000 EUR.
3. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP – Programi podpor
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje.
II. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje
priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisani v Rimu
25. marca 1957, razen proizvodov ribištva in
ribogojstva, ki jih obravnava Uredba Sveta
(ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999
o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode
in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne
21. 1. 2000, str 22), ter kandidirajo za pridobitev sredstev.
III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
2. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu
oddaje vloge. Če v tekočem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva
vloga iz preteklega leta;
3. škodni dogodek je nastal oziroma bil
ugotovljen ali priznan največ 12 mesecev
pred oddajo vloge. V primeru smrti je to dan
smrti, v primeru invalidnosti dan izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nesposobnosti za delo pa datum prve
začasne zadržanosti od dela, ki je razviden
iz priložene odločbe o začasni nezmožnosti
za delo;

4. v primeru kmetije se škodni dogodek
nanaša na nosilca ali člana kmetije, ki je bil
na dan škodnega dogodka pokojninsko in
invalidsko zavarovan kot kmet. Člane kmetije določa zakon, ki ureja kmetijstvo.
V primeru drugih oblik kmetijskih gospodarstev, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo, se škodni dogodek lahko nanaša na
zastopnika nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je bil na dan škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova
primarne kmetijske dejavnosti;
5. nosilec kmetije ima prijavljeno stalno
prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva. V primeru pravne osebe ali s.p.
velja določilo za zastopnika nosilca kmetijskega gospodarstva;
6. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da ni
v težavah, če:
a) ima nosilec kmetije na dan oddaje
vloge po evidenci DURS plačane davke in
prispevke, določene z zakonom ali
b) ima pravna oseba ali s. p. poravnane
obveznosti do države oziroma ni v stanju
kapitalske neustreznosti;
7. dohodek osebe, ki se ji je pripetil škodni dogodek po zadnjih razpoložljivih podatkih ne sme presegati minimalne plače
za delo s polnim delovnim časom v skladu
s predpisom, ki določa minimalno plačo:
– v primeru kmetije to velja za vlagatelja
(nosilca ali člana kmetije),
– v primeru drugih oblik kmetijskih gospodarstev to velja za dohodek zastopnika
nosilca kmetijskega gospodarstva;
8. upravičenci morajo ohraniti kmetovanje na tem kmetijskem gospodarstvu še nadaljnjih pet let po prejemu sredstev.
IV. Splošne določbe
1. Vlagatelji morajo omogočiti dostop do
dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem Agenciji Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP), MKGP, revizijskemu
organu in drugim nadzornim organom.
2. Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma naziv podjetja) in znesek dodeljenih
javnih sredstev bodo objavljeni na spletni
strani MKGP.
3. Prejemniki sredstev morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev iz naslova tega javnega razpisa
hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega
izplačila sredstev.
V. Omejitve
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
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že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije.
2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež
kmetije mora biti na ozemlju Republike Slovenije.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot
pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
2. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz
tretje točke tega poglavja v skladu z ugotovljeno stopnjo invalidnosti, trajanjem nesposobnosti za delo oziroma primerom smrti.
3. Ob smrti, invalidnosti ali delovni nezmožnosti znaša višina nepovratnih sredstev po tem ukrepu:
– 7500 eurov – smrt;
– 7500 eurov – 100-odstotna invalidnost;
– do 6750 eurov – 90-odstotna invalidnost;
– do 6000 eurov – 80-odstotna invalidnost;
– do 5200 eurov – 70-odstotna invalidnost;
– do 4500 eurov – 60-odstotna invalidnost;
– do 3750 eurov – 50-odstotna invalidnost;
– do 7500 eurov – 12-mesečna nesposobnost;
– do 6875 eurov – 11-mesečna nesposobnost;
– do 6250 eurov – desetmesečna nesposobnost;
– do 5625 eurov – devetmesečna nesposobnost;
– do 5000 eurov – osemmesečna nesposobnost;
– do 4375 eurov – sedemmesečna nesposobnost;
– 3750 eurov – šestmesečna nesposobnost.
Po tem javnem razpisu se v primeru izkazanega dejstva:
– da gre za 50 odstotno ali več kot 50
odstotno zmanjšano delovno zmožnost za
opravljanje svojega poklica (II. kategorija invalidnosti) dodeli 3750 eurov pomoči,
– če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali
če je pri njem podana poklicna invalidnost,
nima pa več preostale delovne zmožnosti
(I. kategorija invalidnosti) dodeli 7500 eurov
pomoči.
3. Isti upravičenec lahko pridobi podporo
po tem ukrepu le enkrat v treh letih.
4. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu
z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis
pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli
upravičencu, ne sme presegati 7500 eurov
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede
na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali
zastavljene cilje.
5. Poleg pomoči de minimis se v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti
še državna pomoč, če bi takšno seštevanje
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne
okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti.
6. Dodeljena sredstva se upravičencem
nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
VII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki
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je dostopen na spletni strani ARSKTRP in
MKGP. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in
na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani
ARSKTRP in MKGP se zavrže. Izdelana
mora biti v skladu z zahtevami obrazca in
javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah.
Na kuverti vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, ime, priimek (naziv
podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja: »Javni razpis – Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti
za delo na kmetijskem gospodarstvu«.
2. Obrazec in informacije v zvezi z javnim
razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP,
tel. 01/580 7792 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: aktrp@gov.si.
3. Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo upravičenca.
VIII. Rok in način prijave:
1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti, na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati
na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS,
od 8. ure dalje.
Vloge za javni razpis se lahko pošiljajo
do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog, ki se objavi na spletni strani ARSKTRP.
2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom.
3. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve:
1. ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za ta ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev
popolnih vlog višja od razpisanih sredstev,
se v primeru, da imata na končnem mestu
liste prejetih vlog, dve ali več vlog na kuverti
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je
predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki
nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih
uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP.
2. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi
številkami vlog se v navzočnosti komisije
zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če
so prisotni.
3. Odpiranje vlog ni javno.

4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so
podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
5. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku 30 dni od
vložitve vloge vlagatelja pisno pozvati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je osem dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog.
Za datum in čas njenega prejema se
štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na
pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po
prejetju na ARSKTRP se dopolnjena vloga
znova pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
6. Popolna vloga se po vrstnem redu
uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi
zaporedno številko.
7. Ne glede na določilo 4. točke tega poglavja, poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
8. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na
listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev, se zavrnejo.
9. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
10. Sredstva se odobrijo upravičencu
z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno. Pritožbo je treba poslati priporočeno
po pošti na ARSKTRP ali jo oddati na vložišču ARSKTRP.
11. Sredstva se izplača na transakcijski
račun upravičenca, po opravljenih administrativnih kontrolah. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca šteje, da je bilo
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena.
X. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev
1. Prejemnik sredstev ni upravičen do
kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike
razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za
območja z omejenimi dejavniki po predpisih
Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih
pet let od dneva izdaje odločbe o pravici
do sredstev:
a) če ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe,
tega javnega razpisa in odločbe o pravici
do sredstev ali
b) kolikor je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
2. V primerih iz prejšnje točke ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev.
3. Ne glede na določbe alinee a) iz prve
točke prejemniku sredstev ni treba vrniti že
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pridobljenih sredstev v primeru višje sile ali
izrednih okoliščin.
4. Kot višja sila se šteje:
a. smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe),
b. dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe),
c. razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, prevzetih s prijavo na ta javni razpis,
d. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
e. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
f. kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in
predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 4301-1/2010
Ob-3468/10
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 17/09, 40/09 in 3/10) in 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in 61/08)
objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje individualnih
sistemov ogrevanja na lesno biomaso
za leti 2010 in 2011 (KNLB 2), v okviru
Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
Trajnostna raba energije, prednostne
usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno
energetsko oskrbo
1. Ime in sedež posredniškega telesa:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, tel.
01/400-33-11, faks 01/433-10-31 (v nadaljevanju: MG).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
Proračun Republike Slovenije za leto 2010
(Uradni list RS, št. 99/09), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 –
UPB2, 70/08 in 22/10), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08
in 25/09), Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč
(št. X435/2009), Uredba Komisije (ES) št.
800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in
88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah), Uredba Sveta (ES), št. 1083/2006,

z dne 11. julija 2006, o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES), št.
1260/1999 (UL L, št. 210, z dne 31. 7. 2006,
str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredba
Sveta (ES), št. 1084/2006, z dne 11. julija
2006, o ustanovitvi Kohezijskega sklada in
razveljavitvi Uredbe (ES), št. 1164/94 (UL
L, št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1084/2006/ES); Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006,
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredba
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 371/06,
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Uredba
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 3/10),
Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007–2013, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007–2013 (Odločba Evropske Komisije z dne 27. 8. 2007), Odločitev organa
upravljanja o potrditvi instrumenta Individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso za
leti 2010 in 2011 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije, Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo
št. KS OP ROPI/6/3/003-0-MG/2010, z dne
14. 5. 2010.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno
biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe
v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so
upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso
ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni
energetski vir.
Vgradnja KNLB je del strategije Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom. Uporaba KNLB prispeva
tudi k zmanjšanju rabe fosilnih goriv ter podpira trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka
in zaposlitve.
Javni razpis za sofinanciranje projektov
(v nadaljevanju: operacij), ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega
sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno
energetsko oskrbo. Razmerje med sredstvi
na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje je 85:15.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja
v Republiki Sloveniji in EU.
V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije
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in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list
RS, št. 89/08 in 25/09).
V skladu z navedenim pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja
po pravilih državnih pomoči za prijavitelje,
ki izpolnjujejo pogoje po 5. in 6. členu. Za
prijavitelje po IV. poglavju pravilnika pa se
sofinanciranje vrši v obliki subvencij.
3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen
namen po tem razpisu in, da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni nameni so:
1. vgradnja KNLB z avtomatskim dodajanjem goriva (kurilna naprava, sistem za
doziranje goriva, čiščenje dimnih plinov, hranilnik toplote)1;
2. dodatna dela (npr. montaža KNLB,
kotlovnica, dimnik, zalogovnik za gorivo,
projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) v skupni v višini največ
75% stroškov KNLB za operacije, ki se izvajajo po pridobljenem gradbenem dovoljenju.
V kolikor se operacija izvaja kot investicijsko
vzdrževanje, lahko znašajo stroški dodatnih
del največ 50% stroškov KNLB;
3. izvedba sistema za mikro daljinski
razvod toplote po tem razpisu načeloma
ni upravičen strošek. Izjemoma2 se kot del
operacije upošteva izgradnja primarnega
dela mikro daljinskega razvoda s skupno
dolžino trase do max. 300 m, do največ štirih
uporabnikov toplote, ki so v objektih izven
objekta, kjer se vgrajuje KNLB;
4. posodobitev mikro sistema daljinskega ogrevanja3 je upravičen namen samo
v primeru, če nova KNLB zamenjuje kurilno
napravo na fosilni energetski vir, ki je dobavljala toploto v ta mikro sistem daljinskega
ogrevanja.
Uporabljeno gorivo je lahko izključno čista lesna biomasa brez kemijskih primesi
(ostanki iz žagarskih in lesnopredelovalnih
obratov, gozdni sekanci, lubje, žagovina).
V primeru, da ostane stara kotlovska naprava na fosilni vir v obratovanju, mora biti
najmanj 80% letnih potreb po gorivu pokritih
z lesno biomaso. (Star kotel lahko služi le
za pokrivanje koničnih obremenitev ali kot
rezerva).
Operacija po tem razpisu je:
I. Vgradnja kotlovske naprave na lesno
biomaso moči najmanj 150 kW in največ
5000 kW.
II. Posodobitev obstoječega mikro sistema daljinskega ogrevanja.
Kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti proizvodnje toplote, je lahko del
1
Skladno z navodili organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013 (marec 2009) mora biti oprema
trajno instalirana in povezana z operacijo.
2
Velja samo za vgradnjo manjših KNLB
s kotlovsko kapaciteto 150 kW do 1000 kW.
Razmerje med dolžino trase cevovoda v m in
odjemno močjo priključenih porabnikov v kW
ne sme presegati 2:1 (npr. največ 200 m cevovoda, na katerega je priključen odjemalec s
priključno močjo 100 kW).
3
Posodobitev vključuje izvedbo sistema daljinskega nadzora in upravljanje toplotnih postaj
(žični prenos podatkov) ter vgradnjo toplotnih
podpostaj, če je obstoječi mikro sistem deloval
brez njih.
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operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode, ki služi za pripravo tople sanitarne
vode v poletnem času.
3.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški nakupa in dobave KNLB s sistemom doziranja, čiščenja dimnih plinov, krmiljenja in regulacije ter hranilnika toplote;4.
b) dodatni stroški, tj. stroški izvedbe
gradenj (novogradnja / adaptacija / rekonstrukcija kotlovnice, zalogovnik za gorivo)
in stroški montaže KNLB z izvedbo obrtniških ter instalacijskih del. Dodatni stroški so
upravičeni največ do višine 75% oziroma
50% stroškov pod tč. a). Stroški projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja (v nadaljevanju: PGD), kot del
dodatnih stroškov, so upravičeni samo do
3,5% skupne vrednosti operacije;
c) stroški izgradnje primarnega dela mikro daljinskega razvoda v višini do največ
100 € /m trase, vendar največ 30.000 €.
Stroški eventualnih toplotnih postaj niso
upravičeni stroški;
d) stroški posodobitve mikro sistema daljinskega ogrevanja (gl.: tč. 3.1/4).
e) stroški solarnega sistem, ki vključujejo
stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (SSE), hranilnika toplote
in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih
elementov sistema.
Stroški solarnega sistema lahko znašajo največ 350 € na m2 površine sistema
s ploščatimi sprejemniki in največ 500 €
na m2 površine sistema z vakumskimi sprejemniki.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni
le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih
naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Predmet operacije mora biti nabavljen
od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Za tretje
osebe se ne morejo šteti osebe, ki so več
kot 25% lastniško ali kapitalsko povezane
s prijaviteljem.
Neupravičeni stroški so:
a) stroški nakupa naprav za proizvodnjo
toplote iz fosilnih virov (npr. kotel na fosilno
gorivo za pokrivanje vršnih toplotnih obremenitev);
b) komunalna priprava zemljišča in pristojbine za komunalne priključke;
c) stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav;
d) stroški izgradnje centralnega ogrevanja v zgradbi (cevovodi, črpalke, grelna
telesa);
e) stroški izgradnje primarnega dela
mikro daljinskega razvoda, ki so višji od
100 €/m trase;
f) DDV, davek na promet nepremičnin in
drugi davki;
g) naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
h) stroški najemanja kreditov, zavarovanj
in upravnega postopka, priprave vloge itd.
3.3. Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci do državne pomoči po tem
razpisu so pravne osebe zasebnega prava,
ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št 42/06 s spremembami), Zakona o zadrugah (Uradni list
RS, št. 62/07), Zakona o zavodih (Uradni
list RS/I, št. 12/91 s spremembami) ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.
Upravičenci do subvencije po tem razpisu
so pravne osebe zasebnega prava, ustanoNazivna toplotna moč kurilne naprave
mora biti najmanj 150 kW.
4
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vljene na podlagi Zakona o društvih, (Uradni
list RS, št. 61/06) ter Zakona o ustanovah,
(Uradni list RS, št. 70/05; 91/05 popr.), ob
pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost.
Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč morajo izpolnjevati pogoje od 5. do 9.
člena, prijavitelji, ki kandidirajo za subvencijo, pa pogoje od 25. do 28. člena Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije
in rabe obnovljivih virov energije. Prijavitelj
postane upravičenec, ko izpolnjuje pogoje
javnega razpisa in je operacija potrjena ter
je z njim podpisana pogodba.
V primeru pogodbenega financiranja5
operacije je prijavitelj lahko tudi pogodbenik,
ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o dobavi toplote
med partnerjema;
– kolikor je predmet pogodbe dobava
toplote za javni objekt, le-ta ne sme biti starejši od 20 let, razen če je bil objekt energetsko saniran in dosega tehnične zahteve, ki
morajo biti izpolnjene glede toplotne zaščite in učinkovite rabe energije za ogrevanje
stavb, namenjene za bivanje in delo ljudi,
kot jih predpisuje Pravilnik o toplotni zaščiti
in učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni
list RS, št. 42/02). Ustreznost se izkazuje
z elaboratom gradbene fizike, ki ga izdela
pooblaščena oseba, in povzetkom toplotnih
izračunov, ki morajo biti navedeni v obrazcu
»Izkaz toplotnih karakteristik stavbe«, ki je
v prilogi 4 tega pravilnika.
– ekonomski izračun, predstavljen v ID,
mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z in
brez upoštevanja sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada. ID mora biti na straneh,
kjer sta analizirani obe varianti, podpisan
s strani pooblaščenega predstavnika lastnika javnega objekta / pogodbene stranke.
Za operacije, ki se ne nahajajo v enem
od mestnih naselij v Sloveniji6 velja omejitev,
da prijavitelj ne morejo biti mikro podjetja, ki
so upravičenci po javnem razpisu MKGP za
ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.
Prijavitelj tudi ne more biti podjetje, ki
proizvaja naprave ali komponente naprav,
ki so del operacije.
Državne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti:
– primarna kmetijska proizvodnja kmetijskih izdelkov iz seznama v Prilogi I PES,
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode ter proizvodov,
ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4501
in 4504 (plutasti izdelki),
– pomoč v korist dejavnosti v predelavi
in trženju kmetijskih proizvodov, kadar je
znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev
bodisi jih je dalo na trg, ali kadar je pomoč
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– ribištvo in ribogojništvo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
5
Partnerja v pogodbenem financiranju sta
pogodbenik/contractor, ki je lastnik in obratovalec kotlovske naprave, in uporabnik oziroma
uporabniki naprave oziroma njenih storitev (=
pogodbena stranka)
6
Med mestna naselja spada 67 naselij, ki
so definirana v publikaciji Mestna naselja v Republiki Sloveniji, 2003, Statističnega urada RS

– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– proizvodnja orožja in streliva.
Na razpisu ne morejo sodelovati podjetja7, ki:
– prijavijo projekt za isti namen, kateri že
vsebuje elemente državnih pomoči in je že
sofinanciran iz drugih sredstev državnega,
lokalnega ali EU proračuna, ali če skupna
višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določijo pravila s področja državnih
pomoči,
– so insolventna,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št.
126/07),
– je zoper njih uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije,
– so navedena v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati
v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje
korupcije,
– imajo neporavnane račune do Republike Slovenije,
– ob oddaji vloge za dodelitev spodbude
prejemajo ali so v postopku pridobivanja
finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
4.1. Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen
s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
2. Vrednost operacije mora znašati najmanj 45.000 EUR (brez DDV).Višina finančne spodbude lahko po tem javnem razpisu
znaša največ 200.000 EUR. Operacija mora
imeti vnaprej določeno trajanje ter določen
začetek in konec operacije.
3. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta se vloga zavrne.
4. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno
določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
5. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje individualnih
sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti
2010 in 2011 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko
oskrbo in o seznanitvi in strinjanju z razpisno
dokumentacijo tega javnega razpisa,
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
126/07),
– o hranjenju dokumentacije o operaciji
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES,
7
Pojem podjetja vključuje gospodarske
družbe, zadruge, zavode ter samostojne podjetnike
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≥ 1 in < 2 MW

≥ 2 in ≤ 5 MW

≥ 0,5 in < 1 MW

> 300 in < 500 kW

≥150 in ≤ 300 kW

– o dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo imena operacije, naziva upravičenca
in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji,
– o izpolnjevanju zahtev glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti
o projektu v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 1828/2006 in veljavnim Navodilom organa upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskih in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013,
– o morebitnih že pridobljenih pomočeh
za iste upravičene stroške,
– da operacije pred vložitvijo vloge ni
začel izvajati.
4.2. Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in
s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana ob smiselni uporabi Uredbe
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, 60/06).
2. Iz ID mora biti razvidno, da bodo pri
načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana
naslednja izhodišča varstva okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
3. Tehnično – gospodarski pogoji
– Izkoristek kotla na lesno biomaso
pri nazivni toplotni moči mora biti najmanj
86%.
– Za kotlom na lesno biomaso mora biti
vgrajen števec toplote. Poročanje o pro
izvedeni toploti mora izhajati iz odčitkov na
števcu (-ih).
4. Dovoljene emisije
Nov kotel na lesno biomaso, ki ga vgrajujejo prijavitelji kot del sistema KNLB, mora
izpolnjevati emisijske zahteve, ki so podane
v naslednji tabeli:

CO

380

250

250

150

150

NOx

250

250

250

250

200

CxHy

45

20

20

10

10

Prah

100

100

80

80

20
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Mejne vrednosti [mg/Nm³]
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Mejne vrednosti so preračunane na suhi
dimni plin pri 0 °C, 1013 hPa in 13% vsebnosti kisika.
Pri kurilnih napravah do maks. 300 kW
nazivne toplotne moči, se lahko kot dokaz
o upoštevanju mejnih vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano s strani
akreditirane inštitucije.
5. Drugi pogoji
Nepovratna sredstva lahko pridobijo prijavitelji, ki:
– zoper njih s pravnomočno odločbo sodišča ni začet stečajni postopek, postopek
prisilne poravnave ali likvidacije,
– nimajo neporavnanih obveznosti do
Republike Slovenije.
– Če je prijavitelj veliko podjetje, mora
v vlogi dodatno izkazati spodbujevalni učinek in sicer:
a) bistveno razširitev velikosti projekta
zaradi pomoči ali
b) bistveno razširitev obsega projekta zaradi pomoči ali
c) bistveno povečanje skupnega zneska,
potrebnega za izvedbo projekta zaradi dodeljene pomoči ali
d) bistveno skrajšanje časa izvajanja
projekta ali
e) da projekt kot tak v zadevni regiji, ki
prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč
ne bi bila dodeljena.
6. Sofinanciranje operacije predstavlja
državno pomoč oziroma subvencijo v skladu
s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov energije (Uradni
list RS, št. 89/08 in 25/09). Izvedba projekta, tj. pričetek gradnje oziroma obvezno
naročanje opreme, se ne sme pričeti pred
oddajo vloge na razpis MG, razen za velika
podjetja, kjer se navedene aktivnosti lahko
začnejo šele po izdaji potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008.
Če se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celoten projekt ne bo
upravičen do pomoči. Prijavitelj se mora ne
glede na to, da je oddal vlogo na razpis,
zavedati dejstva, da obstaja možnost, da
njegova vloga ne bo odobrena.
Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
ob vložitvi vloge na razpis ter pred izdajo
sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz
ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
7. Oddaja naročil
Prijavitelj mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter
skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in
storitev je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o operaciji. V primeru neupoštevanja
tega načela lahko pride do zavrnitve zahtevka. V primeru, da ni mogoče pridobiti več kot
eno ponudbo, je upravičenec dolžan priložiti
pisno obrazložitev.
5. Merila za izbiro operacij
Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Merilo so specifični
stroški kotlovske naprave na kW toplotne
moči inštaliranega kotla. Merila so enakovredna za prijavitelje, ki kandidirajo za državno pomoč, kakor tudi za tiste, ki kandidirajo za subvencijo.

stroški naprave
Specifični stroški kotlovske naprave [EUR / kW] = -------------------------------------------------nazivna toplotna moč kotla
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Št.

Izračun specifičnih stroškov kotlovske
naprave bo upošteval navedbe v prijavnem
obrazcu (Obrazec 0):
tč. 1.2 Nazivna toplotna moč kotla [kW]
ter
tč. 5.1 Stroški kotlovske naprave, brez
dodatnih stroškov in stroškov event. omrežja [EUR].
V okviru posameznega odpiranja vlog
bodo ugotovljeni specifični stroški operacije
na kW toplotne moči inštaliranega kotla. Komisija za vodenje postopka dodeljevanja nepovratnih sredstev bo vloge obravnavala po
prioritetnih skupinah, začenši s prioriteto 1.
Merilo – Specifični stroški kotlovske naprave [EUR / kW]

Št. točk

≤ 100

100

> 100 – ≤ 200

80

> 200 – ≤ 300

60

> 300 – ≤ 350

40

> 350

20

Vloga mora doseči minimalno vsaj 40
točk, drugače se zavrne.
Prednost pri dodelitvi bodo imele operacije z večjim številom točk. V primeru, da je
število doseženih točk za dve ali več prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava tista prijava, ki ima manjše
specifične stroške kotlovske naprave.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja,
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
6. Višina sredstev:
6.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Nepovratna sredstva so namenska
sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena
v Operativnem programu razvoja okoljske
in prometne infrastrukture 2007–2013, razvojna prioriteta Trajnostna raba energije,
prednostna usmeritev Inovativni sistemi za
lokalno energetsko oskrbo, dejavnost Individualno ogrevanje na lesno biomaso.
Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko
politiko in na postavkah slovenske udeležbe
za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih
sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša
4.400.000 EUR, in sicer:
– 3.740.000,00 – PP 9622 Trajnostna
energija – 07-13 – EU,
– 660.000,00 – PP 9624 Trajnostna energija – 07-13 – slovenska udeležba.
V proračunu Republike Slovenije so
sredstva zagotovljena:
– za leto 2010 na:
– PP 9622-Trajnostna energija – 07 – 13
– EU, projekt v NRP 2511-07-0062, v višini
1.700.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija – 07 –
13 – slovenska udeležba, projekt v NRP
2511-07-0062, v višini 300.000,00 EUR.
– za leto 2011 na:
– PP 9622-Trajnostna energija – 07 – 13
– EU, projekt v NRP 2511-07-0062, v višini
1.700.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija – 07 –
13 – slovenska udeležba, projekt v NRP
2511-07-0062, v višini 300.000,00 EUR.
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– za leto 2012 na:
– PP 9622-Trajnostna energija – 07 – 13
– EU, projekt v NRP 2511-07-0062, v višini
340.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija – 07 –
13 – slovenska udeležba, projekt v NRP
2511-07-0062, v višini 60.000,00 EUR.
Sredstva prispevata Republika Slovenija v 15% deležu in Kohezijski sklad v 85%
deležu.
6.2 Višina sofinanciranja
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije lahko znaša, v odstotkih
vrednosti upravičenih stroškov investicije,
največ:
– 30% za velika podjetja,
– 35% za srednja podjetja,
– 40% za mikro/mala podjetja,
– 40% za društva in ustanove.
Najvišja višina finančne spodbude je
omejena na 200.000 EUR.
Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev finančne spodbude, upravičenih stroškov ter
z upoštevanjem dovoljene intenzivnosti državne pomoči oziroma subvencije. Pri dodelitvi nepovratnih sredstev bo MG upoštevalo
tudi proračunske omejitve.
Finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje,
s priloženimi originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami,
ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti
upravičenca. Zahtevku morajo biti priložena
dokazila o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev ter poročilo o izvedeni operaciji (gl.:
Priloga 7 RD) ki podaja bistvene podatke
o operaciji. Višina sofinanciranja je določena
z višino v zahtevku izkazanih upravičenih
stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.
Upravičenec mora najkasneje v enem
letu po oddaji zahtevka za sofinanciranje
na MG dostaviti poročilo pooblaščene organizacije8 z dokazilom, da emisije kotla in
izkoristek ustrezajo zahtevam tega razpisa.
Eno leto po oddaji zahtevka ter v naslednjih
dveh letih mora upravičenec tudi po končanju kurilne sezone oziroma najkasneje do
15. junija dodatno dostaviti na MG izpolnjen
obrazec iz Priloge 2 Preglednica obratovalnih podatkov za projekt kotlovske naprave
na lesno biomaso.
Kolikor meritve ne izkazujejo zahtevanih
emisij ali upravičenec ne dostavi pravočasno obrazca iz Priloge 2 mora upravičenec
vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila
do dneva vračila.
MG in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju operacije na podlagi
sklepa o odobritvi sofinanciranja.
Sredstva za vse neupravičene stroške
mora v celoti zagotoviti prijavitelj. Slednje
velja tudi za eventualno povečane neupravičene stroške, ki bi izhajali iz sklepa MG,
ki posameznim stroškom iz vloge ni priznal
statusa upravičenosti.
6.2.1. Velikost podjetij
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Uredbe Komisije (ES) št.
800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Priloga 1:
8
Spletna stran http://www.arso.gov.si/zrak/
emisije%20snovi%20v%20zrak/emisije%20
iz%20naprav/ - Seznam pooblaščencev: emisija snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
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Opredelitev mikro, malih in srednjih podjetij;
UL L 214, 9. 8. 2008, str. 38). Pod pojmom
podjetja se razumejo tako družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o zavodih ter po Zakonu o zadrugah,
kakor tudi samostojni podjetniki.
7. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
7.1. Obdobje upravičenosti stroškov
Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge
na razpis MG, pri velikih podjetjih pa pred
prejetjem potrdila o izpolnjevanju pogojev
iz 8. člena uredbe EK 800/2008, z izjemo
stroškov izdelave projektne dokumentacije
(PGD), niso upravičeni do sofinanciranja po
tem javnem razpisu.
Stroški, ki bodo nastali po 30. 9. 2011
niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu.
Operacija se mora fizično in finančno
zaključiti najkasneje 30. 9. 2011.
7.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v letih 2010, 2011 in 2012.
V vlogi na javni razpis je treba časovno
opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo
v letu / letih izvajanja investicije. Predlagane
operacije morajo biti zaključene najkasneje
do 30. 9. 2011. Rok je pred potekom mogoče zaradi utemeljenih razlogov podaljšati. Podaljšanje po 30. 9. 2011 je možno le
v izrednih okoliščinah in ob predhodnem
soglasju organa upravljanja.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega
razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka
za plačilo s strani upravičenca na MG), se
zaključi 31. 3. 2012. Izplačila za zahtevke,
posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih niso več mogoča.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki je na sprednji strani opremljena z naslovom MG (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! –
Vloga OP ROPI – Trajnostna raba energije
– KNLB 2« ter polnim naslovom prijavitelja
v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni
dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis
(Priloga 4), ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice.
Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo
je potrebno oddati v zunanji ovojnici. Če je
map ali fasciklov več se lahko vlogo predloži
v več ovojnicah; v tem primeru je potrebno
vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in
skupnim številom ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis
prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako
operacijo posebej in vloge predloži v ločenih
ovojnicah.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 3. 6. 2010, sicer bodo
odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali vrnjene prijavitelju, kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju.
Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so: 2. 9. 2010, 2. 12. 2010 in 3. 3.
2011. Vloge, ki bodo prispele za naslednja
odpiranja, bodo obravnavane le v primeru,
če razpisana sredstva ne bodo porabljena
na predhodnem odpiranju, o čemer bo MG
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v Uradnem listu ter na spletu objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge prejete
za naslednje odpiranje po objavi obvestila
o porabi sredstev bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 3. 2011.
9. Datum odpiranja vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve.
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla
komisija MG v prostorih MG, Kotnikova ulica 5, Ljubljana. Prvo odpiranje vlog se bo
začelo izvajati 11. 6. 2010. Naslednja odpiranja vlog se bodo vršila šesti delovni dan
po roku, do katerega so morale biti predložene vloge.
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne
vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 8 dni od prejema poziva za
dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih
dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali
izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Dopolnitev formalno
nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem
roku ne dopolni, se zavrže.
10. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o rezultatih razpisa obveščeni v roku 90 dni
od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog.
Prosilci, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni
od prejema poziva k podpisu pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo,
da so umaknili vlogo za dodelitev sredstev.
11. Razpisna dokumentacija: brezplačno
razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo
na spletnih straneh, »http://www.mg.gov.si/«
v rubriki Razpisi. Potencialni prijavitelji jo
lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom,
po faksu 01/400-33-48 ali po elektronski
pošti na naslovih: lojze.subic@gov.si in
jani.turk@gov.si, do objave o porabi sredstev.
12. Dodatne informacije: kontaktni osebi
za dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo sta Lojze Šubic in mag. Jani
Turk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnima osebama po elektronski
pošti: lojze.subic@gov.si in jani.turk@gov.si
oziroma po faksu 01/400-33-48.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 4301-3/2010
Ob-3469/10
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10) in 219.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in 61/08)
objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in
2012 (DOLB 2), v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Trajnostna raba
energije, prednostne usmeritve
Inovativni ukrepi za lokalno energetsko
oskrbo
1. Ime in sedež posredniškega telesa:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, tel.

01/400-33-11, faks 01/433-10-31 (v nadaljevanju: MG).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
Proračun Republike Slovenije za leto 2010
(Uradni list RS, št. 99/09), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09),
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 –
UPB2, 70/08 in 22/10), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08
in 25/09), Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč
(št. X435/2009), Uredba Komisije (ES) št.
800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in
88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah), Uredba Sveta (ES), št. 1083/2006,
z dne 11. julija 2006, o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES), št.
1260/1999 (UL L, št. 210, z dne 31. 7. 2006,
str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredba
Sveta (ES), št. 1084/2006, z dne 11. julija
2006, o ustanovitvi Kohezijskega sklada in
razveljavitvi Uredbe (ES), št. 1164/94 (UL
L, št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1084/2006/ES); Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006,
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredba
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 371/06,
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Uredba
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 3/10),
Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007–2013, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007–2013 (Odločba Evropske Komisije z dne 27. 8. 2007), Odločitev organa
upravljanja o potrditvi instrumenta Daljinsko
ogrevanje na lesno biomaso za leta 2010,
2011 in 2012 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije, Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo
št. KS OP ROPI/6/3/004-0-MG/2010, z dne
14. 5. 2010.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne
spodbude so namenjene za naložbe v nove
sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do
spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo
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kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za
obstoječe daljinsko omrežje.
Izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je del strategije Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom. Izgradnja DOLB prispeva
tudi k zmanjšanju rabe fosilnih goriv ter podpira trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka
in zaposlitve.
Prijavitelj lahko kandidira za sofinanciranje dela celotne investicije (eno ali več faz
širitve daljinskega omrežja, ki predstavljajo
ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene
cilje, vnaprej določeno trajanje ter določen
začetek in konec).
Javni razpis za sofinanciranje projektov
(v nadaljevanju: operacij), ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega
sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno
energetsko oskrbo. Razmerje med sredstvi
na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje je 85:15.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja
v Republiki Sloveniji in EU.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. To pomeni, da se v okviru razpisa lahko sofinancira le investicije, ki imajo
značaj državne pomoči in torej predstavljajo
sofinanciranje zasebnih vlaganj v okviru namenov tega javnega razpisa.
3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen
namen po tem razpisu in, da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni nameni:
1. izgradnja sistemov DOLB s kotlovsko
kapaciteto največ do 20 MW1;
2. razširitev omrežja pri obstoječem
DOLB oziroma daljinskem sistemu, ki uporablja geotermalno energijo, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso2;
3. izgradnja mikro sistemov DOLB.
Operacija po tem razpisu je:
I. Sistem DOLB, ki vključuje centralno
kotlovnico, z enim ali več kotlov na lesno
biomaso oziroma postrojenjem za sopro
izvodnjo električne energije in toplote iz
lesne biomase (parno postrojenje ali sistem ORC), iz katerega se nepovezanim3
V primeru etapne izgradnje je omejevalni
faktor toplotna moč celotnega sistema. Če je
npr. za pokrivanje koničnih obremenitev predviden kotel na fosilni vir, velja omejitev moči na
20 MW za celotno kotlovsko inštalacijo (Primer:
kombinacija kotel na lesno biomaso 14 MW +
kotel na fosilni vir 7 MW ni upravičena).
2
V primeru, ko gre za razširitev omrežja,
brez dograditve novih kotlov, mora prijavitelj
računsko dokazati, da bo več kot 80% na novo
potrebne toplote proizvedeno v obstoječem kotlu na lesno biomaso oziroma z uporabo geotermalne energije.
3
Nepovezani kupci so podjetja, ki ne veljajo
za povezana v skladu z Opredelitvijo mikro, malih in srednjih podjetij, ki jo je sprejela Komisija
1

(Priloga 1 iz Uredbe ES št. 800/2008)

kupcem proda in po skupnem toplovodnem
omrežju dobavi več kot 50% letno pro
izvedene toplote. Industrijski sistemi daljinskega ogrevanja in sistemi sosežiga lesne
biomase v termoelektrarnah-toplarnah, ki
teh pogojev ne izpolnjujejo, niso upravičenci po tem razpisu. Operacija po tem
razpisu je tudi širitev daljinskega omrežja,
ki uporablja geotermalno energijo, pod pogojem, da je toplotna obremenitev omrežja
po razširitvi večja od 800 kWh/m.
II. Mikro sistem DOLB, ki vključuje centralno kotlovnico, z enim ali več kotlov na
lesno biomaso, iz katerega se nepovezanim kupcem proda in po skupnem toplovodnem omrežju dobavi več kot 50% letno
proizvedene toplote in katerih skupna moč
je manjša od 1MW. Na sistem mora biti priključenih najmanj pet porabnikov. Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine,
se lahko povezanim kupcem proda več kot
50% proizvedene toplote.
Finančne spodbude so namenjene za
naložbe v nove sisteme DOLB, to je za t.i.
začetne investicije po Pravilniku o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08
– v nadaljevanju: Pravilnik). Do spodbud so
upravičeni tudi investitorji, ki v primeru operacij pod tč. 3.1.I., širijo obstoječ daljinski
sistem, ki ga imajo v lasti, ali gradijo novo
kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir
za obstoječe daljinsko omrežje.
Kolikor izraba solarne energije, kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DOLB, je lahko
del operacije tudi solarni sistem za pripravo
tople vode.
Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena za rabljene naprave in prototipe naprav.
3.2. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe
obrtniških ter instalacijskih del;
b) stroški nakupa, dobave in montaže
pripadajoče opreme;
c) stroški nakupa objektov4 (kolikor je
nakup obstoječega objekta gospodaren, je
upravičen strošek);
d) stroški storitev izdelave ID;
e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
f) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni
le v okviru upravičenega namena. Stroški
navedeni zgoraj od c) do f) so lahko upra4
Nakup objekta je lahko upravičen strošek,
če je zanj izdelano poročilo, ki izkazuje:
da cena nepremičnine ne presega tržne
vrednosti, kar mora potrditi neodvisni usposobljeni cenilec;
– da je zgradba zgrajena v skladu z nacionalnimi predpisi, kar mora potrditi pooblaščeni
uradni organ oz. da izkazuje točke, ki ne izpolnjujejo pogojev, kadar je predvideno, da jih bo
upravičenec med operacijo odpravil;
– da za zgradbo, ki je predmet operacije
v zadnjih desetih letih niso bila dodeljena nacionalna nepovratna sredstva ali nepovratna
sredstva Skupnosti, s katerimi bi prišlo do podvajanja pomoči v primeru sofinanciranja nakupa iz EU sredstev;
– da se (bo) nepremičnina uporabljala za
namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji.
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vičeni le kot vzporedni stroški stroškov pod
a) in b).
Upravičeni stroški v primeru postrojenja
za soproizvodnjo električne energije in toplote:
– Prijavitelj se lahko odloči, da v stroške
operacije (pod točkami a–f) vključi tudi postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote iz katerega dobavlja toploto
v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli, vendar mora ob tem računati,
da bo JARSE5, pri določitvi višine podpore
za proizvodnjo električne energije iz OVE
in SPTE, upošteval državno pomoč, ki bo
dodeljena na razpisu DOLB 2.
– Kolikor prijavitelj vključi v stroške operacije (pod točkami a–f) samo izgradnjo daljinskega omrežja za razvod proizvedene
toplote ter toplotne postaje pri porabnikih
(točke 5.1.3, 5.3 in sorazmernimi stroški
pod tč. 5.4.3, 5.4.4 in 5.4.5 v Obrazcu 0),
dodeljena državna pomoč iz razpisa DOLB
2, ne bo vplivala na izračun višine podpore
za proizvodnjo električne energije. Mora pa
prijavitelj tudi v tem primeru predložiti k prijavi vse zahtevane priloge in upravna dovoljenja, ki se nanašajo na celotno operacijo,
vključno s postrojenjem za soproizvodnjo
električne energije in toplote.
Neupravičeni stroški so:
a) nakup in komunalna priprava zemljišča in pristojbine za komunalne priključke
(Izjema: Upravičen strošek so geodetske
meritve in transformatorska postaja, če je
v lasti prijavitelja);
b) stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin;
c) stroški začasnih zgradb/provizorijev,
stroški ureditve gradbišča;
d) naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
e) naprave ali deli naprav, ki se plačujejo
na podlagi avansnih računov;
f) nakup naprave za proizvodnjo toplote
iz fosilnih virov (npr. kotel na fosilno gorivo za pokrivanje vršnih toplotnih obremenitev);
g) stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav; (Izjema: V primeru
nakupa obstoječega objekta so upravičeni
stroški npr. za adaptacijo tovarniške hale, ne
pa npr. stroški za odstranitev starega kotla
na kurilno olje);
h) stroški skladišča lesnih sekancev, ki
se nanašajo na skladišče, katerega kapaciteta presega 30% letne porabe lesne biomase (gl.: Priloga 2: Tehnično-gospodarski
kriteriji);
i) mehanizacija za pripravo lesnih sekancev ali drobljenje lesne biomase, vozila,
hladilni stolpi (Izjema: Traktorski nakladalnik
za manipulacijo z lesnimi sekanci je upravičen strošek, če je gospodaren za prijavljeni
projekt);
j) stroški izvedbe geotermalnih vrtin;
k) stroški najemanja kreditov, zavarovanj
itd.;
l) skupni stroški izdelave ID in projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja (upravičeni stroški pod tč. d in
tč. e), ki presegajo 7% upravičenih stroškov
investicije oziroma 3,5% upravičenih stro5
Javna agencija RS za energijo na podlagi
Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št.
37/2009, 53/2009, 68/2009, 76/2009); NPB-neuradno prečiščeno besedilo, 30.09.2009, izdaja
pravnomočne odločbe o dodelitvi podpore.
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škov investicije, v primeru, če je upravičenec
veliko podjetje;
m) skupni stroški strokovnega nadzora
gradnje (upravičeni stroški pod tč. f), ki presegajo 2% upravičenih stroškov investicije;
n) DDV, davek na promet nepremičnin
in drugi davki;
o) stroški upravnega postopka, različna
svetovanja, priprava vloge.
3.3 Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci do državne pomoči po tem
razpisu so vsa podjetja, organizirana kot
gospodarske družbe, registrirana po Zakonu
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št
65/09 – UPB 3) ali samostojni podjetniki, ki
imajo sedež v RS. Upravičenci niso mikro
podjetja6 s sedežem v manjših naseljih7, ki
bi hotela prijaviti v manjših naseljih izvedbo
operacije, katere investicijska vrednost je
nižja od 400.000 EUR (brez DDV) oziroma
480.000 EUR z DDV.
Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč morajo izpolnjevati pogoje od 5. do 9.
člena Pravilnika. Prijavitelj postane upravičenec, ko izpolnjuje pogoje javnega razpisa
in je operacija potrjena ter z njim podpisana
pogodba.
Prijavitelji morajo skladno z predpisi razpolagati z relevantnimi dovoljenji in soglasji,
ki jih za potrebe tega javnega razpisa v 6.
in 49. členu predpisuje Energetski zakon
(Uradni list RS, št. 27/07 UPB2 in 70/08).
Če je lokalna skupnost distribucijo toplote
opredelila kot izbirno javno službo mora biti
prijavitelj izbran za izvajanje navedene javne službe.
V primeru pogodbenega financiranja8
operacije je prijavitelj lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih dodatnih
pogojev razpisa:
– sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o dobavi toplote
med partnerjema;
– ekonomski izračun, predstavljen v ID,
mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in
brez upoštevanja sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada. ID mora biti na straneh,
kjer sta analizirani obe varianti, podpisan
s strani pooblaščenega predstavnika lastnika javnega objekta / pogodbene stranke.
Prijavitelj ne more biti podjetje, ki pro
izvaja naprave ali komponente naprav, ki so
del operacije.
Državne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti:
– primarna kmetijska proizvodnja kmetijskih izdelkov iz seznama v Prilogi I PES,
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode ter proizvodov,
ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4501
in 4504 (plutasti izdelki),
– pomoč v korist dejavnosti v predelavi
in trženju kmetijskih proizvodov, kadar je
znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev
bodisi jih je dalo na trg, ali kadar je pomoč
6

6.2.1

Mikro podjetja so definirana v poglavju

7
Manjša naselja so vsa naselja, razen tistih, ki so definirana v publikaciji Mestna naselja v Republiki Sloveniji, 2003, Statističnega
urada RS
8
Partnerja v pogodbenem financiranju sta
pogodbenik/contractor, ki je lastnik in obratovalec kotlovske naprave, in uporabnik oziroma
uporabniki naprave oziroma njenih storitev (=
pogodbena stranka)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ribištvo in ribogojništvo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– proizvodnja orožja in streliva.
Na razpisu ne morejo sodelovati podjetja9, ki:
– prijavijo projekt za isti namen, kateri že
vsebuje elemente državnih pomoči in je že
sofinanciran iz drugih sredstev državnega,
lokalnega ali EU proračuna, ali če skupna
višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določijo pravila s področja državnih
pomoči,
– so insolventna,
– so v stanju kapitalske neustreznosti
po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
126/07),
– je zoper njih uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije,
– so navedena v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati
v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje
korupcije,
– imajo neporavnane račune, oziroma
obveznosti do Republike Slovenije,
– ob oddaji vloge za dodelitev spodbude
prejemajo ali so v postopku pridobivanja
finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
4.1. Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen
s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
2. Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter
določen začetek in konec operacije. Če gre
za mikro sistem DOLB ali za razširitev obstoječega omrežja DOLB, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je
investicijska vrednost operacije lahko nižja
od 400.000 EUR, vendar mora biti višja od
150.000 EUR (brez DDV).
3. Raba lesne biomase kot goriva mora
ustrezati zahtevam iz tč. 5 Tehnično gospodarskih kriterijev za daljinska ogrevanja na
lesno biomaso (Priloga 2 razpisne dokumentacije).
4. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju
virov po tem javnem razpisu zagotovljene
vse ostale vire za izvedbo celotne operacije.
Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen,
mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva
nadomestil iz lastnih virov, v primeru da ti viri
dejansko ne bodo pridobljeni.
5. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno
določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
6. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
9
Pojem podjetja vključuje gospodarske
družbe, zadruge, zavode ter samostojne podjetnike

– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010,
2011 in 2012 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno
energetsko oskrbo in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega
razpisa,
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
126/07),
– da zoper njega ni bil, s pravnomočno
odločbo sodišča, pričet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da nima neporavnanih obveznost do
RS,
– o hranjenju dokumentacije o operaciji
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES,
– o dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
– o vodenju ločene knjigovodske evidence operacije in spremljanju prihodkov
operacije,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo imena operacije, naziva upravičenca
in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji,
– o izpolnjevanju zahtev glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti
o projektu v skladu z 8. in 9. členom Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 in veljavnim
Navodilom organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskih in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013,
– da operacije pred vložitvijo vloge ni
začel izvajati.
4.2. Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in
s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana ob smiselni uporabi priloge 3
razpisne dokumentacije ter Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06).
2. Iz ID mora biti razvidno, da bodo pri
načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana
naslednja izhodišča varstva okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
3. Tehnično – gospodarski pogoji
Iz ID mora biti razvidno, da izvedba
operacije (sistema DOLB ali sistema mikro
DOLB) načeloma ustreza »Tehnično-go-
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≥ 1 – 2 MW

≥ 2 – 5 MW

≥ 0,5 – 1 MW

> 300 – 500 kW

150 – 300 kW

spodarskim kriterijem za daljinska ogrevanja na lesno biomaso«, ki so del Razpisne
dokumentacije. Morebitna nujna odstopanja
mora prijavitelj v vsakem posameznem primeru logično utemeljiti v pisnem poročilu.
Izkoristek kotla na lesno biomaso pri nazivni toplotni moči mora biti najmanj 86%.
4. Dovoljene emisije
Nov kotel na lesno biomaso, ki ga vgrajujejo prijavitelji kot del sistema DOLB, mora
izpolnjevati emisijske zahteve, ki so podane
v naslednji tabeli:

CO

380

250

250

150

150

NOx

250

250

250

250

200

CxHy

45

20

20

10

10

Prah

100

100

80

80

20

Nazivna toplotna moč

Mejne vrednosti [mg/Nm³]

Mejne vrednosti so preračunane na suhi dimni plin pri 0 °C, 1013 hPa in 13% vsebnosti kisika

Kot dokazilo o izpolnjevanju gornjih emisijskih zahtev ter doseganju izkoristka kotla
služijo prve meritve v skladu s Pravilnikom
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, 70/96). Upravičenec
dostavi »Poročilo pooblaščene organizacije
o opravljenih prvih meritvah« skupaj z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 2 – Preglednica
obratovalnih podatkov za projekt DOLB, najkasneje 12 mesecev po izstavitvi zadnjega
zahtevka za sofinanciranje.
Kolikor meritve ne izkazujejo zahtevanih
emisij ali upravičenec ne dostavi pravočasno obrazca iz Priloge 2, mora upravičenec
vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila
do dneva vračila.
Pri kurilnih napravah do max. 300 kW
nazivne toplotne moči, se lahko kot dokaz
o upoštevanju mejnih vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano s strani
akreditirane inštitucije.
Naknadna dokazila bo prijavitelj priložil
skladno s določili pogodbe.
5. Drugi pogoji
Nepovratna sredstva lahko pridobijo prijavitelji, ki:
– zoper njih s pravnomočno odločbo sodišča ni začet stečajni postopek, postopek
prisilne poravnave ali likvidacije,
– nimajo neporavnanih obveznosti do
Republike Slovenije,
– za naložbo izkazujejo v ID pozitivno interno stopnjo donosnosti in pozitiven finančni tok projekta za življenjsko dobo.
– Če je prijavitelj veliko podjetje, mora
v vlogi dodatno izkazati spodbujevalni učinek, in sicer:
a) bistveno razširitev velikosti projekta
zaradi pomoči ali
b) bistveno razširitev obsega projekta zaradi pomoči ali
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c) bistveno povečanje skupnega zneska,
potrebnega za izvedbo projekta zaradi dodeljene pomoči ali
d) bistveno skrajšanje časa izvajanja
projekta ali
e) da projekt kot tak v zadevni regiji, ki
prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč
ne bi bila dodeljena.
6. Sofinanciranje operacije predstavlja
državno pomoč v skladu s Pravilnikom
o spodbujanju učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije. Izvedba projekta,
t.j. pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje opreme, se ne sme pričeti pred oddajo
vloge na razpis MG, razen za velika podjetja, kjer se navedene aktivnosti lahko začnejo šele po izdaji potrdila o izpolnjevanju
pogojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008. Če
se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz
tega odstavka, celoten projekt ne bo upravičen do državne pomoči. Prijavitelj se mora
ne glede na to, da je oddal vlogo na razpis,
zavedati dejstva, da obstaja možnost, da
njegova vloga ne bo odobrena.
Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
7. Oddaja naročil: prijavitelj mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med
ponudniki ter skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in storitev je potrebno pridobiti
najmanj 3 ponudbe. Ponudbe predstavljajo
del dokumentacije o operaciji. V primeru
neupoštevanja tega načela lahko pride do
zavrnitve zahtevka. V primeru, da ni mogoče
pridobiti več kot eno ponudbe, je upravičenec dolžan priložiti pisno obrazložitev. Kolikor je ponudnik zavezanec po ZJN izbira
ponudbe skladno z veljavnim ZJN.
5. Merila za izbiro operacij
Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo
pogoje tega razpisa. Merilo je toplotna obremenitev omrežja.
letno prodana količina toplote
Toplotna obremenitev [kWh / leto / m] = ---------------------------------------------------------dolžina trase omrežja
Toplotna obremenitev omrežja mora
biti izračunana za tisto fazo operacije, ki je
predmet vloge. Elementi za izračun morajo
biti v vlogi transparentno podani v Prilogah A.1.3 in A.1.4 razpisne dokumentacije.
Ustrezne pogodbe oziroma predpogodbe
o dobavi toplote morajo biti predložene (Priloga A.1.7).
V okviru posameznega odpiranja vlog
bo ugotovljena toplotna obremenitev za vse
predložene sisteme DOLB in mikro sisteme
DOLB.
Merilo – toplotna obremenitev
(kWh/l/m)
≥ 2000
≥ 1500 – < 2000
≥ 1000 – < 1500
≥ 800 – < 1000
< 800

Št. točk
100
70
50
30
10

Vloga mora doseči minimalno vsaj 30
točk, drugače se zavrne.
Prednost pri dodelitvi bodo imele operacije z večjim številom točk. V primeru,
da je število doseženih točk za dve ali več
prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava tista prijava, ki ima večjo
toplotno obremenitev.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja,
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
6. Višina sredstev:
6.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu:
Nepovratna sredstva so namenska
sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena
v Operativnem programu razvoja okoljske
in prometne infrastrukture 2007–2013, razvojna prioriteta Trajnostna raba energije,
prednostna usmeritev Inovativni sistemi za
lokalno energetsko oskrbo, dejavnost Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.
Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko
politiko in na postavkah slovenske udeležbe
za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih
sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša
6.000.000 EUR, in sicer:
– 5.100.000,00 – PP 9622 Trajnostna
energija – 07-13 – EU,
– 900.000,00 – PP 9624 Trajnostna energija – 07-13 – slovenska udeležba.
V proračunu Republike Slovenije so
sredstva zagotovljena:
– za leto 2010 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07
– 13 – EU, projekt v NRP 2511-07-0062,
v višini 1.700.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija – 07
– 13 – slovenska udeležba, projekt v NRP
2511-07-0062, v višini 300.000,00 EUR,
– za leto 2011 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07
– 13 – EU, projekt v NRP 2511-07-0062,
v višini 1.700.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija – 07
– 13 – slovenska udeležba, projekt v NRP
2511-07-0062, v višini 300.000,00 EUR,
– za leto 2012 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07
– 13 – EU, projekt v NRP 2511-07-0062,
v višini 1.700.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija – 07
– 13 – slovenska udeležba, projekt v NRP
2511-07-0062, v višini 300.000,00 EUR.
Sredstva prispevata Republika Slovenija v 15% deležu in Kohezijski sklad v 85%
deležu.
6.2. Višina sofinanciranja:
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije lahko znaša, v odstotkih
vrednosti upravičenih stroškov investicije,
največ:
– 30% za velika podjetja,
– 40% za srednja podjetja,
– 50% za mikro/mala podjetja.
Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev
finančne spodbude, upravičenih stroškov
ter z upoštevanjem dovoljene intenzivnosti
državne pomoči. Pri dodelitvi nepovratnih
sredstev bo MG upoštevalo tudi proračunske omejitve.
Stroški se upravičencu povrnejo na
osnovi vsakega posameznega zahtevka za
izplačilo, s priloženimi originalnimi računi
oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca in s priloženimi originalnimi dokazili o plačilu vseh obveznosti do
dobaviteljev, ki so izkazane v predhodnem
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zahtevku. Zahtevek mora biti izdan v dveh
izvodih. Višina stroškov, ki se povrnejo na
podlagi posameznega zahtevka za izplačilo,
je določena z višino v zahtevku izkazanih
upravičenih stroškov in upoštevanju odobrenega deleža sofinanciranja. Vsota povrnjenih stroškov po posameznih zahtevkih
ne sme presegati skupne odobrene višine
finančne spodbude. Praviloma naj bi znašal
en zahtevek najmanj 100.000 EUR ali več.
Upravičenec v enem letu lahko izstavi največ tri zahtevke, glede na terminski načrt.
MG v prejetih zahtevkih ne bo priznal eventualnih avansnih plačil, ki izhajajo iz pogodbe med upravičencem in dobaviteljem.
MG in upravičenec bosta sklenila pogodbo o dodelitvi finančne spodbude na podlagi
sklepa o odobritvi sofinanciranja.
Sredstva za vse neupravičene stroške
mora v celoti zagotoviti prijavitelj. Slednje
velja tudi za eventualno povečane neupravičene stroške, ki bi izhajali iz sklepa MG,
ki posameznim stroškom iz vloge ni priznal
statusa upravičenosti.
6.2.1. Velikost podjetij
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Uredbe Komisije (ES) št.
800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Priloga 1:
Opredelitev mikro, malih in srednjih podjetij; UL L 214, 9. 8. 2008, str. 37). Osnovna
merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota
podjetja. Pod pojmom podjetja se razumejo
tako družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah kakor tudi samostojni
podjetniki posamezniki.
7. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
7.1. Obdobje upravičenosti stroškov
Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge
na razpis MG, pri velikih podjetjih pa pred
prejetjem potrdila o izpolnjevanju pogojev
iz 8. člena uredbe EK 800/2008, z izjemo
stroškov izdelave investicijske in projektne
dokumentacije (PGD), niso upravičeni do
sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Stroški, ki bodo nastali po 30. 9. 2012
niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu.
Operacija se mora fizično in finančno
zaključiti najkasneje 30. 9. 2012.
7.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v letih 2010, 2011 in 2012.
V vlogi na javni razpis je treba časovno
opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo
v letu/letih izvajanja investicije. Predlagane
operacije morajo biti zaključene najkasneje
do 30. 9. 2012. Rok je pred potekom mogoče zaradi utemeljenih razlogov podaljšati.
Podaljšanje po 30. 9. 2012 je možno le
v izrednih okoliščinah in ob predhodnem
soglasju organa upravljanja.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega
razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka
za plačilo s strani upravičenca na MG), se
zaključi 30. 9. 2012. Izplačila za zahtevke,
posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih niso več mogoča.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki je na sprednji strani opremljena z naslovom MG (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! –

Vloga OP ROPI – Trajnostna raba energije
– DOLB 2« ter polnim naslovom prijavitelja
v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni
dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis
(Priloga 4), ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice.
Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo
je potrebno oddati v zunanji ovojnici. Če je
map ali fasciklov več se lahko vlogo predloži
v več ovojnicah; v tem primeru je potrebno
vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in
skupnim številom ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis
prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako
operacijo posebej in vloge predloži v ločenih
ovojnicah.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 3. 6. 2010, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. Kolikor
naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe
sredstev na predhodnem odpiranju, bodo
vloge s sklepom zavržene.
Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so: 2. 9. 2010, 2. 12. 2010, oziroma
naprej vsak prvi delovni četrtek v mesecu,
v tromesečnih razmikih. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva
ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo MG v Uradnem listu ter na
spletu objavil posebno obvestilo o porabi
sredstev. Vloge prejete za naslednje odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev
bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 1. 2012.
9. Datum odpiranja vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve.
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla
komisija MG v prostorih MG, Kotnikova ulica 5, Ljubljana. Prvo odpiranje vlog se bo
začelo izvajati 11. 6. 2010. Naslednja odpiranja vlog se bodo vršila šesti delovni dan
po roku, do katerega so morale biti predložene vloge.
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne
vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za
dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih
dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali
izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Dopolnitev formalno
nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem
roku ne dopolni, se zavrže.
10. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o rezultatih razpisa obveščeni v roku 90 dni
od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog.
Prosilci, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8
dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu
pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili
vlogo za dodelitev sredstev.
11. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh »http://www.
mg.gov.si/« v rubriki. Potencialni prijavitelji
jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom,
po faksu 01/400-33-99 ali po elektronski pošti na naslovih: jani.turk@gov.si in uros.habjan@gov.si, do objave o porabi sredstev.
12. Dodatne informacije: kontaktni osebi za dodatne informacije v zvezi z raz-
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pisno dokumentacijo sta mag. Jani Turk
in Uroš Habjan. Morebitna vprašanja je
mogoče posredovati kontaktnima osebama po elektronski pošti: jani.turk@gov.si
in uros.habjan@gov.si oziroma po faksu
01/400-33-99.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-3323/10
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne
31. julija 2006, str. 25), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 o splošnih določbah o ESRR,
ESS in Kohezijskem skladu in Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o ESRR in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1783/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne
31. julija 2006, str. 1); Uredbe Komisije (ES)
št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006
(Uradni list RS, št. 250 z dne 23. septembra
2009); Uredbe (ES) Evropskega Parlamenta
in Sveta št. 1080/2006 z dne 5. julija 2006
o ESRR in razveljavljene Uredbe (ES) št.
1783/1999; Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev ETS in IPA v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št.110/07) in Operativnega
programa Slovenija-Madžarska 2007–2013 –
Verzija 2, odobrenega s sklepom Komisije št.
C(2010) 1732 z dne 29. marca 2010, organ
upravljanja objavlja
2. javni razpis
v okviru Operativnega programa
Slovenija-Madžarska 2007–2013
Številka javnega razpisa: 4300-125/2010
1. Organ upravljanja
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa
Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, Svetozarevska 6, 2000 Maribor, nastopa kot organ upravljanja.
Organ upravljanja je pogodbeni organ za
sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR).
2. Javni razpis
Javni razpis objavlja organ upravljanja in
velja za upravičene prijavitelje iz Slovenije
in Madžarske.
Operativni program Slovenija-Madžarska 2007–2013 in razpisna dokumentacija,
ki je sestavljena iz Priročnika za izvajanje
projektov (PIP), prijavnice in njenih prilog,
vzorca Pogodbe o sofinanciranju ESRR in
vzorca Sporazuma o partnerstvu, je na voljo na spletnih straneh organa upravljanja,
http://www.si-hu.eu.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo
k splošnemu cilju programa:
Umestitev čezmejnega področja na
evropski zemljevid kot kulturno, zdravo in
naravno dragoceno območje za življenje in
delo.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in
2. prednostne naloge Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007–2013.
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1. Prednostna naloga: Povečanje privlačnosti območja sodelovanja
– Področja dejavnosti:
– Razvoj skupnih turističnih destinacij
– Ohranjanje in razvoj kulture
– Izboljšanje čezmejnih prometnih
povezav
2. Prednostna naloga: Trajnostni razvoj
– Področja dejavnosti:
– Sodelovanje na področju regionalnega razvoja
– Preventivno zdravstveno varstvo
– Varstvo in upravljanje z okoljem
– Učinkovita raba energije.
Za podrobne informacije o opisu področij
dejavnosti, njihovih ciljev in glavnih dejavnostih v okviru vsake prednostne naloge
glejte 6. poglavje Operativnega programa.
Da bi zagotovili skladnost vašega projekta
s programom, obvezno preberite in upoštevajte opis pod vsako prednostno nalogo in
ustreznim področjem dejavnosti.
Vsak projektni predlog je možno prijaviti
samo na eno od zgoraj navedenih prednostnih nalog, tudi v primeru projektov, kjer bi
nekatere dejavnosti utegnile soditi v drugo
prednostno nalogo. Izbrana prednostna naloga mora odražati in biti v skladu z večino
dejavnosti.
Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni
vpliv na upravičeno območje tega programa.
Projektni partnerji morajo izpolnjevati
vsaj dva od kriterijev čezmejnega sodelovanja: skupni razvoj, skupno izvajanje, skupno
osebje in skupno financiranje.
4. Razpoložljiva sredstva, odstotek sofinanciranja in velikost projekta
V okviru tega javnega razpisa bo za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj na voljo znesek v višini
14.699.991,54 EUR.
Sredstva so porazdeljena po prednostnih
nalogah, kot sledi:
Prednostne naloge

Prispevek
Skupnosti

Povečanje privlačnosti
območja sodelovanja

8.126.975,07

Trajnostni razvoj

6.573.016,47

Skupaj

14.699.991,54

Iz programa se lahko sofinancirajo samo
upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša
največ 85% javnih sredstev. Vsaj 15% se
mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov, pri čemer mora
vsak partner zagotoviti vsaj 5% lastnega
sofinanciranja, z izjemo tistih madžarskih
organizacij, ki so financirane iz državnega
proračuna.
Projekti, upravičeni do sodelovanja
v programu, so projekti, katerih skupni
zaprošeni znesek ESRR sredstev je višji
od 50.000,00 EUR in praviloma manjši od
2.000.000,00 EUR. Projekti, ki bodo presegali 2.000.000,00 EUR, morajo biti primerno
utemeljeni. Končno odločitev o teh projektih
bo sprejel Skupni nadzorni odbor (SNO).
Organ upravljanja in Skupni nadzorni
odbor si pridržujeta pravico, da ne dodelita
vseh razpoložljivih sredstev v tem javnem
razpisu, če ne prejmeta zadostno število
kakovostnih prijav.
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Maksimalna vrednost neporabljenih
ESSR sredstev po dveh zaporednih poročevalnih obdobjih ne sme presegati 15%.
V primeru, da vrednost neporabljenih ESSR
sredstev presega 15%, si organ upravljanja
pridružuje pravico do zmanjšanja odobrenih
ESSR sredstev v odstotku glede na dovoljeno prekoračitev predhodno zaprošenih
ESSR sredstev v določenih obdobjih.
5. Programsko območje
Programsko območje Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija
– Madžarska 2007–2013 vključuje naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:
– v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska (20%) regija;
– v Republiki Madžarski: županiji Vas
in Zala.
6. Upravičeni prijavitelji in partnerji
Upravičenci obeh prednostih nalog morajo:
1. Na splošno biti neprofitne pravne
osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali
zasebnim pravom, ki delujejo v javnem in
splošno koristnem interesu in sodijo v eno
od naslednjih skupin:
– regionalni in lokalni javni organi;
– osebe javnega prava (skladi, ustanove, agencije), katerih ustanovitelj je država ali občina, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in
usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne
agencije itd.;
– nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;
– gospodarske, kmetijske, obrtne in
industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe;
– pravne osebe zasebnega prava
(družbe), ki izkazujejo neprofitni status in
namen delovanja, kot so lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot
podjetja, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje itd.;
– javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter tudi druge pravne
osebe, kjer imata država ali občina prevladujoči vpliv na upravljanje.
Zaradi stroge nacionalne zakonodaje o upravljanju cest in za pravilno ter
uravnoteženo izvajanje področja dejavnosti
Izboljšanje čezmejnih prometnih povezav
znotraj Prednostne naloge 1, se Madžarska
družba Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. – zaradi javnega pomena oziroma posebnega cilja z namenom zadovoljevanja
potreb splošnega pomena – lahko upošteva kot UPRAVIČENA do sodelovanja preko
istočasnega izpolnjevanja spodaj naštetih
pogojev:
– predlagane dejavnosti se morajo
izvajati v okviru področja dejavnosti Izboljšanje čezmejnih prometnih povezav (Prednostna naloga 1);
– osrednje področje dejavnosti upravičenca mora biti v skladu z predlaganimi
projektnimi dejavnostmi;
– predlaganih dejavnosti na noben način ne more izvesti neprofitna pravna oseba,
oziroma, lokalne samouprave;
– predlagane dejavnosti se bodo izvajale kot neprofitne, brez pridobivanja prihodka, dobička.
2. biti iz Slovenije in Madžarske;
3. se nahajati znotraj upravičenega
območja, razen v izjemnih upravičenih primerih;

4. biti pravno, finančno in poslovno
sposobni za sodelovanje v programu.
Minimalna zahteva je, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in vsaj en iz Madžarske. Zgornja meja glede števila projektnih partnerjev ni omejena.
7. Upravičeno obdobje sofinanciranja
Najbolj zgoden začetek obdobja upravičenih izdatkov (plačilo računov) je datum
odobritve projekta s strani Skupnega nadzornega odbora.
Zaključek projekta je datum zadnjega
plačila s strani projektnih partnerjev. V vsakem primeru se morajo vsi projekti zaključiti
najkasneje do 31. marca 2015.
8. Trajanje
Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja
traja največ 36 mesecev.
Prosimo upoštevajte, da se obdobje izvajanja projekta lahko skrajša v procesu
evalvacije v primeru, da je bilo za dejavnosti
načrtovano predolgo časovno obdobje in bi
le-te lahko bile izvedene v krajšem času.
9. Upravičeni stroški
1) Stroški osebja;
2) Stroški zunanjih izvajalcev;
3) Investicijski stroški;
4) Administrativni stroški.
Podroben opis upravičenih stroškov je
vključen v poglavje 4.1 Priročnika za izvajanje projektov.
Izdatki se lahko štejejo za upravičene od
datuma odločitve o odobritvi projektov s strani Skupnega nadzornega odbora. Za začetek obdobja upravičenosti izdatkov se lahko
določi tudi kasnejši datum, če nacionalna ali
evropska zakonodaja tako zahteva.
10. Podpora za razvoj projekta
Prijavitelji morajo pred pripravo projekta
prebrati vse dokumente povezane z javnim
razpisom. Zelo priporočljivo je, da zaradi
razjasnitev morebitnih odprtih vprašanj prijavitelji kontaktirajo STS in/ali Info točko.
Med javnim razpisom se lahko pošiljajo
vprašanja po elektronski pošti na naslednji
naslov: Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, Skupni tehnični sekretariat
Slovenija-Madžarska 2007–2013, Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor. Kontaktna oseba: Anita Plevnik (informacije v slovenskem
jeziku), e-pošta: jts-si-hu.svlr@gov.si, tel.
+386 2 229 42 34 (uradne ure: torek, sreda,
četrtek: od 9. do 12. ure).
Info točka
VÁTI Podonavska regionalna pisarna
Szombathely, 9700 Szombathely Selyemrét u. 2. Kontaktna oseba: Halinka Péter
(informacije v madžarskem jeziku), e-pošta:
phalinka@vati.hu), tel. +36 94 500 138 (uradne ure: torek, sreda, četrtek: od 13. do
16. ure).
Skupni tehnični sekretariat (STS) in informacijska točka zagotavljata podporo potencialnim prijaviteljem z zagotavljanjem informacij o programu in tehnično podporo pri
pripravi vlog.
Za datume načrtovanih informativnih delavnic in za odgovore na pogosta vprašanja
spremljajte spletno stran www.si-hu.eu, ali
pa se neposredno obrnite na STS ali Info
točko.
11. Oddaja vlog
Vsak vodilni partner lahko predloži več
vlog. Vloga se lahko predloži kadar koli med
datumom objave in datumom zaključka javnega razpisa.
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Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani: www.si-hu.eu.
Rok za prejem vlog v okviru tega javnega
razpisa je 30. september 2010 do 15.30, na
naslednji naslov: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Oddelek za upravljanje čezmejnih programov
Maribor, Skupni tehnični sekretariat Slovenija-Madžarska 2007–2013, Svetozarevska
6, SI-2000 Maribor.
Vloga se lahko predloži samo na navedeni naslov.
Prijavo mora predložiti vodilni partner
v papirni in elektronski obliki.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno.
Ovojnica je zaprta in pravilno označena
na način, da vključuje vse naslednje elemente:
a) naslov, kamor se oddaja vloga,
b) polno ime in naslov vodilnega partnerja,
c)
številko
javnega
razpisa:
4300-125/2010,
d) akronim projektnega predloga,
e) besedilo: »Ne odpirajte – 2. javni razpis OP SI-HU 2007–2013«.
Da bi bila vloga sprejeta, mora prispeti
na navedeni naslov pravočasno, ovojnica pa
mora biti označena na tak način, da je razvidno, na kateri javni razpis se nanaša.
13. Izbor projektov
Postopek izbora projektov bo potekal
v dveh fazah:
13.1 Administrativna ustreznost in preverjanje upravičenosti
Po evidentiranju prejetih projektnih vlog
izvede STS preverjanje administrativne
ustreznosti in upravičenosti.
Vloga je popolna, če vsebuje:
1. en izvirnik izpolnjene prijavnice
v papirni obliki (vsa poglavja dela A in dela
B ter predpisane priloge). Spremna dokumentacija je lahko kopija, če ustreza izvirniku. Priložiti je treba vso spremno dokumentacijo, ki se zahteva v skladu s seznamom
spremne dokumentacije;
2. eno elektronsko različico izpolnjene prijavnice (vsa poglavja dela A in
B (MS Access podatkovna datoteka »Project.mdb«) ter predpisane priloge) in spremno dokumentacijo na CD-romu ali na USB
ključu.
Elektronska verzija mora vsebovati vse
dokumente (prijavnico (MS Access podatkovna datoteka »Project.mdb«), vključujoč
Prilogo II in skenirano, podpisano in ožigosano: Prilogo I, Točko 5 prijavnice – del
A in spremno dokumentacijo). E-različica
prijavnice mora biti enaka tiskani.
Opomba: Posamezni dokument naj bo
skeniran v enem samem pdf dokumentu!
V primeru manjkajočih dokumentov ali
potrebe po dodatnih pojasnilih bo organ
upravljanja obvestil vodilnega partnerja.
13.2 Zavržba/zavrnitev vloge
Vloga ne bo odprta in bo avtomatsko izločena, če niso izpolnjene zahteve iz točke
11 in 12:
1. Vloga v tiskani obliki ni prispela
pravočasno;
2. Ovojnica ni bila pravilno označena
v skladu s točko 12.
Vloga bo izločena brez poziva za dopolnitev za manjkajoče dokumente, če:
1. je bila prijavnica ročno izpolnjena,
namesto, da bi bila natipkana,
2. vloga ni bila predložena v zahtevanih jezikih (razen Priloge II k prijavnici),

3. vloga ni prispela v zahtevani obliki
(1 izvirnik, 1 elektronska verzija).
Vloga bo prav tako zavržena/zavrnjena
iz naslednjih razlogov:
1. vloga ne izpolnjuje pogojev za odpiranje, pogojev administrativne ustreznosti
ali pogojev upravičenosti pri preverjanju administrativne ustreznosti in upravičenosti,
2. odgovor na poziv za dopolnitev ali
za pojasnila ni prispel v roku, navedenem
v pozivu, ali če je poslano gradivo/odgovor
nepopolno ali neustrezno,
3. ocena, ki jo je vloga dobila pri oceni
kakovosti, ni dovolj visoka, da bi bila upravičena do razpoložljivih sredstev ESRR (glej
merila za izbor v Poglavju 5.3.1. Priročnika
za izvajanje projektov),
4. če ni več na voljo ESRR sredstev.
Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje pri
preverjanju administrativne ustreznosti in
upravičenosti.
V primeru manjkajočih podatkov/spremne dokumentacije ali v primeru potrebnih
pojasnil, lahko organ upravljanja/STS pozove prijavitelje, da dopolnijo ali predložijo manjkajočo dokumentacijo ali pojasnila
k določenim delom vloge v 5 delovnih dneh.
Če odgovor ne bo oddan pravočasno, bodo
vloge zavrnjene.
Tako zavrnjene vloge kot vloge, predlagane za sofinanciranje, ne bodo vrnjene prijaviteljem.
Prosimo, upoštevajte, da v primeru, da
določen del prijavnice ni izpolnjen, vloga
ne bo avtomatsko zavrnjena. Če manjkajo
nekateri deli, ki niso bistvenega pomena
za izvedbo projekta, bo projekt posledično
lahko prejel nižjo oceno.
Vloge, ki izpolnjujejo pogoje administrativne ustreznosti in pogoje upravičenosti, se
uvrstijo v preverjanje kakovosti.
13.3 Ocena kakovosti
Projekte, ki uspešno opravijo preverjanje
administrativne ustreznosti in upravičenosti,
ocenijo ocenjevalci v skladu z merili iz poglavja 5.3 Priročnika za izvajanje projektov.
Neupravičeni stroški ne vplivajo na upravičenost celotne vloge. Neupravičeni stroški
ne bodo sofinancirani.
V okviru 2. javnega razpisa se lahko sofinancirajo samo vloge, ki pri oceni kakovosti
dosežejo zadostno število točk.
14. Odobritev projektov
Končno odločitev o odobritvi projektov sprejme Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Madžarska
2007–2013.
SNO uradno odloči o odobritvi ali zavrnitvi projektov in o sofinanciranju sredstev
ESRR.
15. Obveščanje o izboru projektov
Na podlagi odločitve Skupnega nadzornega odbora bo organ upravljanja obvestil
vodilnega partnerja o odobritvi/zavrnitvi vloge z uradnim dopisom v 30 dneh od odločitve SNO.
V tem dopisu bodo za odobrene projekte
navedene nadaljnje informacije o naslednjih
korakih za sklepanje pogodb.
16. Spremembe javnega razpisa
V primeru, da bi se javni razpis in njegova razpisna dokumentacija spremenila pred
datumom zaključka javnega razpisa, bodo
popravki objavljeni na naslednjih spletnih
straneh: www.si-hu.eu.
V Uradnem listu Republike Slovenije se
objavijo samo spremembe javnega razpisa.
Prijavitelji so dolžni spoštovati morebitne
spremembe javnega razpisa in njegove raz-
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pisne dokumentacije, objavljene na zgoraj
opisan način.
17. Jezik
Javni razpis in razpisna dokumentacija
sta objavljena v slovenskem, madžarskem
in angleškem jeziku. V primeru neskladnosti
med slovenskim in madžarskim besedilom
razpisne dokumentacije se kot pripomoček
za razumevanje uporabi usklajena angleška
različica.
Vlogo je potrebno predložiti samo v slovenskem IN madžarskem jeziku, razen Priloge II k prijavnici, ki jo je treba predložiti tudi
v angleškem jeziku, in spremne dokumentacije, ki se lahko predloži samo v izvirnem
jeziku. Prijavitelji morajo zagotoviti, da je besedilo v slovenskem in madžarskem jeziku
identično ter razumljivo.
18. Druge določbe: rezultati tega javnega razpisa so javnega značaja in bodo
objavljeni na spletni strani, www.si-hu.eu.
po podpisu pogodb o sofinanciranju ESRR
z izbranimi vodilnimi partnerji.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 19/10
Ob-3395/10
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in
v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije za leto 2010, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 82. redni seji dne
13. maja 2010, ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 91/09) Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje udeležbe
slovenskega dijaka
na Benjamin Franklin mednarodnem
poletnem institutu v letu 2010
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov udeležbe enega slovenskega dijaka na
Benjamin Franklin mednarodnem poletnem
institutu v letu 2010 (v nadaljevanju: poletna
šola) z dodelitvijo štipendije za pokritje sledečih stroškov udeležbe:
– povratnega letalskega prevoza med
letališčem v Sloveniji oziroma izjemoma
drugim letališčem in letališčem Greensboro
(GSO) v ZDA,
– drugih stroškov nastalih z oziroma zaradi udeležbe na poletni šoli.
Štipendija vključuje tudi enkratni dodatek
v višini 300,00 EUR.
Skupna vrednost štipendije ne sme presegati vrednosti tega razpisa.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je
3.000,00 EUR.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je sprejet na poletno šolo;
– je v šolskem letu 2009/2010 vpisan
na javno veljavni srednješolski izobraževal-
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ni program na javno veljavni izobraževalni
ustanovi v Republiki Sloveniji;
– udeležbo na poletni šoli bo izobraževalna ustanova, na kateri je štipendist v Republiki Sloveniji vpisan, vrednotila kot del
izobraževalnega programa;
– za udeležbo na poletni šoli hkrati ne
prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz
tujine, razen sofinanciranja stroškov poletne
šole v ZDA, povezanih z nastanitvijo, prehrano ter drugimi aktivnostmi;
– ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji;
– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjeno
in lastnoročno podpisano prijavnico. Za mladoletne kandidate mora prijavnico podpisati
tudi zakoniti zastopnik kandidata.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti sledeča dokazila:
– potrdilo o sprejemu na poletno šolo;
– potrdilo o vpisu v šolskem letu
2009/2010;
– potrdilo izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, na katero je vpisan, da bo
udeležbo na poletni šoli vrednotila kot del
izobraževalnega programa.
Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka so
lahko kopije, pri čemer si javni sklad pridržuje pravico zahtevati originale.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi posebna
komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor
javnega sklada. Komisija postopek javnega
razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki
ureja splošni upravni postopek ter Splošnimi
pogoji Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije.
Komisija pripravi predlog upravičencev
tako, da nanj uvrsti tudi tistega kandidata,
ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni
del štipendije, pri čemer se temu prijavitelju
dodeli štipendija v celotnem zaprošenem
znesku.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: javni sklad vsem kandidatom izda
odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti
odločbe javni sklad z izbranim kandidatom
sklene pogodbo o štipendiranju.
7. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije
se izvrši po sklenitvi pogodbe o štipendiranju skladno z določili pogodbe.
8. Pogodbene obveznosti
Štipendist je dolžan v roku enega meseca po zaključku poletne šole javnemu skladu predložiti poročilo o izvedenih aktivnostih
v okviru poletne šole.
Štipendist je dolžan v roku 30 dni po
zaključku šolskega leta, v katerem je prejel
štipendijo za poletno šolo, javnemu skladu
predložiti potrdilo izobraževalne ustanove
o priznanju obveznosti, opravljenih v okviru
poletne šole.
9. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo javnega razpisa in prijavni
obrazec kandidati dobijo na spletni strani
www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 100 Ljubljana,
v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med
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9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro,
pri Sabini Mikuletič (e-pošta: sabina.mikuletic@sklad-kadri.si, tel. 01/434-15-50).
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
86. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 28. maja 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno
po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, in
sicer vsak ponedeljek, torek in četrtek, med
9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter
ob petkih med 9. in 14. uro. Osebno oddana
prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka
v poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta razpis.
Kandidat, ki ne bo oddal popolne prijave,
bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če kandidat
prijave ne bo dopolnil v roku, določenem
v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni
sklad tako prijavo zavrgel.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni
strani javnega sklada, www.sklad-kadri.si,
osebno ali telefonsko pa v času uradnih
ur, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi
med 14. in 16. uro, pri Sabini Mikuletič,
tel. 01/434-15-50, e-pošta: sabina.mikuletic@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 19/10
Ob-3396/10
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim
in finančnim načrtom za leto 2010 Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 82. redni seji dne
13. maja 2010, ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 91/09; v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
javni sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za študij slovenskih
državljanov v tujini za leto 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
slovenskih državljanov za študij na tujih izobraževalnih institucijah za posamezno raven
izobraževanja in pridobitev javno veljavnega
spričevala, in sicer:

– za dodiplomski ali podiplomski študij
na področju naravoslovja, tehnike ali medicine,
– za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike.
Za uvrstitev smeri študija v področje
izobraževanja se upošteva klasifikacija
Statističnega urada Republike Slovenije
KLASIUS-P (v nadaljevanju: KLASIUS-P),
ki je javno objavljena na spletni strani
SURS na naslednji povezavi: http://www.
stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf.
Štipendije za študij v tujini ni možno pridobiti za študijsko področje oziroma program
s področja umetnosti in kulture. K umetnosti
in kulturi se prišteva kategorija 2.1. Umetnost klasifikacije KLASIUS-P.
Štipendija se podeli za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar za posamezno študijsko leto ne
več kot 19.000,00 EUR za študente naravoslovja, tehnike ali medicine, in ne več kot
10.000,00 EUR za študente družboslovja ali
humanistike;
in
– življenjske in študijske stroške v višini 12.000,00 EUR za posamezno študijsko
leto.
Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi
za obiskovanje izobraževalnega programa.
Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot
na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali
drugega zavarovanja in drugih stroškov.
Štipendistom s posebnimi potrebami
se k štipendiji lahko dodeli dodatek v višini 2.000,00 EUR za posamezno študijsko
leto. Za ugotavljanje tovrstnega statusa se
uporabljajo določila Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),
40/09). Zakon o štipendiranju med drugim
določa, da so štipendisti s posebnimi potrebami štipendisti s tistimi vrstami in stopnjami primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
kot jih določajo predpisi, ki urejajo področje
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami ali
s predpisi, ki urejajo pravice otroka, ki potrebuje posebno nego ali varstvo ali s predpisi
s področja pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
Sredstva bodo podeljena za študijsko
leto 2010/2011 oziroma 2010, če je študijsko leto enako koledarskemu. Pravica do
štipendije se podeli od letnika, ki se začne
v koledarskem letu 2010, dalje za posamezni študijski program. Kandidat se mora
vpisati in s študijem v tujini v tem letniku tudi
pričeti v koledarskem letu 2010.
Štipendiranje lahko traja največ toliko
študijskih let, kolikor jih je predpisanih s programom, za katerega štipendiranje se kandidat prijavlja. Če se kandidat za štipendijo
prijavlja za višji letnik programa, se trajanje
štipendiranja skrajša za toliko let, kolikor jih
je kandidat že zaključil do letnika, za katerega štipendiranje se prijavlja za študijsko leto
2010/2011 oziroma 2010.
Štipendije za študij v tujini ni možno pridobiti za skupne študijske programe (Joint
Degree Program), torej študijske programe
za pridobitev izobrazbe, ki jih visokošolski
zavod sprejme in izvaja skupaj z enim ali
več visokošolskimi zavodi, če ima katerikoli
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izmed sodelujočih zavodov sedež v Republiki Sloveniji.
2. Vrednost javnega razpisa
Vrednost tega razpisa je 3.000.000,00
EUR za vsa leta štipendiranja izbranih
kandidatov od letnika, v katerega se bodo
vpisali v koledarskem letu 2010 dalje do
zaključka izobraževanja, v okviru posameznega študijskega programa na posamezni
ravni izobraževanja.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je sprejet ali vpisan na dodiplomski ali
podiplomski (magistrski ali doktorski) študij
s področja naravoslovja, tehnike ali medicine ali podiplomski (magistrski ali doktorski)
študij s področja družboslovja ali humanistike in ne gre za študij umetnosti ali kulture;
– študij iz prejšnje alineje poteka v okviru
javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani)
tuji izobraževalni instituciji;
– bo na tem študiju pridobil uradno formalno javno veljavno raven izobrazbe, za
katero bo prejel javno veljavno spričevalo;
– ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav;
– oblika študija je redni študij;
– oblika študija ni študij na daljavo;
– bo v času študija prebival v državi študija oziroma v tujini;
– od začetka študijskega leta študija,
za katerega štipendiranje se prijavlja, ne
bo upravičen do katere izmed štipendij iz
zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki
Sloveniji;
– od začetka študijskega leta študija, za
katerega štipendiranje se prijavlja, za ta študij ne bo upravičen do štipendije ali drugih
prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v Republiki Sloveniji;
– od začetka študijskega leta študija, za
katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo
v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji ali v tujini;
– od začetka študijskega leta študija, za
katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo
vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
ali pristojnem organu v tujini;
– za isti študijski program kandidat z javnim skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed
predhodnih razpisov.
Kandidatu pogoja iz prve alineje prejšnjega odstavka ni potrebno izpolnjevati, če
je na tuji instituciji sprejet ali vpisan kot poskusni študent na doktorski študij, ki ustreza
sledečim zahtevam:
– institucija ima predpisane obveznosti,
ki jih mora opraviti kandidat za pridobitev
statusa doktorskega študenta,
– institucija po prehodu študenta retroaktivno vpiše na doktorski študij.
Če se kandidat prijavlja za štipendijo za
študij, pri katerem je možen samostojen zaključek prve ravni s spričevalom, ali prehod
iz prve na drugo raven brez pridobitve javno veljavnega spričevala po zaključku prve
ravni, se lahko prijavi za štipendijo samo
za prvo raven, pri čemer bo moral to raven
tudi uspešno zaključiti in pridobiti ustrezno
spričevalo, ali za celoten program na obeh

ravneh, pri čemer v prijavi navede obe ravni
študija (npr. BA/MSci, MPhil/PhD), pri čemer
kandidat, če mu je taka štipendija odobrena,
študija ne sme zaključiti s prvo ravnjo. Za
študij na področju družboslovja ali humanistike noben del dvostopenjskega študija ne
sme potekati na dodiplomski ali njej primerljivi ravni. Kandidat, ki želi prvo raven uspešno zaključiti in pridobiti ustrezno spričevalo
pred nadaljevanjem izobraževanja na višji
ravni, se mora prijaviti le za prvo raven.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati originalno in v celoti izpolnjeno ter lastnoročno podpisano prijavnico ter v celoti izpolnjeno in lastnoročno
podpisano izjavo (statement) na predpisanem obrazcu, ki javnemu skladu omogoča
poizvedovanje v zvezi s študijem pri izobraževalni ustanovi.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev in izbirnih meril:
4.1. uradno potrdilo tuje izobraževalne
institucije o vpisu ali (pogojnem) sprejemu,
v katerem je naveden polni naziv študijskega programa, da gre za redni študij, letnik
oziroma leto študija, študijsko leto in datum
začetka študija, za katerega velja potrdilo,
in sicer:
4.1.1. če je kandidat v program sprejet,
ni pa še vpisan, predloži uradno potrdilo tuje
izobraževalne institucije, v katerem ta potrdi,
da je kandidat v študijskem letu 2010/2011
v študijski program sprejet,
4.1.2. če je kandidat v program pogojno
sprejet, predloži uradno potrdilo tuje izobraževalne institucije, v katerem ta potrdi, da je
kandidat v študijski program pogojno sprejet
v študijskem letu 2010/2011,
4.1.3. če je kandidat že vpisan v program v študijskem letu 2010, če je študijsko
leto enako koledarskemu, oziroma je vpisan
v program v študijskem letu 2009/2010 in
bo v študijskem letu 2010/2011 študij nadaljeval v višjem letniku istega študijskega programa, predloži uradno potrdilo tuje
izobraževalne institucije o vpisu v tekoče
študijsko leto,
4.1.4. kandidat, ki je sprejet ali vpisan kot
poskusni študent v skladu z določili predzadnjega odstavka 3. točke tega razpisa, mora
predložiti uradno potrdilo tuje izobraževalne
institucije o statusu poskusnega študenta,
pri čemer morajo biti iz potrdila razvidne
obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti za
prehod na doktorski študij, rok, v katerem
mora te obveznosti opraviti ter potrditev, da
bo študent po opravljenem prehodu vpisan
retroaktivno na doktorski študij za čas trajanja statusa poskusnega študenta,
4.1.5. kandidat, ki se prijavlja za štipendijo za obe ravni dvostopenjskega študija
iz zadnjega odstavka prejšnje točke tega
razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje
izobraževalne institucije o sprejemu ali vpisu
na tak študij, iz katerega mora biti razvidno
tudi trajanje posamezne ravni in obveznosti,
ki jih mora kandidat izpolniti za prehod med
obema ravnema, ter da kandidat študija ne
bo zaključil po prvi ravni,
4.2. pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in
trajanju študija, datumih posameznega študijskega leta ter datumu, do katerega mora
študent izpolniti študijske obveznosti programa (zaključek izpitov, oddaja naloge, zagovor ali druge obveznosti, ki jih mora študent uspešno opraviti za pridobitev stopnje
izobrazbe po tem programu), predmetnik
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z opisom temeljnih in obveznih predmetov
za celotni študijski program ter vseh izbirnih
predmetov, ki jih je kandidat že opravil oziroma jih namerava izbrati, za vsa študijska leta
programa; v primeru raziskovalnega študija
brez predmetov kandidat odda celoten prvi
del dokumentacije, namesto predmetnika pa
mora oddati povzetek odobrenega raziskovalnega dela,
4.3. uradno potrdilo o višini letne šolnine,
ki se glasi na ime kandidata in ga izda tuja
izobraževalna institucija, oziroma potrdilo,
da kandidatu šolnine ni potrebno plačati,
4.4. spričevalo zadnje v celoti zaključene
ravni izobraževanja,
4.5. uradno potrdilo izobraževalne institucije o uspehu in sicer:
4.5.1. o vseh doseženih ocenah zadnjega zaključenega izobraževanja;
4.5.2. o vseh doseženih ocenah zadnjega izobraževanja, na katerem je oziroma
je bil kandidat vpisan, ki so pridobljene do
30. 4. 2010, če kandidat izobraževanja še
ni zaključil, pri čemer morajo biti iz potrdila
razvidni datumi, kdaj je ocene pridobil,
4.5.3. o vseh doseženih ocenah v vseh
do 30. 4. 2010 zaključenih letnikih srednješolskega izobraževanja (spričevala),
4.5.4. o vseh doseženih ocenah zadnjega v celoti zaključenega izobraževanja, na
katerem je pridobil vsaj 3 številčne ocene,
če je kandidat na zadnjem izobraževanju,
na katerem je ali je bil vpisan do 30. 4. 2010
pridobil manj kot 3 številčne ocene, o čemer
mora prav tako predložiti potrdilo;
4.5.5. vseh ocen zadnjega v celoti zaključenega izobraževanja, če je kandidat trenutno vpisan v drugo ali višje leto tega študija
in študij ni ocenjevan z ocenami, o čemer
prav tako predloži potrdilo.
Upoštevale se bodo ocene, ki jih je kandidat pridobil do vključno 30. 4. 2010, pri
čemer zahtevana potrdila iz točke 4.5. ne
smejo biti izdana pred 30. 4. 2010, razen
za tiste kandidate, ki so izobraževanje že
zaključili oziroma bodo predložili srednješolska spričevala.
4.6. če je potrdilo o doseženih ocenah iz
točke 4.5. tega odstavka izdala tuja izobraževalna institucija, mora kandidat oddati tudi
uradno potrdilo te institucije o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede vse možne
ocene, vse pozitivne ocene in navede razpon posamezne ocene, če ta ni linearen,
4.7. izpis osebne bibliografije iz baze COBISS kot dokazilo o objavljenih znanstvenih
člankih ali aktivni udeležbi na znanstveni
konferenci s predavanjem, objavi posterja
ali druge obliko aktivne udeležbe, vpisane
v COBISS najkasneje do 30. 4. 2010,
4.8. dokazila o sofinanciranju šolnine
s strani drugih pravnih oseb (pogodbo o sofinanciranju šolnine ali drug ustrezen dokument),
4.9. če kandidat uveljavlja pravico do
dodatka k štipendiji za posebne potrebe,
mora priložiti tudi odločbo ali sklep, da je
zaradi ovir, motenj ali primanjkljajev usmerjen v skladu s predpisi o usmerjanju otrok
s posebnimi potrebami oziroma je zanj priznan dodatek za nego otroka oziroma mu je
priznana invalidnost oziroma telesna okvara. Odločbo ali sklep mora izdati ena izmed
naslednjih institucij: Center za socialno delo,
Zavod za šolstvo, Zavod za zaposlovanje
ali Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka razen dokazila iz točke 4.5. so lahko kopije,
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vendar si javni sklad pridržuje pravico zahtevati original, pri čemer elektronsko izdani
dokumenti veljajo kot kopije.
Kandidat mora ob prijavi navesti natančen naziv institucije in programa študija, za
katerega štipendiranje se prijavlja, naknadne spremembe institucij in študijskih programov po preteku roka za oddajo prijave
ne bodo upoštevane.
Oddanih originalov ali overjenih prepisov
javni sklad ne vrača.
5. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po štirih kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je devetdeset (90).
5.1. Področje izobraževanja – 30 točk
Področje izobraževanja se točkuje kot
sledi:
– naravoslovje, tehnika, medicina – 30
točk
– družboslovje, humanistika – 0 točk
K družboslovju oziroma humanistiki se
prištevajo naslednje kategorije klasifikacije
KLASIUS-P.
0 Splošne izobraževalne aktivnosti
1. Izobraževalne vede in izobraževanje
učiteljev
22. Humanistika
3. Družbene, poslovne, upravne in pravne vede
76. Socialno delo
81. Osebne storitve
86. Varovanje
K naravoslovju, tehniki oziroma medicini
pa se uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P:
4. Naravoslovje, matematika in računalništvo
5. Tehnika, proizvodne tehnologije in
gradbeništvo
6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
72. Zdravstvo
84. Transportne storitve
85. Varstvo okolja
O uvrstitvi drugih in interdisciplinarnih
študijskih programov v posamezno področje
javni sklad odloči na podlagi predloženih dokazil iz točke 4.2. ter drugih javno dostopnih
informacij o programu.
Pri interdisciplinarnih programih se za
točkovanje upošteva najprej tisto področje,
ki je v obsegu vseh obveznosti programa zastopano v največjem deležu glede na število
kreditov, število ur ali število predmetov, po
potrebi pa tudi namen študija, glede na področje dela po zaključenem izobraževanju,
za katerega program primarno izobražuje.
Če so področja enakomerno zastopana, se
upošteva tisto področje, ki je ugodnejše za
kandidata.
5.2. Objave – 30 točk
Objava samostojnega znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji se točkuje
s 15 točkami, objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični
oziroma samostojni publikaciji v soavtorstvu
se točkuje z 10 točkami, vsaka aktivna udeležba na znanstveni konferenci (predavanje,
objava posterja, objava v zborniku, ipd.) se
točkuje s 3 točkami. Najvišje možno skupno
število točk po tem merilu znaša 30 točk.
Za točkovanje se bodo upoštevale samo
tiste objave, ki bodo do vključno 30. 4. 2010
vpisane v bazo COBISS in niso rezultat študijskih obveznosti kandidata, za katere bo
kandidat v prijavi predložil izpis iz baze COBISS. Iz izpisa COBISS mora biti razvidno,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
da gre za znanstveni prispevek oziroma
udeležbo na znanstveni konferenci oziroma
mora biti prispevek kategoriziran kot znanstveni.
Če kandidat ob prijavi ne bo predložil
ustreznega izpisa iz COBISS, se upošteva,
da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu. Če kandidat predloži izpis iz COBISS
in vpisani prispevki niso kategorizirani, se
upošteva, da kandidat ne uveljavlja točk po
tem merilu. Če bo kandidat predložil druga
dokazila o dosežkih (fotokopije ali originali
objav) brez izpisa iz COBISS, se upošteva,
da te objave niso vnesene v COBISS in da
kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu.
5.3. Uspeh – 30 točk
Uspeh se točkuje kot sledi:
– povprečna ocena od vključno 6,0 do
7,0 − 0 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,0 do
7,6 − 5 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,6 do
8,0 − 10 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,0 do
8,8 − 20 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,8 do
9,5 − 25 točk, in
– povprečna ocena od vključno 9,5 do
vključno 10 − 30 točk.
Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene potrdila iz 4.5
točke tega razpisa, razen če institucija izrecno ne navede drugače na potrdilu iz 4.6
točke tega razpisa. Povprečna ocena se
izračuna na 4 decimalna mesta.
Pri ocenah, doseženih na institucijah
v tujini, ter ocenah na srednješolski ravni
v Sloveniji, se vsaka ocena najprej pretvori
v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja,
na podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečje, ki je podlaga za točkovanje.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi posebna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Komisija postopek vodi
v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter Splošnimi pogoji
poslovanja. Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija
ocenila na podlagi meril, ki jih določa javni
razpis, ter določila prednostni seznam teh
kandidatov, kjer bo te kandidate razvrstila po
vrstnem redu glede na prejeto višino točk, in
sicer od kandidata z največ točkami do kandidata z najmanj točkami. Na prednostni seznam se lahko uvrstijo le kandidati, katerih
vloge bodo točkovanje z vsaj 20 točkami.
Za štipendiranje bodo med kandidati, ki
bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa,
izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo glede na merila javnega razpisa prejele višje
število točk, pri čemer mora kandidat za
pridobitev štipendije po tem razpisu doseči
najmanj 20 točk.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima prednost kandidat, ki se
prijavlja za študij za področje naravoslovja,
tehnike ali medicine, ki se vpisuje na višjo
raven izobraževanja ali ki ima višjo povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po merilu uspeha. Vsako naslednje
merilo se uporabi le, če po predhodnem merilu ni bilo možno razvrstiti kandidatov.
7. Odločanje in pogodbeno razmerje
Javni sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti
odločbe ter predložitvi morebitnih z odločbo
predvidenih dokazil s strani kandidata, javni

sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo
o štipendiranju. Nakazilo štipendije se lahko
izvrši šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju.
Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij zaključiti v pogodbenem
roku. Po zaključenih študijskih obveznostih
programa se mora štipendist zaposliti pri
delodajalcu s sedežem oziroma stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji ali se
samozaposliti.
Štipendist mora biti zaposlen ali samozaposlen za polni delovni čas vsaj toliko let,
kolikor študijskih let je prejemal štipendijo,
pri čemer ni nujno, da je štipendist v celotnem navedenem obdobju v delovnem razmerju pri istem delodajalcu.
Če štipendist sklene delovno razmerje
za čas, ki je krajši od polnega delovnega
časa, se trajanje zaposlitve preračuna na
polni delovni čas.
Podrobneje je štipendijsko razmerje določeno s pogodbo o štipendiranju ter Splošnimi pogoji poslovanja.
8. Dostopnost dokumentacije: besedilo
javnega razpisa, prijavnico, obrazec z izjavo (statement) in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani, www.
sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22 (6. nadstropje), 1000
Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro,
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9.
in 14. uro pri Doris Sattler, Špeli Sušec ali
Sabini Mikuletič.
9. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini
oziroma bo odsoten najmanj 30 dni, mora
pred odhodom javnemu skladu predložiti
originalno pooblastilo osebi s prebivališčem
v Republiki Sloveniji za zastopanje.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo in sicer v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj
z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 87. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave tega razpisa v Uradnem listu RS in
traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo
prijav, ki je petek, 4. junij 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času in
sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in
15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta razpis.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke 28.
člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 14/07-UBP3, 126/07) takse prosta.
11. Dodatne informacije
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Dodatne informacije so na voljo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si
v razdelku Aktualni razpisi, na spletnem forumu o 87. javnem razpisu na istih straneh,
osebno ali telefonsko pa v času uradnih
ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro, pri sledečih
osebah:
– Doris Sattler, e-pošta: doris.sattler@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-92, ali
– Špela Sušec, e-pošta: spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86, ali
– Sabina Mikuletič, e-pošta: sabina.mikuletic@sklad-kadri.si, tel. 01/434-15-50.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 430-45/2010-1
Ob-3457/10
Na podlagi 7. in 9. člena Pravilnika o (so)
financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/06; v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik)), in v zvezi z 12. členom
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine v letu 2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu:
razpis) je (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec)
s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci.
Prijavo odda slovenski raziskovalec, ki bo
sodeloval s tujim raziskovalcem (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj-raziskovalec).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis: na razpis se lahko prijavijo
raziskovalne organizacije ali fizične osebe
(v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce, ki
bi sodelovali z raziskavami s slovenskim
raziskovalcem ali raziskovalci. Tuji raziskovalec mora biti tuj ali slovenski državljan, ki
najmanj pet let živi in deluje v tujini.
4. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je, da
prijavitelj s tujim raziskovalcem pri skupnem
raziskovalnem delu doseže tako kvalitetne
raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni
mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact
factor) na svojem področju.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Za (so)financiranje sodelovanja tujih
raziskovalcev v posamezni raziskovalni
organizaciji mora prijavljeni program dela
kumulativno izpolnjevati naslednje splošne
pogoje:
– tuji raziskovalec mora raziskovati v slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni organizaciji na ozemlju Republike Slovenije
brez prekinitev vsaj tri mesece, pri čemer
se sodelovanje tujega raziskovalca na konferencah ali znanstvenih srečanjih ne šteje
za prekinitev;
– v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji raziskovalec vsaj dve

predavanji s tematiko s področja opravljanih raziskav, ki sta časovno ločeni najmanj
mesec dni.
Na tem razpisu ne morejo biti izbrani tuji
raziskovalci oziroma raziskovalne skupine,
ki so bili v zadnjih štirih letih izbrani na javnem razpisu za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Tuje raziskovalce se ocenjuje po naslednjih kazalcih:
– statusna odličnost,
– odličnost publikacij,
– odličnost pri citacijah,
– program dela.
Merila statusne odličnosti so:
– Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev
v financiranje) in druge prestižne nagrade,
– članstvo uglednih akademij znanosti
in umetnosti,
– redni profesor ali profesor Emeritus,
– glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva
v zgornji četrtini revij s področja tematike,
– glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem
vpliva,
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji
četrtini revij s področja tematike,
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.
Merila odličnost publikacij so:
– skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem,
– znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20,
– (so)avtorstvo znanstvene knjige pri
uveljavljeni mednarodni založbi,
– objave preko 100 člankov v SCI revijah.
Merila odličnost pri citacijah so:
– naveden med citacijskimi klasiki po
ISI,
– število citatov,
– najbolj citirani članki.
Merila programa dela so:
– pomen za raziskovalno skupino (RS),
ki gosti tujega raziskovalca,
– pomen za raziskovalno organizacijo, ki
gosti tujega raziskovalca,
– pomen za Slovenijo.
Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni njihove prioritete. Natančen opis meril
je v poglavju H Metodologije ocenjevanja
prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), št.
6319-1/2010-1 z dne 31. 3. 2010. Prijave
bodo ocenjene po postopku in na način, kot
ga določata metodologija in pravilnik. Sklep
o izboru prijav za sofinanciranje tujih raziskovalcev sprejme Upravni odbor agencije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje sodelovanja tujih raziskovalcev
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 184.000 EUR. Realizacija javnega
razpisa je vezana na sprejem in zagotovitev
sredstev v finančnem načrtu agencije za
leto 2011. Razpisna sredstva so namenjena
za (so)financiranje največ 8 tujih raziskovalcev. Pri dodelitvi sredstev za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine se
upošteva naslednji okvirni razrez sredstev
po znanstvenih vedah:
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Znanstvene vede
Naravoslovno-matematične vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovje
Humanistika
Skupaj

1179
%
25
25
12,5
12,5
12,5
12,5
100

Praviloma iz istega naravoslovno-matematičnega oziroma tehniškega področja ne
bo izbran več kot en uveljavljeni tuji raziskovalec.
Agencija sofinancira sodelovanje tujih
raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem
ali raziskovalci z zagotavljanjem sredstev
za plačilo njihovega raziskovalnega dela in
s tem povezanimi stroški, za stroške bivanja
v Republiki Sloveniji in za povračilo potnih
stroškov iz države bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je
od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011.
Agencija bo (so)financirala sodelovanje tujih raziskovalcev za obdobje 3 mesecev,
začetek tega obdobja pa mora sovpadati
s časom izvajanja razpisa.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-Prijava/Tuji uveljavljeni raziskovalec/2010, na
spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema
digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma
pooblaščena oseba prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec). Prijave morajo biti oddane do vključno 17. 9. 2010, do 12. ure.
Prijaviteljem svetujemo, da zaradi možne
obremenjenosti strežnika prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijaviteljraziskovalec nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj-Razpis za
tuje uveljavljene raziskovalce v letu 2011«
in obvezno oznako prijave (ARRS-TURAZJR/2010/ ……) ter z nazivom in naslovom
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30,
1000 Ljubljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana
na spletni portal ARRS eObrazci in prispe
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 17. 9. 2010, do 12.
ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave,
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije, do
17. 9. 2010 do 12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani
obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim
podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. –
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oddaja prijave brez digitalnega podpisa –
elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse
zahtevane podatke, kot jih določa ta javni
poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 21. 9. 2010 ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do decembra 2012.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 430-44/2010-1
Ob-3458/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1
in 112/07), ter Uredbo o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Turčije, Uradni list RS-MP, št.
14/03, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Turčijo o v letih 2011–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih 2011–2013 na
skupno dogovorjenih področjih:
naravoslovno-matematične vede;
tehniške vede;
biotehniške vede;
medicinske vede;
družboslovne vede;
humanistika.
Bilateralni projekti trajajo tri leta.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Turčija.
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3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število
gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev
v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in turških raziskovalcev na razpise
okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
turški vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Turčiji: TUBITAK, http://www.
tubitak.gov.tr/uidb).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), poglavje J – Mednarodno
znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1
dne 31. 3. 2010.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (Skupni
odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo, v nadaljnjem besedilu: skupni
odbor), ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2011. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na
podlagi izbire skupnega odbora, na katero
je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2011–2013, znaša okvirno 37.500 EUR.
Sofinanciranje v letih 2011–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za sloven-

ske raziskovalce ob obiskih v Republiki Turčiji;
– stroške bivanja za turške raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za
kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih
pa v primeru zasedenosti domov največ do
1.252 EUR mesečno.
– dnevnice za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.
140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), tj.
21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije turškim raziskovalcem, ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2013.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih
2011–2013« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če prispe
v glavno pisarno agencije do 30. 7. 2010,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 30. 7. 2010, najkasneje
do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-TR-05-A/2010) in
B (ARRS-MS-TR-05-B/2010). Obrazca A in
B, poimenovana ARRS-MS-TR-05-A-2010Pr in ARRS-MS-TR-05-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 30. 7. 2010,
do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti
kot prilogi na naslov: razpis-turcija11-12@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 4. 8. 2010 ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
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Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Ob-3410/10
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja
Garancijske sheme Posavja, sklepa Upravnega odbora RRA Posavje ter s soglasjem
občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško
in Sevnica objavlja Regionalna razvojna
agencija Posavje – Garancijska shema Posavje (v nadaljevanju: RRA GSP) z naslednjimi bankami: Banka Koper d.d., Poslovna
enota Novo mesto, SKB Banka d.d., Poslovna enota Novo mesto in Krško, Nova Ljub
ljanska banka d.d., Poslovna enota Krško
ter Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Poslovalnica
Brežice
javni razpis
za dolgoročne investicijske kredite
pod ugodnejšimi pogoji in garancije
Garancijske sheme Posavje za leto 2010
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so posredni dolgoročni investicijski krediti z garancijami RRA
GSP mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) in samostojnim
podjetnikom posameznikom, v skupni višini 784.399 EUR, za pospeševanje razvoja
MSP in samostojnih podjetnikov posameznikov s sedežem v občinah:
Občina
Brežice
Krško
Kostanjevica
na Krki
Sevnica
Skupaj

Razpisana
sredstva (v EUR)
6.929
521.193
63.328
192.949
784.399

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki
sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.
Za kredite bo lahko RRA GSP dodeljevala garancije v višini od 50% do 80% glavnice
kredita brez obresti, vendar garancija ne
more presegati 48.000,00 EUR.
Krediti in garancije se dodelijo praviloma
iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj
sedež oziroma poslovno enoto.
Dolgoročni investicijski krediti z garancijo
RRA GSP se odobrijo za upravičene stroške
investicije, nastale od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2010. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste
bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.
Garancije RRA GSP se izdajo najkasneje do 1. 3. 2011.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko javijo:
– MSP (gospodarske družbe), ki po
55. členu Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) ustrezajo merilom za mikro, male
in srednje velike družbe in
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju: samostojni podjetniki),

ki so člani GSP (podpisana vloga za
včlanitev ter plačana enkratna pristopnina) ter imajo sedež dejavnosti na območju
občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki
in Sevnica. Izjemoma je lahko član sheme
tudi družba, ki nima sedeža v omenjenih
občinah, kolikor ima poslovno enoto v eni
izmed omenjenih posavskih občin, v kateri
zaposluje 2/3 oseb iz občine, v kateri ima
poslovno enoto.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na
tem razpisu, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita,
– vlagatelj mora pridobiti pozitivni sklep
banke o odobritvi kredita.
2.2 Nameni, za katere se dodeljujejo
dolgoročni investicijski krediti in garancije
(upravičeni stroški):
Materialne investicije:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov.
Nematerialne investicije:
nakup patentov, licenc, know-howa in
nepatentiranega tehničnega znanja.
Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
– nakup blaga in storitev v skladu z investicijo oziroma dejavnostjo podjetja,
– nakup materiala, ki je v rabi za redno
opravljanje dejavnosti podjetja,
(višina obratnih sredstev ne sme presegati 20% višine odobrenega kredita).
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestnoprevoznih sredstev.
Krediti niso namenjeni poplačilu oziroma
zamenjavi obstoječih kreditov.
Investicija in dejavnost, ki je predmet
vloge, se mora izvajati na območju občine,
v kateri ima podjetje sedež ali poslovno enoto, v kateri zaposluje 2/3 oseb iz občine, kjer
ima poslovno enoto.
V skladu s Pravili delovanja GSP članstvo v GSP ne predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev kredita in garancije.
2.3 Kreditni pogoji
– višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo se neto stroški investicije
brez DDV,
– maksimalna višina bančnega kredita je
60.000,00 EUR na podjetje/samostojnega
podjetnika, vendar največ do 70% upravičenih stroškov (brez DDV),
– minimalna višina bančnega kredita je
5.000,00 EUR na podjetje/samostojnega
podjetnika, vendar največ do 70% upravičenih stroškov (brez DDV),
– potrebni lastni viri: minimalno 30%
upravičenih stroškov (brez DDV),
– črpanje kredita je namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo,
– letna obrestna mera za kredit znaša
pri banki:
– SKB d.d.: EURIBOR 6-mesečni
+ 1,9%,
– NLB d.d.: 4,95%, nespremenljiva,
– Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,5%,
– Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 1,9%,
– odplačilna doba kredita je od 3 do
7 let,
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– za odplačevanje glavnice kredita je
možen moratorij do 6 mesecev, moratorij se
šteje v odplačilno dobo,
– stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke,
– način odplačila kredita: obročno, po
dogovoru z banko,
– zavarovanje kredita izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije.
2.4 Garancijski pogoji
Vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo.
– Znesek posamezne garancije ne more
presegati zneska 48.000,00 EUR, oziroma
je v višini 50%–80% glavnice kredita brez
obresti.
– Garancija RRA GSP je v celoti zavarovana na podlagi notarskega sporazuma
o denarni izvršljivosti terjatve in z menico.
Pravilo de minimis:
Na podlagi tega pravila skupni znesek
pomoči, dodeljen istemu podjetju–upravičencu, ne sme presegati zgornje meje
200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko
ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki
delujejo v cestnoprometnem sektorju.
V skladu z Uredbo Komisije (ES) št.
1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis ni možno združevanje pomoči za
posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo
mejo pomoči.
Do sredstev po tem razpisu v skladu
s pravilom de minimis niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 102/2000, premogovništva po opredelitvi
Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti.
Do pomoči GSP po pravilu de minimis
niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, katerim bi bila pomoč neposredno
povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in
samostojnega podjetnika in pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred
uporabo uvoženega.
Prav tako do sredstev po tem razpisu
niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki:
– ki so v težavah (glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju),
– ki izvajajo program prestrukturiranja,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS.
2.5 Prednostni kriteriji za dodeljevanje
kreditov in garancij
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in /ali
tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest,
konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje
z energijo, varovanje okolja),
– predstavljali investicijo v dejavnost, za
razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
RRA Posavje bodo imela podjetja z boljšo
boniteto poslovanja.
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3. Vsebina vloge za kredit in garancijo
Za gospodarske družbe:
1. Obrazec – Vloga za odobritev kredita
in garancije
2. Predstavitev investicije oziroma poslovni načrt z izkazom poslovnega izida in
bilanco stanja za leti 2008 in 2009
3. Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita v skladu s kreditno garancijskimi pogoji
tega razpisa
4. Finančni izkazi o poslovanju:
– Zadnji izkazi, ki so bili dostavljeni na
AJPES:
a) Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja,
b) Izkaz uporabe dobička in kritje izgube,
c) Izkaz finančnih tokov,
d) Pojasnila k računovodskim izkazom,
e) Poslovno poročilo družbe.
– Ocena med letom doseženih poslovnih
rezultatov in specifikacija večjih kupcev in
dobaviteljev.
5. Redni izpis iz sodnega/poslovnega
registra (ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje vloge)
6. Fotokopija obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti (AJPES)
7. Druga dokazila na zahtevo RRA Posavje oziroma banke ali po lastni izbiri.
Za samostojne podjetnike:
1. Obrazec – Vloga za odobritev kredita
in garancije
2. Predstavitev investicije oziroma poslovni načrt z izkazom poslovnega izida in
bilanco stanja za leti 2008 in 2009
3. Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita v skladu s kreditno garancijskimi pogoji
tega razpisa
4. Bonitetno dokazilo: potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave Davčnega
urada
5. Finančni izkazi o poslovanju:
– Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto s prilogami:
a) Podatki iz izkaza poslovnega izida,
b) Podatki iz bilance stanja,
c) Popisni list terjatev do kupcev in dobaviteljev,
d) Popisni list obveznosti do kupcev in
dobaviteljev.
– Ocena med letom doseženih poslovnih
rezultatov
6. Fotokopija dovoljenja za opravljanje
dejavnosti (priglasitveni list, obrtno dovoljenje oziroma redni izpis iz Poslovnega registra zasebnikov pri AJPES-u) – dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje vloge.
7. Druga dokazila na zahtevo RRA Posavje oziroma banke ali po lastni izbiri.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 7.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga
v predvidenem roku petih dni ne bo dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne
izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa, se kot
neustrezna zavrne.
RRA GSP lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Natančno
opredeljena merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom so dosegljiva v razpisni
dokumentaciji.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodilo, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje
projektov, prijavni list – vloga za odobritev
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kredita in garancije in vzorec pogodbe o izdaji garancije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu RRA Posavje, Cesta
krških žrtev 46, Krško, in na spletni strani,
www.rra-posavje.si.
5. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do objave spremembe oziroma novega razpisa.
6. Obravnava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA GSP najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih
dni, bodo praviloma obravnavane in rešene
do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, se bodo
prosilcu neodprte vrnile.
7. Pošiljanje vloge
Vlogo za odobritev kredita in garancije pošljite na naslov: Regionalna razvojna
agencija Posavje, Cesta krških žrtev 46,
8270 Krško.
8. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem
razpisom dobijo vlagatelji na: Regionalna
razvojna agencija Posavje, Cesta krških
žrtev 46, 8270 Krško, tel. 07/488-10-48,
07/488-10-40 ali na e-naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si ali agencija@rra-posavje.si, oziroma na spletni strani RRA Posavje, www.rra-posavje.si.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Ob-3397/10
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000
Ljubljana, na podlagi 12. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/02, 115/05, 61/06 – ZDru-1,
112/07) in 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev
v raziskovalnih organizacijah (zadnja sprememba Uradni list RS, št. 90/09) ter v zvezi
s sklepom Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 430-68/2009-514 z dne 23. 12.
2009, objavlja
javni razpis
za mlade raziskovalce (m/ž) v letu 2010
Pri izbranih mentorjih na raziskovalnih
področjih:
Vzgoja in izobraževanje: dr. Darko
Štrajn.
Psihologija: dr. Alenka Gril.
Kandidat se lahko prijavi samo na eno
razpisano mesto. Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri, doseženo po študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji
pred 1. julijem 2004, in povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis
na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
– ima izobrazbo druge stopnje ustrezne
smeri, doseženo po magistrskem študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 1. juliju 2004, in povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8,00;
– ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 1. julijem 2004; ali
– glede na prvo, drugo in tretjo alineo
tega odstavka primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini; in

– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva 1982); če je kandidat za
mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za
znanost, že vpisan na podiplomski študij, se
starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se
za vsak vpisani letnik doda eno leto.
Če je kandidat za mladega raziskovalca
že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij,
dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred
1. julijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.
Če je kandidat za mladega raziskovalca
izkoristil starševski dopust – pri čemer se za
enega otroka upošteva 1 leto – se starostna
meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano
bolezensko odsotnost kandidata.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so
pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Čas usposabljanja je največ 3 leta in
šest mesecev.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. prijavni obrazec z izjavami (Obrazec
Prijava MR/10, Izjava št. 1,2,3);
2. CV;
3. fotokopija osebnega dokumenta;
4. dokazilo o izobrazbi:
– fotokopija diplome,
– dokazilo o opravljenem znanstvenem
magisteriju;
5. originalno dokazilo o povprečni oceni
dodiplomskega študija (tj. dodatek k diplomi
oziroma uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna
povprečna študijska ocena izračuna na 2
decimalki natančno), in opravljenih najmanj
80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem
študiju;
6. potrdilo o vpisu na podiplomski študij
in dokazilo o opravljenih obveznostih, če je
kandidat že vpisan;
7. dokazila o prejetih nagradah in priznanjih;
8. dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu
znanstvenih člankov;
9. kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu;
10. kratka predstavitev raziskovalnih interesov kandidata.
Merila ocenjevanja
Vloge kandidatov bodo na osnovi 26. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, ocenjene po naslednjih merilih:
1. povprečna ocena dodiplomskega študija (na 2 decimalki natančno, na npr. 8,45)
– toliko točk, kolikor povprečna ocena presega 8,00 (npr. 0,45);
2. že pridobljen naziv magistra znanosti
– 1 točka;
3. je že vpisan na podiplomski študij –
0,50 točke;
4. je prejel nagrado oziroma priznanje
(npr. nagrade za akademske dosežke članice univerze, strokovnih društev in podobno)
– do 0,50 točke;
5. ima objavljene znanstvene članke –
do 1,00 točke (ocena mentorja glede na
zahtevnost članka in soavtorstva, kjer se 1
točka deli s številom soavtorjev);
6. sodelovanje pri raziskovalnem delu,
zlasti na področju vsebine usposabljanja –
ocena do največ 3,00 točke, pri čemer se

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ocenjujejo tudi dodatna specialna znanja,
potrebna za izvajanje programov.
Pisne prijave s prilogami in obvezno
navedbo mentorja, pri katerem se želijo
usposabljati z oznako »Razpis za mladega
raziskovalca« morajo prispeti na Pedagoški
inštitut, Gerbičeva, 1000 Ljubljana do vključno 4. 6. 2010 po objavi razpisa. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po
opravljenem izbirnem postopku.
Prijavni obrazec (obrazec Prijava MR/10)
z izjavami št. 1, 2, 3 je dostopen na spletni
strani Pedagoškega inštituta, http://www.
pei.si.
Pravilnik je dostopen na spletni strani
ARRS, http://www.arrs.gov.si/sl/mr/akti/pravmr-RO-nov09.asp
Opozorilo
Izbrani kandidati za mlade raziskovalce
se morajo posebej prijaviti na razpis za vpis
v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2010/11 na izbrani fakulteti podiplomskega študija. Kandidati, ki se ne bodo
vpisali v podiplomski študij do vpisnih rokov,
ne bodo mogli skleniti pogodbe o usposabljanju mladih raziskovalcev z ARRS.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na tel. 01/420-12-40
Pedagoški inštitut
Ob-3420/10
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., na
podlagi 24. člena Akta o ustanovitvi družbe
SENG d.o.o. Nova Gorica objavlja
razpis
za izbiro izvajalca za gradbena dela po
LOT-u A pri rekonstrukciji HE Doblar
I – II. faza
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
2. Predmet naročila: gradbena dela pri
rekonstrukciji agregatov HE Doblar I po
LOT-u A.
3. Kraj dobave in izvedbe del: Doblar 6A,
5215 Ročinj, Slovenija.
4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
gradbena dela po LOT-u A pri rekonstrukciji
agregatov v HE Doblar I.
5. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: na sedežu družbe, pri
Petru Drusany-ju, tel. 00386(0)5/339-63-56,
faks 00386(0)5/339-63-15 ali pri Petru
Blažeju, tel. 00386(0)5/339-63-48, faks
00386(0)5/339-63-15, v roku 14 dni od objave.
7. Dvig možen ob predhodni telefonski
najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 480 EUR (v ceni je
vključen DDV) je potrebno vplačati na TRR
04750-0000545385 pri Novi KBM d.d. s pripisom »razpis za LOT A«. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
9. Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 30. 6. 2010, do 12. ure.
10. Naslov kamor je treba predložiti
ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 2010 ob 13. uri, na sedežu družbe
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica.

12. Finančno zavarovanje za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 5% ponudbene vrednosti.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
14. Merila za ocenjevanje ponudb: po
razpisni dokumentaciji.
15. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
16. Ogled lokacije: priporočljiv je ogled
lokacije v času trajanja razpisa po predhodni
najavi pri naročniku.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Ob-3324/10
Občina Črenšovci na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Črenšovci (Uradni list
RS, št. 19/05), Odloka o proračunu Občine
Črenšovci za leto 2010, (Uradni list RS, št.
12/10) in letnega programa športa Občine
Črenšovci v letu 2010 sprejetega na 27. seji
Občinskega sveta Občine Črenšovci dne
22. 4. 2010, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2010, ki jih
bo v letu 2010 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
in šolskih otrok,
2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
5. izobraževanje,
6. delovanje športnih društev,
7. športne prireditve.
II. Razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih,
Zakona o društvih in Zakona o gospodarskih
družbah, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
– imajo sedež v Občini Črenšovci,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnost,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu.
III. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in vsebovati
vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih.
Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci, z oznako »Razpis – šport
2010«.
Zadnji rok za oddajo je 1. junij 2010.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravočasno predložene.
IV. Postopek obravnave prijav
Odpiranje prijav ne bo javno.
Pravočasno prispele prijave bo ovrednotila Komisija za šport Občine Črenšovci.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji pisno
obveščeni in pozvani k podpisu pogodbe.
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V. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na
sedežu Občine Črenšovci. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo na tel.
02/573-57-50.
Občina Črenšovci
Št. 347-15/2010
Ob-3353/10
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 in 127/06) ter 5. člena Odloka
o urejanju in vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in površin za pešce
ter zimski službi v Občini Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 31/05), Občina Šmartno
pri Litiji objavlja
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe »Urejanje in
vzdrževanje občinskih cest«
1. Koncedent: Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest«.
3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
urejanja in vzdrževanja občinskih cest na
območju celotne Občine Šmartno pri Litiji.
Razpisana koncesija se podeli le enemu
koncesionarju.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za
dobo 5 let.
5. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je kandidatom dosegljiva.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
v času uradnih ur, na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji,
soba št. 5.
6. Pogoji razpisa:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet koncesije in izpolnjuje predpisane
pogoje za opravljanje dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju
javne službe, ki je predmet koncesije, izključno za področje koncedenta;
– da razpolaga z zadostnim obsegom
potrebnih sredstev za delo, izključno za področje koncesije;
– da razpolaga z ustreznim poslovnim
prostorom na območju koncedenta;
– da zagotavlja nadzor nad izvajanjem
lastnega dela;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem oziroma
opustitvijo opravljanja lahko povzroči tretji
osebi ali koncedentu;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na utemeljen poziv uporabnikov
ob vsakem času;
– da ni v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije;
– da je pri dosedanjem delu dosegal dobre poslovne rezultate;
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
javnega razpisa določena z razpisno dokumentacijo,
– parafiran vzorec pogodbe,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10.000,00 EUR, ki mora veljati vsaj
en dan več, kot je veljavnost ponudbe.
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8. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
v vložišče Občine Šmartno pri Litiji, najkasneje do 26. 5. 2010, do 12. ure, v zaprti
kuverti, z navedbo točnega naslova naročnika in z oznako: javni razpis – koncesija za
urejanje in vzdrževanje občinskih cest – Ne
odpiraj, na hrbtni strani kuverte pa mora biti
točen naslov pošiljatelja.
9. Javnega odpiranja ponudb ne bo.
Upoštevane bodo le pravilno označene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncedenta.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.
Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe
nosijo ponudniki.
11. Ponudba mora veljati vsaj 60 dni, od
datuma odpiranja ponudb.
12. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi upravne odločbe sklenjena koncesijska
pogodba.
13. V primeru, da se v določenem roku
prijavi samo en ponudnik, lahko Občina
Šmartno pri Litiji z njim sklene pogodbo.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 610-0004/2010
Ob-3355/10
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08,
100/08 Odl. US, 79/09 in 14/10 Odl. US),
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2010 (Uradni list RS, št. 106/09) in Pravilnika o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in
vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega
pomena, ki niso v lasti Občine Sevnica, lokalne javne infrastrukture in drugih nujnih
programov na področju kulture (Uradni list
RS, št. 44/06), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov za
ohranjanje in vzdrževanje kulturnih
spomenikov lokalnega pomena, ki niso
v lasti Občine Sevnica, v Občini Sevnica
v letu 2010
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa
Kulturni spomeniki lokalnega pomena, ki
niso v lasti Občine Sevnica (v nadaljevanju:
spomeniki), razglašeni z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 14/02, 106/05):
a) sakralni spomeniki:
– restavratorsko-konservatorski posegi,
– nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika,
b) drugi kulturni spomeniki lokalnega
pomena, za katere je izražen širši lokalni
interes:
– restavratorsko-konservatorski posegi,
– nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja spomenika,
– tekoča vzdrževalna dela.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
– da so lastniki ali upravljavci kulturnega
spomenika,
– da imajo vsebinsko in finančno opredeljen projekt,
– da so pridobili mnenje odgovornega
konservatorja.
4. Obvezna dokazila so:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– dokazilo o lastništvu oziroma ustrezno
listino o upravljanju,
– vsebinski program – projekt,
– finančni program s predračunskimi vrednostmi in zaključeno finančno konstrukcijo,
– mnenje odgovornega konservatorja (za
spomenike).
5. Kriteriji in merila za izbor programov in
dodelitev sredstev:
Splošni kriteriji in merila:
– stopnja zaščitenosti spomenika

do 50 točk,

– stopnja poškodovanosti spomenika (mnenje
strokovne institucije o stopnji ogroženosti spomenika,
kar ima lahko za posledico celo trajno poškodbo
celote ali dela pomembne kulturne dediščine)

do 30 točk,

– sofinanciranje projekta s strani
Ministrstva za kulturo oziroma Sklada RS za kulturne
dejavnosti

do 10 točk,

– višina sredstev iz drugih virov

do 10 točk.

Pri določitvi prednostne liste sofinanciranja se poleg splošnih meril upoštevajo še
naslednji kriteriji:
1. Pomembnost izvedbe posega pri
ohranjanju kulturne dediščine, ki je v interesu občine:
– kulturne pričevalnosti, ki bo omogočala
poglobljeno raziskovalno dejavnost,
– gospodarske koristnosti, ki bo omogočala ohranjanje tradicionalne dejavnosti
oziroma izvajanje muzejske dejavnosti,
– turistične zanimivosti, ker predstavlja
dominanto v prostoru ali zanimivost za oglede javnosti.
2. Finančno izražen interes lastnika in
sovlagateljev za obnovo spomenika in njegovo prezentacijo za javnost.
3. Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljavcev za ohranitev spomenika
in njegove spomeniške funkcije.
4. Nadaljevanje že začetih posegov na
spomeniku.
5. Posegi in programi, ki predstavljajo
obeležitev pomembnih kulturnozgodovinskih
dogodkov na območju Občine Sevnica.
6. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih sredstev znaša 26.238 €.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2010.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 11. 6. 2010 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke
oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 11. 6. 2010 (datum
poštnega žiga na dan 11. 6. 2010).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis za kulturne spomenike 2010«. Na
kuverti mora biti obvezno naveden naslov
prijavitelja. Ponudbe, ki ne bodo oddane
v skladu s temi navodili, bodo s sklepom
zavržene.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 15. 6.
2010, v prostorih Občine Sevnica.
V primeru nepopolnih vlog bo komisija
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni vlogo
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v tem roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS, do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica,
www.obcina-sevnica.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobite pri Maji Požun, tel.
07/81-61-214, e-mail: maja.pozun@obcinasevnica.si, vsak delovni dan, v času od 8.
do 14. ure.
Občina Sevnica
Št. 301-5/2009-98
Ob-3375/10
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 90/09), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za
razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 42/08), v nadaljevanju: pravilnik) objavlja Mestna občina
Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti in
razvoj ter sofinanciranje promocijskih
aktivnosti podjetij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(v nadaljevanju: občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
A) Sofinanciranje upravičenih stroškov
naslednjih začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme)
ter nematerialnih investicij (nakup patentov,
licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje:
– obnove poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev in opreme;
– nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč;
– gradnje in/ali nakupa objekta;
– investicij v opremo poslovnih prostorov
(npr. pohištva, klimatskih naprav ipd.);
– nakupa drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1,
Uradni list RS, 18/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47),
– računalnikov, tiskalnikov, mobilnih telefonov in ostale opreme, ki se uporablja
v pisarniške namene.
B) Sofinanciranje upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma
ali v tujini.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega
podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah
njihovega razvoja, povečanje možnosti za
ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje
njihove rasti.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 20.000
EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za
razvoj podjetništva.
V. Upravičenci
1. Do sredstev so upravičena podjetja
ki:
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31. 12. 2009 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02);
– niso od leta 2000 pridobila in niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah;
– niso za iste upravičene stroške pridobila sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov;
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene
pogodbene obveznosti do občine iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala;
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica.
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj:
– investirajo na območju Mestne občine
Nova Gorica;
– imajo najmanj eno zaposleno osebo;
– investirajo v: opredmetena osnovna
sredstva za ustanovitev novega obrata ali
v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata
v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali
proizvodnega procesa in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni
dejavnosti ali v neopredmetena osnovna
sredstva.
Za sofinanciranje promocijskih aktivnosti
podjetij:
– podjetja, ki imajo najmanj eno zaposleno osebo,
– podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini
Nova Gorica in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini.
2. Do sredstev niso upravičena:
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj in promocijske
aktivnosti podjetij:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je
znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene
v Uredbi (ES) št, 1407/2002;
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– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj:
– na podlagi tega javnega razpisa bo
posameznemu upravičencu sofinancirana
le ena investicija, ki predstavlja zaključeno
celoto. V primeru, da posamezni upravičenec prijavi več takšnih investicij, bo naročnik upošteval tisto investicijo, katere znesek
upravičenih stroškov bo najvišji;
– podjetja, ki so na javnem razpisu za
spodbujanje začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, 94/09 z dne 20. 11. 2009, že kandidirala in pridobila sredstva, niso upravičena
do dodelitve sredstev po tem razpisu;
– minimalni znesek vseh upravičenih
stroškov (brez DDV) posamezne investicije,
ki predstavlja zaključeno celoto, mora znašati vsaj 500,00 EUR, maksimalni znesek
prijavljene investicije pa mora znašati največ
4.000 EUR (brez DDV).
Investicija se mora ohraniti na območju
občine vsaj tri leta po dodelitvi sredstev.
Za sofinanciranje promocijskih aktivnosti
podjetij:
– na podlagi tega javnega razpisa bo
sofinancirana samo ena udeležba na sejmu
ali razstavi doma ali v tujini.
VII. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj:
– stroške materialnih investicij (nakup
novih strojev in opreme);
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, znanja in izkušenj – know
how-a, nepatentiranega tehničnega znanja
ter programske opreme).
Za sofinanciranje promocijskih aktivnosti:
– stroške najema razstavnega prostora
in postavitve (oblikovanje) stojnice na sejmu
ali razstavi doma ali v tujini.
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za
ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti
in razvoj se šteje investicija v opredmetena
osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih
sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v občini v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni
dejavnosti.
Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne
šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in
povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
Kot opredmeteno osnovno sredstvo se
šteje sredstvo, ki je oziroma bo v lasti upravičenca in se uporablja pri ustvarjanju pro
izvodov ali opravljanju storitev ter se bo po
pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko leto. Kot opredmeteno osnovno
sredstvo se ne šteje sredstvo, ki se uporablja v pisarniške namene.
VIII. Višina odobrenih sredstev
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti:
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 55% upravičenih stroškov ce-
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lotne vrednosti posamezne investicije. Kot
vrednost posamezne investicije se štejejo
neto stroški investicije (brez DDV).
Za sofinanciranje promocijskih aktivnosti
podjetij: skupna višina odobrenih sredstev
ne sme presegati 50% upravičenih stroškov
najema razstavnega prostora in postavitve
stojnice. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez DDV).
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in za sofinanciranje promocijskih aktivnosti
V primeru, da upravičenec v roku iz XI.
točke tega razpisa investicije oziroma promocijskih aktivnosti ne realizira v obsegu,
kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek
odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz pravilnika in tega razpisa, rezultatov
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev,
nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz
XI. točke tega razpisa ne realizira oziroma
ne realizira v celoti investicije oziroma promocijske aktivnosti, za katere so mu bila
z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena
nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega
razpisa v celoti realizirali investicije oziroma
promocijsko aktivnost. Predlog prejemnikov
sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer
upošteva namen pravilnika in tega javnega
razpisa.
X. Merila za ocenitev vlog
Ukrep A: Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj
Komisija bo vloge ocenila na podlagi
spodnjih meril:
– Vloge se ocenijo in glede na zbrano
število točk razvrstijo od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
Merilo
Uvajanje novega
proizvodnega programa
oziroma procesa
Uvajanje novega storitvenega
programa

Točke
5
3

Merilo
Začetna investicija
Razširitev obstoječega
podjetja (registracija nove
dejavnosti)

Točke
8

Merilo
Demografsko ogroženo območje

Točke

6

3

* za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote (naselja Banjšice, Bate,
Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, Voglarji, Podgozd).
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Ukrep B: Sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij:
Komisija bo vloge ocenila na podlagi
spodnjih meril:
– Vloge se ocenijo in glede na zbrano
število točk razvrstijo od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
Merilo

Točke

– izvajanje promocijskih aktivnosti na domačem trgu

3

– Izvajanje promocijskih aktivnosti na tujih trgih

5

– Promocija izdelkov lastnega razvoja

5

– Promocija lastnih storitev

3

– Skupna promocija najmanj 5 podjetij

5

– Podjetja do vključno 10 zaposlenih

2

– Podjetja nad 10 zaposlenih

4

Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica. Prednost
pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi
meril.
XI. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV.
sta proračunski leti 2009 in 2010. Sredstva
bodo dodeljena tistim investicijskim projektom, ki bodo realizirani v času od 16. 9. 2008
do najkasneje 15. 9. 2010, ter tistim promocijskim aktivnostim, ki bodo realizirane od
12. 12. 2009 do 15. 9. 2010.
XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 10. 6. 2010.
Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 10. 6. 2010. Kot pravočasna
se šteje vloga, ki bo najkasneje do 10. 6.
2010, do 14. ure, prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom
zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti
ovojnici, z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti
in razvoj ter sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij«, z navedenim ukrepom na
katerega se prijavljate in s polnim nazivom
in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 14. 6. 2010.
Strokovna komisija bo v roku 5 delovnih
dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da
jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
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v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60
dneh od zaključka razpisa.
XIII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija,
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge,
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št. 29), za člane obrtne zbornice tudi
na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica,
vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj
navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica,
na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel. 05/33-50-175 (Tanja Žgur), za člane
Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici
na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan), za člane Gospodarske zbornice pa na
tel. 05/33-06-030 (Mirjam Božič). Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim
osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si, Tanja.Zgur@nova-gorica.si, Boza.Lovercic@ozs.si in Mirjam.Bozic@gzs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 410-100/2010-34
Ob-3388/10
Na podlagi Odloka proračuna Občine
Postojna za leto 2010 (Uradni list RS, št.
105/09 z dne 21. 12. 2009) in sklepa župana št. 410-101/2010-33 z dne 10. 5. 2010,
Občina Postojna objavlja
ponovitev javnega razpisa
o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za sanacijo
obstoječega stavbnega fonda na
širšem območju naselbinske dediščine
Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD
310 281 - in širše območje Majlonta
v Občini Postojna v letu 2010
I. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
sanacije obstoječega stavbnega fonda na
širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310
281- in širše območje Majlonta v Občini Postojna v letu 2010 v skladu s 40. členom
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 16/08) in Odlokom o spremembah
in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih
ureditvenih pogojih za del območja Občine
Postojna (prečiščeno besedilo), (Uradni list
RS, št. 46/05), z namenom spodbujanja obnove kulturne dediščine v starem mestnem
jedru in razvoja mesta Postojne kot turističnega kraja z vzpostavitvijo vitalnega in
urejenega mesta.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda, predvsem za
prenovo uličnih fasad ter celovito prenovo
objektov na širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro
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EŠD 310 281- in širše območje Majlonta,
v Občini Postojna v letu 2010.
Občina Postojna bo sofinancirala sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju
ulic: Vegova ulica, Tomšičeva ulica, Kot, Jurčičeva ulica, Ulica Luke Čeč, Za Sovičem,
Ljubljanska 1, Jamska cesta – do križišča
z Vilharjevo in Tomšičevo ulico.
III. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev,
ki se nameni za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro
EŠD 310 281 – širše območje Majlonta, in
sicer predvsem za prenovo fasad ter celovito prenovo objektov, znaša 15.000 EUR.
Na osnovi tega razpisa se v letu 2010
za sanacijo obstoječega stavbnega fonda
na območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281
sofinancira do 50% ocenjene vrednosti investicije prenove ene stavbe z DDV; vendar ne
več kot 4.000 EUR na eno stavbo oziroma
6.000 EUR za stavbe upravičencev, ki so
najemniki občinskih stanovanj in ki bodo
v roku dveh let po pridobitvi sredstev za
prenovo stanovanjskega objekta stanovanje vrnili Občini Postojna. Predmet javnega razpisa so investicije, izvedene v skladu
s pogoji tega javnega razpisa v letu 2009 in
še neizvedene investicije, dokončane v letu
2010.
Dosedanji prejemniki subvencije za obnovo obstoječega stavbnega fonda na širšem območju Majlonta, ki na javni razpis
prijavijo dela, za katera so jim bila že dodeljena sredstva po javnih razpisih iz preteklih
let, niso upravičeni do ponovne dodelitve
finančnih sredstev.
V primeru, da razpisana sredstva ne
bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva
dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ
točk.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2010.
Občina Postojna bo sofinancirala izvedbo del, ki se bodo izvajala v proračunskem
letu 2010 in pri katerih bodo situacije oziroma računi za dokončno opravljena dela
izstavljeni najkasneje do 31. oktobra 2010.
V. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb, na območju,
navedenem v predmetu tega razpisa in so
polnoletni državljani Republike Slovenije.
Upravičenci (fizične in pravne osebe) so
do finančnih sredstev upravičeni le v primeru:
1. da s svojo vlogo na javni razpis, dosežejo vsaj 40. točk glede na točkovnik in
merila iz VII. točke tega razpisa in
2. da so izvedena dela skladna z usmeritvami urbanistične službe Občine Postojna
(predvsem barva fasade).
VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna
skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– predračun z opisom predvidenih del
s strani izvajalca del;
– izjavo o lastništvu oziroma solastništvu
stavbe;
– izjavo najemnikov v občinskih stanovanjih;
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– podpisana izjava solastnikov stavbe,
da soglašajo z obnovitvenimi deli.
VII. Merila
Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana s sklepom župana, po naslednjih
kriterijih:
1. Celovita prenove stavbe

30 točk

– prenova strešne kritine

15 točk

– prenova celotne fasade

25 točk

– prenova celotne fasade in prenova celotnega objekta

30 točk

(kot prenova celotnega objekta šteje poleg prenove ali izdelave fasade tudi
zamenjava zunanjih oken in vrat in zamenjava strešne kritine)
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
2. Stavba je evidentirana kot

25 točk

– enota kulturne dediščine po predpisih o varovanju kulturne dediščine

25 točk

– stavba je vpisana v zbirni register kulturne dediščine

15 točk

(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
3. Stavbe, katerih obnovitvena dela so že pričeta

20 točk

– obnovitvena dela stavbe so pričeta

20 točk

– obnovitvena dela stavbe še niso pričeta

0 točk

4. Obdobje zadnje prenove stavbe

20 točk

– nad 20 let

20 točk

– nad 10 let

10 točk

– pod 10 let

0 točk

(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
5. Prenova stavbe (vsaj ene fasade) z namenom, da se zmanjša poraba
energije in ohranja toplota, in sicer:

20 točk

– izvedba toplotne zaščite stavbe z ustrezno debelino izolacijskega
materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,3 W/m2K

10 točk

– vgradnja novih oken z normativno toplotno prevodnostjo U < 1,30 W/m2K

10 točk

(Op. točke se med seboj seštevajo)
6. Upravičenec je najemnik občinskega stanovanja
VIII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno
v zapečatenem ovitku po pošti, na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis
– fasade Majlont 2010«.
Rok za prijavo na javni razpis prične teči
z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu
RS in je odprt do 31. 5. 2010.
Ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v sprejemno informacijsko pisarno (pisarna št. 3/2) najkasneje do vključno
31. 5. 2010, do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna št.
3/2, vsak dan, v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine
Postojna, http://www.postojna.si.
Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi
vlog. Rok za dopolnitev vlog je pet delovnih
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.

20 točk.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli
najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
IX. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi upravičenci, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna
sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju
proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta v Občini Postojna v letu 2010, v kateri
se bodo določile medsebojne obveznosti in
pravice.
Upravičenec je dolžan predložiti Občini
Postojna zahtevek najkasneje do 31. oktobra 2010.
Obvezna priloga zahtevka je projektno
tehnična dokumentacija ter ustrezna dovoljenja za poseg v prostor kolikor veljavna
zakonodaja to predpisuje. Upravičenec je
dolžan upoštevati pogoje in merila, ki jih
določa Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih
pogojih za del območja Občine Postojna
(prečiščeno besedilo), (Uradni list RS, št.
46/05) za predmetno območje.
X. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se upravičenec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna
in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
XI. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba: Karmen Berra
Gulje.
Občina Postojna
Št. 09311-01/2010
Ob-3393/10
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), in Odloka
o proračunu Občine Bovec za leto 2010
(Uradni list RS, št. 26/10), Občina Bovec
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju družbenih
dejavnosti v Občini Bovec v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
– mladinska dejavnost, letni programi in
projekti, ki spodbujajo kreativnost in zadovoljujejo potrebe otrok in mladih, zmanjšujejo
učinke in posledice tveganih vedenj, krajše
oblike izobraževanja in usposabljanja mladih
za delo v mladinskih projektih, programe, ki
se ukvarjajo z mladinsko problematiko, programe organiziranih dijaških in študentskih
prevozov, prireditve za mlade, projekte aktivnega preživljanja prostega časa v času
šolskih počitnic;
– humanitarna dejavnost in dejavnost invalidskih organizacij, letni programi in projekti katerih cilj delovanja so humanitarni,
dobrodelni nameni, delujejo preventivno na
področju zdravstva in so namenjeni ljudem
potrebnim materialne in nematerialne pomoči zaradi materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti in podobno;
– dejavnosti drugih društev in posebnih
skupin, programi veteranskih organizacij,
borcev, invalidov vojn in drugih posebnih
skupin pomembnih za občino.
2. Višina sredstev namenjenih za posamezne vsebine znaša:
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– mladinski programi in projekti 4.450,00
EUR,
– programi in projekti invalidskih in humanitarnih društev in organizaciji za pomoč
posebno ranljivih skupin 3.150,00 EUR,
– programi drugih društev in posebnih
skupin 2.540,00 EUR.
5% sredstev programov je namenjenih
za rezervo. O razdelitvi teh sredstev odloča
župan.
3. Dodeljena sredstva morajo izvajalci
programov porabiti do 31. 12. 2010.
4. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva in druge institucije, ki imajo
sedež v Občini Bovec,
– društva in druge institucije medobčinskega, regijskega ali državnega značaja
s sedežem izven Občine Bovec, če programe, ki jih prijavljajo na razpis izvajajo na
območju Občine Bovec ali so v programe
vključeni občani Občine Bovec oziroma se
ocenjuje, da so za občino pomembni,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programa
in so registrirani za opravljanje dejavnosti za
katero se prijavljajo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
kolikor so organizirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– da imajo do občine poravnane vse obveznosti iz preteklega leta.
5. Posamezni prijavljeni program bo občina sofinancirala v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu z merili, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
6. Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani Občine Bovec, www.obcina.bovec.si oziroma jo interesenti lahko
dvignejo na Občini Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, Bovec, v času uradnih ur.
7. Rok za prijavo na javni razpis za
družbene dejavnosti za leto 2010 je 10. 6.
2010.
8. Prijave z zahtevano dokumentacijo
pošljite v zaprti kuverti na naslov Občine
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
kot je določeno z razpisno dokumentacijo.
9. Odpiranje prijav bo 11. 6. 2010 in ne
bo javno.
10. Sklep o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku
razpisnega roka.
11. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Jožici Kavs, tel. 05/38-41-909.
Občina Bovec
Št. 6710-1/2010
Ob-3394/10
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list
RS, št. 44/08), Letnega programa športa
Občine Bovec za leto 2010 in Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 26/10), Občina Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Bovec za leto 2010
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

2. Izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini, kolikor so organizirani
v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti.
3. V primeru, da izvajalci s sedežem
v občini ne izpolnjujejo pogojev za športno vadbo otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, se za izvajanje teh programov lahko sofinancira izvajalce s sedežem
v drugi občini.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
4. Sofinanciralo se bo naslednje vsebine
športnih programov:
– interesno športno vzgojo predšolskih
in šoloobveznih otrok ter mladine in študentov,
– športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športno rekreacijo,
– kakovostni in vrhunski šport,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje,
– športne prireditve in promocijske dejavnosti in
– delovanje društev.
5. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v letu 2010, znaša 25.900,00 EUR.
Višina sredstev za posamezne vsebine je
razvidna iz Letnega programa športa v Občini Bovec za leto 2010.
6. Razpisna dokumentacija je na voljo
na internetni strani Občine Bovec (www.obcina.bovec.si) oziroma jo izvajalci športnih
programov lahko dvignejo na Občini Bovec,
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, v času
uradnih ur.
7. Rok za prijavo na javni razpis – Šport
2010 – je 4. 6. 2010.
8. Prijave z dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. Odpiranje prijav bo 7. 6. 2010 in ne
bo javno.
10. Sklep o delitvi sredstev za šport bodo
prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po
poteku razpisnega roka.
11. Izbrane vsebine bodo sofinancirane
na podalgi meril, pogojev in normativov za
vrednotenje športnih programov opredeljenih v Pravilniku o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 44/08).
12. Izvajalci letnih programov športa morajo dodeljena sredstva porabiti do 30. 12.
2010.
13. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec pri Jožici Kavs, tel. 05/38-41-909.
Občina Bovec
Št. 2214-1/2010
Ob-3408/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št.
600-01.3/2006/) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje delovanja Lokalne
akcijske skupine za preprečevanje
zasvojenosti v Mestni Občini Novo
mesto za leto 2010
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje proračunska sredstva za
sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske
skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto v letu 2010, v višini 20.000
EUR.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je podpirati delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto, ki bo s preventivnim delom zajela velik del šolajoče in
nešolajoče se populacije mladih ter druge
strokovne in laične javnosti, omogočala in
izvajala program pomoči odvisnikom ter njihovim družinam ter izvajala ostale programe
in projekte, sprejete z vsakoletnim planom
dela skupine LAS. V ta namen po izbran
prijavitelj, ki se bo s prijavljenim programom
najbolj približal spodaj navedenim ciljem Lokalne akcijske skupine v letu 2010:
A) preventivno delo v osnovnih šolah
v MO NM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh
oddelkih zadnje triade vseh osnovnih šol
v novomeški občini – skupaj ca. 40 predavanj/delavnic na leto);
B) preventivno delo v srednjih šolah v MO
NM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh oddelkih
vseh srednjih šol v novomeški občini – skupaj ca. 130 predavanj/delavnic na leto);
C) preventivna predavanja in delavnice
z mladino izven šol;
D) osveščanje širše strokovne in laične
javnosti o problemu zasvojenosti (organizacija javnih diskusij, medijskih oddaj, predavanja za učitelje in druge strokovne delavce
s področja dela s človeškimi viri);
E) izvajanje programa pomoči odvisnikom in njihovim družinam na sledeč način:
– individualna svetovalna pomoč odvisnikom (na razpolago vsak dan),
– individualna svetovalna pomoč svojcem odvisnika (na razpolago vsak dan),
– vodenje skupine za samopomoč odvisnikom in njihovim svojcem (1× na 14 dni),
– psihosocialna obravnava uporabnikov
substitucijskega zdravljenja na Centru za
preprečevanje in zdravljenje odvisnih od
prepovedanih drog Novo mesto – »metadonska ambulanta« (min. 2h/teden),
– obravnava občanov MO NM – odvisnikov, ki so na prestajanju kazni zapora
v zavodih za prestajanje kazni zapora (svetovalni obiski v času prestajanja kazni ter
postpenalna obravnava);
F) urejanje posvetovalno-informacijskega spletnega portala LAS Novo mesto;
G) koordinacija delovanja skupine LAS
(povezovanje članov – interdisciplinarnost,
organizacija sestankov skupine, priprava
letnega programa dela LAS, povezovanje
z ostalimi LAS-i na regijski in nacionalni
ravni);
H) izvajanje ostalih programov in projektov, ki jih sprejme in določi skupina LAS.
Dejavnosti, opisane pod točkami A, B, C,
E in F morajo biti za uporabnike brezplačne.
Prav tako morajo biti preventivne dejavnosti,
opisane pod točkama A in B brezplačne za
šole, kar pomeni, da izbrani prijavitelj ne
bo smel zgoraj načrtovanega preventivnega
dela po šolah zaračunavati šolam samim.
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V postopku javnega razpisa bo izbran
samo eden prijavitelj, kateremu bodo kot izvajalcu načrtovanih dejavnosti skupine LAS
dodeljena celotna razpisana sredstva.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, zveze društev, ustanove in neprofitni zasebni
zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe
v Republiki Sloveniji.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziroma projektom kandidira samo na
en javni razpis Mestne občine Novo mesto.
Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
– program se izvaja za uporabnike iz
Mestne občine Novo mesto;
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje tudi na področju,
ki je predmet tega razpisa;
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
– imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
– imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
– v preteklih letih so bile do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene
obveznosti.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
6. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programa prijaviteljev
bodo uporabljena naslednja merila:
– ujemanje predloženega programa
z namenom razpisa;
– kvaliteta in realnost predloženega programa ter jasni cilji programa;
– sodelovanje uporabnikov v programu;
– realna finančna konstrukcija programa;
– dosedanje delo oziroma reference;
– za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi finančni viri.
Prednostno bo sofinanciran prijavitelj,
ki:
– v MO NM izvaja programe in projekte s področja zasvojenosti že več let, pri
čemer gre za dobro uveljavljenost in prepoznavnost izvajanega dela med lokalnim
prebivalstvom, posebej med mladimi, odvisniki in strokovnimi delavci s področja dela
s človeškimi viri;
– prijavitelj je imel programe in projekte
že sofinancirane iz občinskih proračunskih
sredstev v preteklih letih.
7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
8. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2010.
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec
prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ali prepo-
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zno vložene prijave bodo s sklepom zavržene.
9. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja 15 dni.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
vključno 15. dne od objave v Uradnem listu
RS (velja datum poštnega žiga) na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v mestni
občini novo mesto za leto 2010«. Na hrbtni
strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
s sklepom zavržene.
10. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
se bo pričelo v roku osmih dni od zaključka
javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne
in neupravičene vloge bo komisija izločila
iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom
župana zavržene.
11. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni s sklepom.
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2010, v kateri
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
12. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
prejmejo na vložišču Mestne občine Novo
mesto ali na spletni strani Mestne občine
Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si
(pod rubriko Javna obvestila).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Suzana Potočar, tel. 07/39-39-249
ali e-pošti: suzana.potocar@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-3423/10
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 –
ZDT-B, 127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09), določil Odloka o proračunu
Občine Škocjan za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 113/09), Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 80/09, 100/09) in
na podlagi mnenja o shemi »de minimis«
pomoči z Ministrstva za finance (št. priglasitve: M001-5883296-2009), objavlja Občina
Škocjan, Škocjan 67, Škocjan
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Škocjan
za leto 2010
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju
na območju Občine Škocjan:

A) naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
B) svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in
mednarodne razpise,
C) promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D) posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev namenjenih za izvedbo javnega
razpisa je 25.000 EUR in so zagotovljena
na proračunski postavki 14005 Spodbujanje
razvoja malega gospodarstva.
Okvirna višina sredstev po posameznih
ukrepih znaša:
a) za ukrep A v predvideni višini 20.000
EUR,
b) za ukrep B v predvideni višini 1.000
EUR,
c) za ukrep C v predvideni višini 2.000
EUR,
d) za ukrep D v predvideni višini 2.000
EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih
ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog
od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede
na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni
razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom
sredstva sorazmerno znižala.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
1.1. Mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 –
ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI,
10/08, 68/08, 42/09 in 65/09) in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2.000.000 EUR,
– vrednost aktive ne presega 2.000.000
EUR.
b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
8.800.000 EUR,
– vrednost aktive ne presega 4.400.000
EUR.
1.2. Samostojni podjetniki posamezniki
(pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne
družbe smiselno upoštevajo).
1.3. Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisna podjetja so tista,
pri katerih 25% ali več kapitala ali glasovalnih pravic ni v lasti enega samega
podjetja ali v skupni lasti več podjetij, ki ne
izpolnjujejo opredelitve za mikro in majhna
podjetja.
1.4. Navedeni upravičenci morajo imeti
sedež dejavnosti na območju Občine Škocjan. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven Občine
Škocjan, kolikor ima poslovno enoto v Občini Škocjan, v kateri zaposluje najmanj 2/3
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oseb za nedoločen čas iz Občine Škocjan
(stalno bivališče) in investira na območju
Občine Škocjan. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Škocjan, lahko poda
vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na
poslovne enote v Občini Škocjan.
1.5 Podjetje mora biti ustanovljeno in delovati vsaj 2 leti pred objavo razpisa.
2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
– so v skladu z določbami zakonodaje
o finančnem poslovanju podjetij kapitalsko
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,
– so v skladu z določbami zakonodaje o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
v postopku prisilne poravnave, stečaju ali
likvidaciji,
– so pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah kot jih
opredeljujejo Smernice skupnosti,
– opravljajo dejavnost razvrščeno po
Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih:
ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 104/2000; premogovništva
po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002;
kmetijstva – področje primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti; cestnoprometni sektor – področje
nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki
opravljajo cestne prevoze blaga za najem
ali plačilo; podjetja, ki opravljajo dejavnosti,
ki niso upravičene do prejema pomoči po
pravilu »de minimis«,
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Škocjan ali do države (DURS
itd.),
– so za isti namen že pridobili javne vire
sredstev iz lokalnih, regionalnih, državnih ali
mednarodnih virov,
– imajo podeljeno koncesijo za opravljanje zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Škocjan v razpisnem obdobju
od začetka leta do datuma, ki je določen za
oddajo vlog.
4. Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti
v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno
spodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma so zanj nujno potrebna. Dodelijo
se lahko le, če imajo stimulativni učinek in
niso namenjena samo zniževanju stroškov
podjetja.
5. Sredstva bodo dodeljena prejemnikom po pravilu »de minimis«, kar pomeni
da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
upravičencu, ne bo presegel praga 200.000
EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let
pred vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči.
V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena
meja pomoči 100.000 EUR.
6. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar na posamezen
ukrep samo z eno vlogo.
7. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV), pri

tistih, ki niso davčni zavezanci, se pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (z DDV).
8. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva
niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so
bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila
pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge
nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti
pridobljena sredstva v enkratnem znesku
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku ter izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Posebni pogoji in merila za posamezne
ukrepe:
A) Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in
storitvene opreme za opravljanje dejavnosti
za katero je podjetje registrirano in katero
tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko
znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi
uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko
varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje),
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Škocjan vsaj 2 leti
po končani investiciji, oziroma se lahko pred
iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in
dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka oziroma začetka
leta do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
posamezne investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 15% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in
storitvene opreme (upoštevajo se le stalna
sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je
podjetje registrirano in katero tudi dejansko
opravlja:
– posamezna nabavna vrednost opreme
mora presegati 500 EUR,
– oprema je lahko sestavljena iz več računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno
sredstvo in skupna vrednost te opreme presega 500 EUR, pri tem mora biti vrednost
posameznega računa najmanj 200 EUR,
– subvencije se ne dodeljujejo za nakup:
telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize,
stoli, omare, regali, pulti itd.), igralnih avtomatov, klimatskih naprav, reklamnih tabel,
opreme za varovanje in video nadzor; opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr. vgradna
dvigala), transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem
prometu,
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– v primeru leasinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing pogodbe,
ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot
upravičen strošek za dodelitev subvencije
pa se upoštevajo samo dejansko plačani
obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica,
brez obresti).
b) Stroški nakupa nematerialnih pravic
(patenti, licence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep A – naložbe
v nakup opreme in nematerialnih investicij.
b) Izjava za ukrep A o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od datuma prijave
na razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2008,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2009,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2010.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja
izven Občine Škocjan in ima podjetje samo
poslovno enoto v Občini Škocjan, mora
podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis
o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej
poslovni enoti in kopije potrjenih obrazce
prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene
za nedoločen čas.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave
o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2008 in 2009)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a.
g) Podroben vsebinski opis posamezne izvedene investicije (vrsta investicije,
razlogi zanjo itd.) in stroškovno razdelana
konstrukcija izvedene investicije (navedite
specifikacijo posameznih stroškov in računov investicije, skupno vrednost celotne investicije brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
h) Dokazila o izvedbi investicije in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem
obdobju: kopije računov in kopije dokazil
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o plačanih računih (bančni izpis prometa na
transakcijskem računu, iz katerega je jasno
razvidno in označeno na kateri račun se
nanaša), kupoprodajne pogodbe, pogodbe
o nakupu patenta, licence itd. Iz računov in
pogodb mora biti razvidno za katero vrsto
materialne oziroma nematerialne investicije
se uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, opreme, serijska številka
opreme itd.).
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep A.
B) Svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in
mednarodne razpise
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja
k prijavam na državne in mednarodne javne razpise, zato so sredstva tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov svetovalnih
storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi
razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom
pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev
proizvodnje oziroma za tehnološke posodobitve.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
so naročniki svetovalnih storitev za namen
prijave na državne in mednarodne javne
razpise,
– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa ne sodijo
javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,
– svetovalne storitve za prijavljeni projekt
na ta razpis ne smejo biti sofinancirane iz
programa vavčerskega svetovanja ali drugih
javnih virov,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in
dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka oziroma začetka
leta do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
zunanje svetovalne organizacije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški zunanjega svetovalca oziroma
svetovalnega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali izključno za pripravo in izdelavo projektov in razpisne dokumentacije,
ki je predmet prijave na državni ali mednarodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziroma periodičnega značaja ter niso
povezane z običajnimi obratovalnimi stroški
podjetja, kot so npr. stroški davčnega in
pravnega svetovanja, reklame ipd.,
– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na
državni oziroma mednarodni javni razpis, ki
je predmet tega ukrepa.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep B – svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije.
b) Izjava za ukrep B o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis,
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– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od datuma prijave
na razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2008,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2009,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2010.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Škocjan in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Škocjan, mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni
enoti in potrjene obrazce prijav delavcev
v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno,
da so te osebe zaposlene za nedoločen
čas.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave
o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2008 in 2009)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a.
g) Podroben vsebinski opis in namen izvedenih svetovalnih storitev (kdo je objavil
razpis, naziv razpisa, datum in kraj objave
razpisa ter rok za oddajo prijav, za kakšen
namen in višino sredstev ste kandidirali, opis
vsebine projekta iz prijave na javni razpis,
višina odobrenih sredstev na razpisu, naziv
svetovalca in specifikacija ur svetovanja itd.)
ter stroškovno razdelana konstrukcija svetovalnih storitev (navedite specifikacijo posameznih svetovalnih stroškov in računov,
skupno vrednost vseh stroškov brez DDV
in z DDV, datum plačila računov).
h) Dokazila o izvedenem svetovanju ter
stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije besedila javnega
razpisa, kopije oddanega projekta na javni
razpis in potrdilo o oddaji projekta na razpis,
kopije računov in dokazil o plačanih računih za svetovanje (bančni izpis prometa na
transakcijskem računu, iz katerega je jasno
razvidno in označeno na kateri račun se
nanaša), pogodbe itd.
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep B.
C) Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj
svojih proizvodov in storitev potencialnim
kupcem.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki,
ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali
v tujini,
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi, zato prejemniki
iz predhodnih razpisov, ki so za določen
sejem ali razstavo že dobili sredstva, niso
upravičeni do sredstev iz letošnjega razpisa
za enak sejem ali razstavo,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in
dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka oziroma začetka
leta do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– najem, postavitev in delovanje stojnice
pri prvi udeležbi na določenem sejmu ali
razstavi,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu
in prevozni stroški razstavnih eksponatov.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep C – promocija na sejmih in razstavah.
b) Izjava za ukrep C o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od datuma prijave
na razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2008,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2009,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2010.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Škocjan in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Škocjan mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni
enoti in potrjene obrazce prijav delavcev
v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno,
da so te osebe zaposlene za nedoločen.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave
o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a,
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– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2008 in 2009)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a.
g) Podroben vsebinski opis izvedenega
promocijskega nastopa na posameznem
sejmu ali razstavi (katerega sejma ali razstave ste se udeležili, razlogi za udeležbo, datum udeležbe, poročilo o izvedenem
nastopu in promociji) in stroškovno razdelana konstrukcija nastalih stroškov (navedite specifikacijo posameznih promocijskih
stroškov in računov, skupno vrednost vseh
stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
h) Dokazila o izvedbi promocije na sejmih in razstavah ter stroških, ki so nastali
in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije
računov in kopije dokazil o plačilu računov
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša).
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep C.
D) Posebno usposabljanje in dodatno
izobraževanje
Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in njihovih zaposlenih k posebnemu
usposabljanju in dodatnemu izobraževanju,
ki ga delojemalec neposredno in v pretežni
meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem
delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki
prejema pomoč in ki mu daje znanja, ki niso
ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena mikro in
majhna podjetja ter samostojni podjetniki
posamezniki, ki se udeležujejo posebnih
usposabljanj in dodatnih izobraževanj ter
imajo izdelan letni program usposabljanj in
izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje
predvidene vrste programov izobraževanj
in usposabljanj ter predvideno število udeležencev),
– upoštevajo se le posebna usposabljanja in dodatna izobraževanja za razvoj
registrirane dejavnosti podjetja (seminarji,
posveti, tečaji uporabe nove tehnologije,
strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, specialistična izobraževanja, določeni
preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa
so osnovna izobraževanja, ki so sestavni
del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe),
– upoštevajo se le računi, pogodbe in
dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka oziroma začetka
leta do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 45% upravičenih stroškov
posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotizacije, stroški najema prostorov in
opreme,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in
udeležencev.

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep D – posebno
usposabljanje in dodatno izobraževanje.
b) Izjava za ukrep D o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od datuma prijave
na razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2008,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2009,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2010.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Škocjan in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Škocjan mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni
enoti in potrjene obrazce prijav delavcev
v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno,
da so te osebe zaposlene za nedoločen.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis – za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne
izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2008 in 2009)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a.
g) Izdelan letni program izobraževanja
in usposabljanj podjetja za leto 2010 (vrste
programov izobraževanj in usposabljanj ter
predvideno število udeležencev).
h) Podroben vsebinski opis izvedenih
usposabljanj in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposabljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, število
udeležencev, poimenski seznam udeležencev in delovno mesto v podjetju, razlogi za
udeležbo na izobraževanju oziroma usposabljanju) ter stroškovno razdelana konstrukcija izvedenega izobraževanja ali usposabljanja (navedite specifikacijo posameznih
stroškov in računov, skupno vrednost vseh
stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
i) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobraževanj in stroških, ki so nastali
in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije
računov in kopije dokazil o plačilu računov
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša), potrdila
o opravljenem izobraževanju oziroma vabi-
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lo in program posameznega izobraževanja
oziroma usposabljanja (kolikor za izvedeno
izobraževanje ne izdajajo potrdil).
j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep D.
V. Vsebina vloge
Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je popolna, če
vlagatelj do predpisanega roka za oddajo
vlog v javnem razpisu, predloži pravilno
izpolnjeno zahtevano dokumentacijo, ki je
navedena pri vsakem posameznem ukrepu
posebej. Vsebina vloge mora biti urejena
po zaporedju, ki je določena pri zahtevani
dokumentaciji.
Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je zaupne narave in bo
uporabljena izključno v postopku odločanja
o dodelitvi sredstev po tem razpisu. Člani
strokovne komisije se zavežejo, da bodo
podatke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili izključno za namene ocenjevanja.
VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
ponedeljka, 2. 8. 2010, na naslov: Občina
Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. Vloge je potrebno oddati za vsak posamezen
ukrep posebej.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene za vsak ukrep posebej
z oznako:
A) »Ne odpiraj–vloga za javni razpis MG
– nakup opreme in nematerialnih investicij«,
B) »Ne odpiraj–vloga za javni razpis MG
– svetovalne storitve«,
C) »Ne odpiraj–vloga za javni razpis MG
– promocija na sejmih in razstavah«,
D) »Ne odpiraj–vloga za javni razpis MG
– usposabljanje in izobraževanje«.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Škocjan. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlog
pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo
zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Strokovna komisija bo po odpiranju
vlog z ogledom na terenu vzorčno preverila
resničnost podatkov.
6. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Škocjan ter
pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
7. Na podlagi predloga prejemnikov
sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska
uprava s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih
sredstev.
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8. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo
sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Škocjan.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni
prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev, občinska uprava Občine Škocjan s sklepom
v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih
dni od prejema sklepa ne vrne podpisane
pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev. Vlagatelj vloge, ki meni,
da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Občino Škocjan. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave v Uradnem listu RS do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Škocjan, www.obcina-skocjan.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo
v času uradnih ur na Občini Škocjan. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Tadej Lupšina, tel. 07/38-46-307,
e-mail:
tadej.lupsina@obcina-skocjan.si,
v času uradnih ur.
Občina Škocjan
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Javne dražbe
Št. 7300005830-1
Ob-3351/10
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi
27. 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 nepremičnine:
1. Poslovni prostor Hrastnik, Cesta
1. maja 56, v izmeri 94,79 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno
55.000,00 €.
2. Poslovni prostor Polzela 9, v izmeri
90,65 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, vse za izklicno ceno 69.818,00 €.
3. Poslovni prostori Krmelj 52, v izmeri
38,50 m2, s pripadajočim stavbiščem, za
izklicno ceno 16.650,00 €.
4. Poslovni prostori Šentjernej, Trg gorjanskega bataljona 8, v izmeri 75,16 m2
s pripadajočim deležem na zemljišču, za
izklicno ceno 60.300,00 €.
5. Poslovni prostori Jesenice, Cesta Borisa Kidriča 31, v izmeri 37,10 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori in deležem na zemljišču, za izklicno ceno 30.600,00 €.
6. Poslovni prostori Ljubljana, Tržaška
68 a, v izmeri 536,07 m2, s pripadajočim
deležem na stavbnem zemljišču, za izklicno
ceno 617.534,00 €, funkcionalno zemljišče
ob objektu ni predmet prodaje.
7. Poslovni prostori Logatec, Notranjska
cesta 1, v izmeri 167,30 m2, s pripadajočim
zemljiščem, za izklicno ceno 132.000,00 €.
Na nepremičnini je vpisana služnost za koriščenje stranskega vhoda v dobro Telekoma
Slovenije d.d.
8. Poslovni prostori bivše pošte Duh na
Ostrem vrhu 47, v izmeri 24,39 m2, za izklicno ceno 17.100,00 €.
9. Poslovni prostori Pesnica pri Mariboru
41, v izmeri 87,00 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 69.300,00 €.
10. Stanovanjska hiša Orlica 3 pri Vuhredu, v izmeri 147,90 m2 s pripadajočim
zemljiščem, za izklicno ceno 18.500,00 €.
11. Stanovanje, Polzela 9, v izmeri
51,14 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, vse skupaj za izklicno ceno 19.587,00 €.
Stanovanje je zasedeno, z najemnikom je
sklenjena pogodba, tako da kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe in prehodom
lastninske pravice vstopi v obstoječi pravni
položaj najemodajalca. Najemna pogodba
je sklenjena za nedoločen čas in za neprofitno najemnino.
12. Stanovanje, Polzela 9, v izmeri
88,67 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, vse skupaj za izklicno ceno 34.076,00 €.
Stanovanje je zasedeno, z najemnikom je
sklenjena pogodba, tako da kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe in prehodom
lastninske pravice vstopi v obstoječi pravni
položaj najemodajalca. Najemna pogodba
je sklenjena za nedoločen čas in za neprofitno najemnino.
13. Kranj, vrstna garaža v kompleksu
garaž na Dražgoški ulici v Kranju, v izmeri

18,00 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 8.500,00 €.
14. Garaža 7, v sklopu vrstnih garaž,
Mladinska ulica, Gornja Radgona, v izmeri
17,82 m2, s pripadajoči deležem na zemljišču, za izklicno ceno 6.500,00 €.
Pravila javne dražbe:
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III.
nadstropje, v sredo 26. 5. 2010, ob 12. uri;
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj
dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je
najmanj 200,00 €, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 €,
oziroma 500,00 €, v primeru, ko izklicna
cena presega vrednost 20.000,00 €;
– dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije d.o.o., št. 90672-0000040025, 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
fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo
za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti
osebni dokument;
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo
do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa
jih vodja dražbe;
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli, pa se varščina brez obresti vrne v 15 dneh po končani dražbi.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe. Kupec mora celotno kupnino poravnati
v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži
varščino.
Dodatne informacije in dogovori za ogled
nepremičnin so možni:
– za nepremičnine, pod številko 2, na tel.
03/424-36-20, Gabriela Svete,
– za nepremičnino, pod številko 1, 7 in 8,
na tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek,
– za nepremičnino, pod številko 8, 9 in
12, na tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc,
– za nepremičnino, pod številko 3 in 4,
na tel. 07/371-86-02, Antonija Šuln,
– za nepremičnino, pod številko 5 in 6,
na tel. 04/262-47-20, Nataša Žnidaršič,
– za nepremičnino, pod številko 11, na
tel. 02/564-25-00, Daniel Kočar.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 909-1/2010
Ob-3467/10
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) na podlagi 23.
člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju 94. in od 97.

do 100. člena, v zvezi s 64. členom Pravil
obveznega zdravstvenega zavarovanja in
v zvezi z Dogovorom o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki za obdobje
2009–2011, Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin, sklepa Upravnega
odbora Zavoda z dne 22. 4. 2010 in 28. člena Statuta ZZZS, objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: ZZZS, Miklošičeva cesta 24, 1000
Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje: predmet
prodaje so medicinsko tehnični pripomočki,
ki se nahajajo na območnih enotah ZZZS
in pogodbenih izposojevalnicah. Seznam
vseh medicinsko tehničnih pripomočkov je
objavljen na spletni strani ZZZS, pod rubriko
Seznam medicinsko tehničnih pripomočkov
za prodajo.
3. Vrsta pravnega posla
Prodajna pogodba.
Prodaja poteka po načelu »videno kupljeno«, zato prodajalec kasnejših reklamacij ne
bo upošteval. Kupec mora prevzeti blago
v roku 3 dni od dneva dražbe, sicer se šteje,
da ZZZS ni dolžan hraniti blaga, niti vrniti že
plačane kupnine. Ob prevzemu blaga mora
kupec predložiti potrdilo o plačilu.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: seznami z izklicnimi cenami in najnižjimi
zneski višanja za vsak posamezen medicinsko tehnični pripomoček so objavljeni na
spletni strani ZZZS, pod rubriko Seznami
medicinsko tehničnih pripomočkov za prodajo po območnih enotah. V izklicni ceni
DDV ni upoštevan.
5. Način in rok kupnine: kupnina se plača
na podlagi izstavljenega plačilnega naloga.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javne dražbe
bodo potekale v četrtek, dne 10. 6. 2010, ob
12. uri, na sedežih območnih enot ZZZS oziroma pogodbenih izposojevalnicah, z izjemo
OE Ljubljana, kjer bosta javni dražbi izvedeni še v ponedeljek 14. 6. in torek 15. 6.,
ob isti uri. Podatki za vsako območno enoto
z navedbo lokacije izvedbe javne dražbe in
kontaktnimi osebami, so razvidni iz seznama, ki je objavljen na spletni strani ZZZS,
pod rubriko Seznam lokacij javne dražbe in
kontaktnih oseb.
7. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pravne osebe morajo ob
prodaji predložiti kopijo davčne registracije.
Ogled predmetov javne dražbe bo možen v sredo 9. 6. in četrtek 10. 6. 2010, od
10. do 12. ure na lokacijah, kjer bodo potekale javne dražbe. Ogled predmetov je možen tudi eno uro pred začetkom dražbe.
8. Varščina: varščine ni.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 36/2010
Ob-3392/10
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor v skladu
Zakonom o stvarnem premoženju države,
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pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 100/09) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. stavbe z dvorišči na Vojašniškem
trgu 1, 2b in 2c ter Vojašniški ulici 27 (kulturni spomenik Žički dvorec):
– stavba in dvorišče (stavbišče pod stavbo, v izmeri 782,00 m2 in dvorišče, v izmeri
130,00 m2), parcelna št. 1998, št. ZK vložka
775, k.o. Maribor-Grad, št. stavbe 2279,
– pozidano zemljišče (stavbišče, v izmeri
208,00 m2), parcelna št. 1996/2, št. ZK vložka 775, k.o. Maribor-Grad,
– pozidano zemljišče (stavbišče, v izmeri
250,00 m2), parcelna št. 1995, št. ZK vložka
775, k.o. Maribor-Grad,
– dvorišče, v izmeri 697,00 m2, parcelna
št. 1997/2, št. ZK vložka 775, k.o. MariborGrad,
– stavba (stavbišče, v izmeri 61,00 m2),
parcelna št. 1999/2, št. ZK vložka 775, k.o.
Maribor-Grad, št. stavbe 2280.
Izklicna vrednost: 330.000,00 €
Stavbe niso zasedene. Kompleks predstavlja nepremično kulturno dediščino,
identifikacijska enota dediščine (EŠD):
6243, ime enote: Žički dvorec. (Odlok
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št.
5/92-80 z veljavnostjo razglasitve od 8. 4.
1992 dalje).
2.2. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7, prostori v skupni
izmeri 78,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317,
k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
je zaseden z najemnikom.
Izklicna vrednost: 36.300,00 €
2.3. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7a, prostori v skupni
izmeri 64,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317,
k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
je zaseden z najemnikom.
Izklicna vrednost: 29.900,00 €
2.4. poslovni prostor v pritličju in kleti
objekta Ulica Staneta Severja 9a, prostori
v skupni izmeri 136,40 m2, številka stavbe:
1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni
objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna vrednost: 61.300,00 €
2.5. poslovni prostor v pritličju in kleti
objekta Ulica Staneta Severja 9b, prostori
v skupni izmeri 155,20 m2, številka stavbe:
1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni
objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna vrednost: 62.900,00 €
2.6. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 9b, prostori v skupni
izmeri 63,70 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317,
k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
je zaseden z najemnikom.
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Izklicna vrednost: 29.700,00 €
2.7. poslovni prostor v pritličju in kleti
objekta Ulica Staneta Severja 9b, prostori
v skupni izmeri 102,27 m2, številka stavbe:
1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni
objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna vrednost: 41.600,00 €
2.8. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 9b, prostori v skupni
izmeri 46,70 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317,
k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
je zaseden z najemnikom.
Izklicna vrednost: 24.800,00 €
2.9. poslovni prostor v pritličju objekta na
Smetanovi ulici 60, prostori v skupni izmeri
26,40 m2, številka stavbe 1512, parcelna
številka 1660, št. ZK vložka 1407, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni
zaseden.
Izklicna vrednost: 10.800,00 €
2.10. poslovna stavba z dvoriščem na
naslovu Ob gozdu 1, in sicer:
– prostori v skupni izmeri 571,20 m2 stoječa na dveh parcelah (1748/3, ZK vložek
1920 in 1748/4, ZK vložek 2070, obe k.o.
Pobrežje), številka stavbe 4000, in sicer:
– parcela 1748/3: stavbišče, v izmeri
326,00 m2 in dvorišče, v izmeri 534,00 m2
ter
– parcela 1748/4 stavbišče, v izmeri
10,00 m2 in dvorišče, v izmeri 120,00 m2,
Stavba ni zasedena.
Izklicna vrednost: 279.000,00 €
III. Znesek višanja:
Znesek višanja za vse nepremičnine je
200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba
– soba generala Rudolfa Maistra 215/II),
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 8. 6.
2010 ob 11. uri.
VII. Višina varščine:
Dražitelji morajo do vključno 4. 6.
2010 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene in sicer na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.:
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine:
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10
dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva) in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek
iz poslovnega registra Slovenije (s. p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled)
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih
ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Pri nepremičninah pod zaporedno št.
2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7.in 2.8. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja
v poslovnih prostorih in je last najemnika
oziroma prejšnjega najemnika,
– Dodatno pri nepremičnini pod zaporedno št. 2.6. v izklicni ceni ni zajeta vgrajena
oprema (stropna obloga, obdelava notranjih
sten (ometi in finalna obdelava), elektroinstalacije z svetili, vodovodna instalacija z sanitarno opremo) ki je last najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve
pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice,
vključno z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije:
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/22-01-411. Ogled nepremičnin bo mogoč
na naslednji način:
Datum

Lokacija

Ura

31. 5. 2010

Smetanova ulica 60

9.00–9.30

Ulica Staneta Severja 7

10.00–11.00

Ulica Staneta Severja 7a
Ulica Staneta Severja 9a
Ulica Staneta Severja 9b
Ulica Staneta Severja 9b
Ulica Staneta Severja 9b
Ulica Staneta Severja 9b
Ob gozdu 1

11.30–12.00

Vojašniški trg 1, 2b in 2c ter
Vojašniška ulica 27

12.30–13.00

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Št. 37/2010
Ob-3398/10
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 100/09) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovni prostor št. A2, ulični na Koroški cesti 53, v izmeri 26,05 m2, številka
stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 29. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/2, k.o.
Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis
etažne lastnine izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna vrednost: 31.500,00 €.
2.2. poslovni prostor št. A3, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri
41,50 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 30. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/3, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna vrednost: 33.200,00 €.
2.3. poslovni prostor št. E1, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri
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84,88 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 129. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/31, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna vrednost: 67.900,00 €.
2.4. poslovni prostor št. E2, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri
48,90 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 130. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/32, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna vrednost: 41.600,00 €.
2.5. poslovni prostor št. E3, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri
47,65 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 131. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/33, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna vrednost: 38.100,00 €.
2.6. stanovanje št. 1 v I. etaži na Koroški
cesti 53b, v izmeri 37,50 m2, številka stavbe
2171, identifikacijska št. stanovanja: 710. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/427, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 52.500,00 €.
2.7. stanovanje št. 2 v I. etaži na Koroški
cesti 53b, v izmeri 37,50 m2, številka stavbe
2171, identifikacijska št. stanovanja: 711. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/428, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 52.500,00 €.
2.8. stanovanje št. 3 v I. etaži na Koroški
cesti 53b, v izmeri 37,50 m2, številka stavbe
2171, identifikacijska št. stanovanja: 712. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/429, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 52.500,00 €.
2.9. stanovanje št. 5 v I. etaži na Koroški
cesti 53b, v izmeri 39,90 m2, številka stavbe
2171, identifikacijska št. stanovanja: 714. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/431, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje ni zasedeno.
Izklicna vrednost: 55.900,00 €.
2.10. stanovanje št. 6 v I. etaži na Koroški
cesti 53b, v izmeri 39,90 m2, številka stavbe
2171, identifikacijska št. stanovanja: 715. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/432, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 55.900,00 €.
2.11. stanovanje št. 7 v I. etaži na Koroški
cesti 53b, v izmeri 39,20 m2, številka stavbe
2171, identifikacijska št. stanovanja: 716. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/433, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 54.900,00 €.
2.12. garažno mesto št. K3-GM 90 v III.
kletni etaži na Koroški cesti 53-57, v izmeri
13,00 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 546. E, parcelna
številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/356,
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k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 6.900,00 €.
2.13. garažno mesto št. K3-GM 91 v III.
kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri
12,50 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 547. E, parcelna
številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/357,
k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 6.900,00 €.
2.14. garažno mesto št. K3-GM 92 v III.
kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri
13,00 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 548. E, parcelna
številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/358,
k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 6.900,00 €.
2.15. garažno mesto št. K3-GM 93 v III.
kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri
13,00 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 549. E, parcelna
številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/359,
k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 6.900,00 €.
2.16. garažno mesto št. K3-GM 94 v III.
kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri
12,50 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 550. E, parcelna
številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/360,
k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 6.900,00 €.
2.17. garažno mesto št. K3-GM 95 v III.
kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri
13,00 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 551. E, parcelna
številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/361,
k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 6.900,00 €.
2.18. garažno mesto št. K3-GM 96 v III.
kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri
13,00 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 552. E, parcelna
številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/362,
k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 6.900,00 €.
2.19. garažno mesto št. K3-GM 97 v III.
kletni etaži na Koroški cesti 53–57, v izmeri
12,50 m2, števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 553. E, parcelna
številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/363,
k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 6.900,00 €.
2.20. stavba z dvoriščem na Dupleški
cesti 61, in sicer: stavba (stavbišče, v izmeri 52,00 m2), številka stavbe 503, dvorišče,
v izmeri 110,00 m2, oboje parcelna števila
555, št. ZK vložka 723, k.o. Brezje. Stavba
je zasedena z najemnikom.
Izklicna vrednost: 14.600,00 €.
2.21. Poslovne prostore oziroma del
stavbe z dvoriščem na Lackovi 216, solastniški delež KS Pekre do 45/400 in solastniški delež KS Limbuš do 55/400, kar
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v naravi predstavlja 3 pisarne, v izmerah:
24,78 m2, 17,47 m2 in 31,27 m2, v objektu
na parc. št. 396.S, št. ZK vložka 963, v k.o.
Limbuš, ID stavbe 364.
V navedenem objektu je pet solastnikov,
KS Pekre, KS Limbuš in Mestna občina
Maribor s posebnim vhodom ter Telekom
Slovenije d.d. in Pošta Slovenije d.o.o., ki
imata ločene vhode in prostore s predkupno pravico pri prodaji.
Za poslovne prostore oziroma del stavbe, s katerim upravljajo navedene krajevne
skupnosti in Mestna občina Maribor, so hodniki in sanitarije v souporabi.
Poslovni prostori so zasedeni z najemniki.
Izklicna vrednost: 43.510,00 €.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
vse nepremičnine je 200,00 €.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na
določen način v določenem roku, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne
kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno
dovolilo po plačilu celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba
– soba generala Rudolfa Maistra, 215/II),
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 8. 6.
2010, ob 12. uri.
VII. Višina varščin
Dražitelji morajo do vključno 4. 6. 2010
plačati varščino v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
– za nepremičnine pod zap. št. od 2.1.
do vključno 2.19. na transakcijski račun
Mestne četrti Koroška vrata Maribor – št.:
01270-6450823734-UJP, Urad Slovenska
Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za
nepremičnino pod št.__«.
– za nepremičnino pod zap. št. 2.20. na
transakcijski račun Mestne četrti Pobrežje
– št.: 1270-6450823055-UJP, Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za
nepremičnino pod št.__«.
– za delež nepremičnine v lasti Krajevne skupnosti Pekre in Krajevne skupnosti Limbuš pod zap. št. 2.21 na transakcijski račun Mestne občine Maribor,
01270-0100008403-UJP, Urad Slovenska
Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za
nepremičnino pod št.__«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10
dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne
pristopijo oziroma pred draženjem odsto-

pijo, se varščina zadrži. Organizator javne
dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če
kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne
plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva)
in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije (s.
p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam, od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih
in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo
predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke
in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu
varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Pri zasedenih nepremičninah v izklicni
ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja
v poslovnih prostorih in je last najemnika
oziroma prejšnjega najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete
in jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije:
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/22-01-411. Ogled nepremičnin bo mogoč na naslednji način:
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Datum

Lokacija

Št.
Ura

1. 6. 2010 Koroška cesta 53–57 (poslovni prostori)

9.00–9.30

Koroška cesta 53b (garažna mesta)

9.40–10.10

Koroška cesta 53
(stanovanja)

10.30–11.00

2. 6. 2010 Lackova cesta 216

9.00–10.00

Dupleška cesta 61

10.30–11.00

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka:
Župan ali Komisija za vodenje postopka
prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Št. 3502-119/2010
Ob-3442/10
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09)
in sklepom Mestnega sveta Mestne občine
Celje z dne 6. 4. 2010, objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč v lasti Mestne
občine Celje
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 1653/1, v izmeri ca.
302 m2, parc. št. 1658/1, v izmeri ca. 19 m2,
parc. št. 1650, v izmeri 1253 m2, parc. št.
1652, v izmeri ca. 1977 m2, parc. št. 1659/1,
v izmeri ca. 5605 m2, vse vpisane v vl. št.
1665, k.o. Medlog.
Zemljišča ležijo v območju PUP za območje Babno (proj. št. 88/86, Razvojni center Celje, TOZD Planiranje; Uradni list SRS,
št. 36-2323/88). Obravnavano območje se
nahaja na skrajnem zahodnem delu mesta
Celje. Njegova umestitev med že izgrajeni
stanovanjski soseski Lava in Otok, med izgrajeno cestno in komunalno omrežje ter izjemno dobre povezave z zelenim sistemom
mesta, dajejo območju posebno vrednost
oziroma izjemen prostorski kapital. Območje ima zaradi svoje izjemne lege prednosti
v dostopu do osnovnih šol na severu in jugu
ter drugih centralnih dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 210,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 9.156 m2 1.922.760,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet
prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni
prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena zemljišča znaša
1.922.760,00 EUR. Najnižji znesek višanja
izklicne cene je 1.000,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
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4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Vrsta pravnega posla je prodaja stavbnih
zemljišč.
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
končani javni dražbi skleniti prodajno pogodbo.
Če uspeli dražitelj v roku iz prejšnjega
stavka ne sklene prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
5. Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
9, Celje (II. nadstropje), dne 7. 6. 2010 ob
10. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne
cene, na transakcijski račun Mestne občine
Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim
sklicem na št. 28, 75108-7103042-70000010,
z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo
za prodajo zemljišč«.
8. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Plačana varščina se uspelemu dražitelju
vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po
končani javni dražbi.
Če uspeli dražitelj ne podpiše prodajne
pogodbe, Mestna občina Celje zadrži njegovo varščino.
9. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega
registra.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.) in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled).
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo o plačnih davkih
in prispevkih (tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja
za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega TRR).
Pred pričetkom javne dražbe je potrebno
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje
pri predmetni javni dražbi, če dražitelj ni
zastopnik.
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Pred pričetkom javne dražbe morajo dražitelji predložiti dokazilo o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
10. Pravila javne dražbe
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Kupec je dolžan plačati DDV.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo kupnino.
Javna dražba za stavbno zemljišče je
končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi
isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopka pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07 in 100/09).
12. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi.
11. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
03/42-65-641 in 03/42-65-604. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno
najavijo na v prejšnjem stavku navedenih
tel. številkah.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Celje, www.
celje.si, (mestna občina, tekoča javna naročila in razpisi).
Pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, lahko na naslovu:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje, dvignejo tudi osnutek prodajne pogodbe in mapno kopijo.
Mestna občina Celje
Ob-3443/10
Občina Kuzma na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in sklepa Občinskega sveta Občine Kuzma
z dne 29. aprila 2010, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet javne dražbe so nepremičnine
parc. št. 275, 276 in 277, k.o. Kuzma, vpisane v vl. št. 232, iste k.o.:
1. parc. št. 275 – poslovni objekt in stanovanjska stavba, s površino 185 m2, s prizidkom v velikosti 143 m2, ter nezazidano
stavbno zemljišče; k nepremičnini pripadajo
tudi strojna oprema v sušilnici ter kurilnici,
2. parc. št. 276 – igrišče, s površino
800 m2,
3. parc. št. 277 – park, s površino
1.180 m2 in kmetijsko zemljišče, s površino
1.962 m2.
Nepremičnina iz 1. točke in del nepremičnine iz 3. točke prejšnjega odstavka,
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ki se nanaša na park, spadata v območje
poselitve, nepremičnina iz 2. točke in preostali del nepremičnine iz 3. točke prejšnjega odstavka pa se nanašata na kmetijsko
zemljišče in zanju v primeru prodaje veljajo določila Zakona o kmetijskih zemljiščih.
Predmet prodaje je izključno celota vseh nepremičnin, navedenih v točkah 1 do 3 prejšnjega odstavka, kar bo kot dodatni pogoj
tudi navedeno v objavi ponudbe na pristojni
upravni enoti.
Vse nepremičnine, ki so predmet te objave, so glede na zemljiškoknjižno stanje
v lasti Raiffeisen Leasing d.o.o. iz Ljubljane
in na podlagi leasback pogodbe odstopljene
v uporabo Občini Kuzma, ki je od zemljiško
knjižnega lastnika prejela dne 28. 8. 2009
pisno soglasje št. MZ/26223/09, za to objavo in izvedbo prodaje predmetnih nepremičnin s tem, da bo pogodbena stranka v vlogi
prodajalca Raiffeisen Leasing d.o.o.
Nepremičnine, ki so predmet te objave,
se prodajajo pod naslednjimi pogoji:
– izklicna cena za vse nepremičnine, ki
so predmet te objave, znaša 148.116,55 € in
je enaka ocenjeni vrednosti, kot je to razvidno iz Poročila o oceni vrednosti nepremičnin cenilca gradbene stroke Branka Vergana
z dne 6. 10. 2009,
– na javno dražbo lahko pristopi vsaka
fizična oseba, ki je državljan ene od članic
Evropske unije, ali pravna oseba oziroma
samostojni podjetnik s sedežem v državi
članici Evropske unije, ki bo najkasneje
3 dni pred javno dražbo vplačal varščino
v znesku 14.812,00 € na TRR prodajalca
Občine Kuzma, št. 01256-0100011902, kar
je 10% od izklicne cene; dokazilo o vplačani
varščini mora zainteresirani kupec predložiti
najkasneje na sami dražbi,
– celota nepremičnin, ki so predmet te
objave, se prodaja po načelu »videno–kupljeno«,
– izklicna cena iz prve alineje ne vsebuje
20% DDV, ki znaša 5.404,60 € in ga mora
plačati kupec,
– kupec mora plačati celotno kupnino,
v katero se všteje pred tem plačana varščina, v roku 45 dni od javne dražbe,
– varščina, ki so jo plačali zainteresirani kupci, ki na dražbi niso uspeli, se slednjim vrne na njihov TRR v roku 8 dni od
dražbe,
– v roku 8 dni od dražbe bo sklenjena
s kupcem, ki bo na dražbi uspel, predpogodba za del nepremičnin, ki niso zavezane
k postopku po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, za preostale nepremičnine pa bo hkrati
z objavo tega razpisa objavljena tudi ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč na Upravni
enoti v Murski Soboti na način in pod pogoji,
kot so navedeni zgoraj,
– po pridobitvi odločbe upravne enote
o odobritvi pravnega posla za del nepremičnin, ki se nanašajo na kmetijska zemljišča,
bo v roku 3 dni po plačilu kupnine oziroma po odobritvi pravnega posla s kupcem
sklenjena kupoprodajna pogodba za vse
nepremičnine, ki bo vsebovala vse zgoraj
navedene pogoje,
– v primeru, da kupec celotne kupnine
ne bo plačal v določenem roku, se pogodba
ne sklene in se celoten do takrat opravljen
postopek prodaje razveljavi,
– varščina kupca, ki je na dražbi uspel,
vendar kupnine ni poravnal v celoti, pripada
prodajalcu,
– vse stroške v zvezi s to prodajo od njene objave dalje nosi kupec.

Ta objava javne dražbe se v skladu z zakonom objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh.
Javna dražba bo v sredo dne 16. junija 2010, ob 10. uri, na sedežu prodajalca
v Kuzmi v sejni sobi.
Kontaktna oseba za vsa pojasnila v zvezi
z javno dražbo je Milan Matiš, direktor občinske uprave, na tel. 02/555-80-16.
Občina Kuzma
Št. 007-7/2010
Ob-3445/10
Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji, na podlagi Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07 in 100/09), Statuta Občine
Ljubno in sklepa 24. redne seje Občinskega sveta Občine Ljubno, z dne 28. 1. 2010,
objavlja
javno dražbo
za prodajo občinskega premoženja
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji, mat. št. 5883733 (v
nadaljevanju: prodajalka).
2. Predmet prodaje so nepremičnine:
parc. št. 206, vpisana v vl. št. 88, k.o. Ljubno,
za izklicno ceno 13.081,00 €. Zgoraj navedena parcela se prodaja po sistemu videnokupljeno. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru po tel. 03/839-17-70,
v času petih dni pred javno dražbo.
3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo najkasneje 15 minut
pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo ter predložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila kavcije),
– izpisek iz registra pravnih oseb (za
pravne osebe),
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik,
– osebno izkaznico, davčno in telefonsko
številko (za fizične osebe).
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
4. Višina kavcije: dražitelji se morajo
pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji, v višini 10% izklicne
cene, ki jo nakažejo na transakcijski račun,
št. 01262-0100019077, pri UJP Žalec, z navedbo »plačilo kavcije.«
5. Vplačana kavcija: vplačana kavcija se
všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi,
v kupnino. Neuspelim dražiteljem se kavcija
vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi, in
sicer v vplačanem znesku. Kavcija v višini
1.308,10 € mora biti vplačana najkasneje
dva delovna dneva pred dražbo.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v četrtek 3. 6. 2010, ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Ljubno.
7. Najnižji znesek višanja: izklicna cena
na javni dražbi se povečuje za 500,00 €.
Za dražitelja, ki pred pričetkom javne dražbe prijavi svojo udeležbo ter predloži vsa
zahtevana potrdila, pa ne pristopi k licitaciji
predmeta javne dražbe, se šteje, da je od
licitacije odstopil in se mu kavcija ne vrne.
8. Na javni dražbi uspe dražitelj
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj
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dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
Občina si pridržuje pravico, da ne sklene
pogodbo z najboljšim ponudnikom.
9. Način in rok plačila kupnine: kupci so
dolžni kupnino poravnati v 15 dneh po podpisu prodajne pogodbe.
10. Plačilo celotne kupnine
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Izbrani ponudnik
mora prodajno pogodbo skleniti najkasneje
v 15 dneh po zaključku javne dražbe.
Če izbrani kupec ne sklene prodajne
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da
je od nakupa odstopil, vplačana kavcija pa
mu zapade kot skesnina. V primeru, da se
plačilo kupnine ne izvede v roku, se kavcija
zadrži, pogodba pa razdre. Kupec je dolžan
poravnati davek na promet z nepremičninami, stroške sestave in overitve pogodbe
ter prepisa v zemljiško knjigo. Primopredaja
nepremičnin in vpis lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine.
Občina Ljubno
Št. 4781-0009/2010
Ob-3448/10
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 – Odl. US in 100/09) in v skladu z 20.
členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07 in 55/09 – Odl. US), Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 9/09, 15/10 in 38/10) ter Letnim
načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, matična številka: 5883938, ID za
DDV: SI 47348429.
2. Opis predmeta prodaje
Nezazidano stavbno zemljišče:
2.1. parc. št. 988/3, travnik, v izmeri
824 m2,
2.2. parc. št. 988/4, travnik, v izmeri
827 m2,
2.3. parc. št. 988/5, travnik in pašnik,
v skupni izmeri 804 m2,
2.4. parc. št. 988/6, pašnik, v izmeri
1059 m2, vse vpisane v vl. št. 364, k.o.
Tlake.
Vse od zgoraj navedenih nepremičnin
predstavljajo svojo gradbeno parcelo.
V skladu z določili prostorskih aktov Občine Rogatec, se zemljišča, ki so predmet
prodaje, nahajajo v območju S5, to je območje stanovanj in so v skladu z Odlokom
o zazidalnem načrtu za območje S5 v Rogatcu (območje stanovanj) (Uradni list RS,
št. 100/06), namenjene za gradnjo stanovanjskih objektov št. 23, 24, 25, 26.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja. Prodaja

posameznih nepremičnin pod zaporednimi
številkami 2.1., 2.2., 2.3. in 2.4., vsakega kot
celote. Sklenitev prodajnih pogodb.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Izklicna cena za posamezno nepremičnino, ki je predmet prodaje, pod zaporedno
številko:
2.1. parc. št. 988/3, k.o. Tlake, je
23.072,00 EUR;
2.2. parc. št. 988/4, k.o. Tlake, je
23.156,00 EUR;
2.3. parc. št. 988/5, k.o. Tlake, je
22.512,00 EUR;
2.4. parc. št. 988/6, k.o. Tlake, je
29.652,00 EUR;
najnižji znesek višanja pa 1.000,00
EUR.
Davek na dodano vrednost v izklicno
ceno ni vključen.
5. Pogoji prodaje:
Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki
bo ponudil najvišjo ceno. Prodajna pogodba bo sklenjena v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec
zadrži njegovo varščino.
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v 30 dneh, od dne izstavitve računa po
sklenjeni pogodbi. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Občine Rogatec,
Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi v pritličju, v petek, dne 11. 6. 2010, z začetkom
ob 13. uri, in sicer za vsako nepremičnino
posebej, po vrstnem redu, kot si sledijo pod
zaporednimi številkami.
7. Višina varščine
Višina varščine, ki znaša 10% od izklicne
cene in se glasi na naslednje zneske:
2.1. parc. št. 988/3, 2.307,20 EUR,
2.2. parc. št. 988/4, 2.315,60 EUR,
2.3. parc. št. 988/5, 2.251,20 EUR,
2.4. parc. št. 988/6, 2.965,20 EUR,
se plača na podračun Občine Rogatec,
odprt pri UJP Žalec, št. 01307-0100004165,
z navedbo namena nakazila: »Javna dražba nepremičnine št. 2.1., št. 2.2., št. 2.3. ali
št. 2.4.«.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od zaključka
javne dražbe. Dražiteljem, ki ne bodo pristopili k javni dražbi, vplačana varščina ne
bo vrnjena.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in, ki se pravočasno
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in pravilno prijavijo, tako da najkasneje eno
uro pred pričetkom javne dražbe, ob 12.
uri, dne 11. 6. 2010, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, Javna dražba«, na naslov
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec,
priporočeno po pošti (katera mora na naslov
prispeti do določenega datuma in ure) ali
osebno, predložijo naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo in priloženo celotno
številko TRR računa za primer vračila varščine;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev (pravne osebe) oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki), oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebna izkaznica ali potni list (fizične
osebe);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja
overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko.
Organizator pred začetkom dražbe preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka.
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku. Nepremičnina bo prodana po načelu
»videno kupljeno«.
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj,
ki ponudi najvišjo ceno. Izklicna vrednost
oziroma vsaka nadaljnja vrednost se izkliče
trikrat.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvede v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in
55/09 – Odl. US) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US in
100/09). Javno dražbo vodi komisija, ki jo za
ta namen imenuje župan.
Javna dražba je končana, ko voditelj trikrat neuspešno ponudi isto najvišjo ceno.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je
javna dražba neuspešna.
10. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Dodatne informacije v zvezi s prijavo
in izvedbo javne dražbe, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predmeta javne
dražbe, so na voljo pri Nataši Lavrič, Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, tel.
03/812-10-20, e-pošta: obcina.rogatec.natasa@siol.net.
Javna dražba je objavljena tudi na spletni strani Občine Rogatec, na naslovu:http://
www.rogatec.net.
11. Ustavitev postopka: prodajalec lahko
začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne vplačano varščino.
Občina Rogatec
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Razpisi delovnih mest
Ob-3325/10
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4,
Sežana, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96,
18/98), 29. člena Statuta zavoda ter na podlagi sklepa sveta zavoda Bolnišnice Sežana
z dne 15. 4. 2010 objavlja razpis za delovno
mesto
direktor/direktorica Bolnišnice Sežana.
Kandidati/kandidatke za delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda morajo poleg
pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna strokovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji in sposobnostmi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– predložitev programa razvoja zavoda.
Mandat direktorja/direktorice zavoda traja štiri leta.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisno
prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev ter programom razvoja zavoda
v roku 15 dni od dneva objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica Sežana,
Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, s pripisom »za razpisno komisijo – Ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o opravljeni izbiri obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Bolnišnica Sežana
Št. 49
Ob-3326/10
Svet zavoda Osnovne šole Ljubo Šercer,
Reška cesta 6, 1330 Kočevje, razpisuje na
podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 in 58/09)
prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpoljnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 in 58/09). Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati pogoje za
učitelja (specialnopedagoška izobrazba za
duševno prizadete otroke) ali svetovalnega
delavca v zavodu in imeti vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2010
(skladno s sklepom o imenovanju).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazilo o izobrazbi,
doseženem nazivu, dosedanjih izkušnjah,
izpis dejstev iz kazenske evidence – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju 6 mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost) ter program vodenja zavoda
pošljite v zaprti ovojnici z oznako »Za razpis
ravnatelja/-ice« na naslov: Svet zavoda OŠ

Ljubo Šercer, Reška cesta 6, 1330 Kočevje,
v 8 dneh od dneva objave tega razpisa.
Kandidat/-ka bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Namestnica predsednice Sveta zavoda
Osnovne šole Ljubo Šercer
Št. 39/10
Ob-3327/10
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev
v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št.
24/06, 5/07, 39/07, 23/09, 68/09 in 90/09),
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko,
Jadranska 19, 1000 Ljubljana, razpisuje prosta delovna mesta
mladih raziskovalcev pri izbranih
mentorjih za leto 2010 na naslednjih raziskovalnih področjih:
1. Matematika – pet prostih mest,
2. Tehnološko usmerjena fizika – eno
prosto mesto,
3. Interdisciplinarne raziskave – eno prosto mesto.
Podrobnejše informacije o razpisu so na
voljo na spletni strani, www.imfm.si in na
tel. 01/426-71-77. Rok za oddajo prijav je
24. 6. 2010.
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko
Ob-3363/10
Zavod za založniško in kulturno dejavnost Litera izdaja na podlagi 16., 17. in 19.
člena Statuta Zavoda za založniško in kulturni dejavnost Litera
razpis
za imenovanje direktorja zavoda
1. Izdajatelj razpisa: Zavod za založniško
in kulturno dejavnost Litera, Miklošičeva ulica 4, SI-2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Zavod Litera).
2. Predmet razpisa: kandidatura za direktorja zavoda z mandatno dobo štirih let.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: stalno prebivališče v RS; državljan RS;
srednješolska izobrazba; najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
izkazane organizacijske, komunikacijske in
vodstvene sposobnosti v kulturnih institucijah oziroma v izvajanju kulturnih projektov;
aktivno znanje slovenskega jezika; izdelana
vizija razvoja.
4. Objava razpisa: razpis se objavi
v Uradnem listu RS ter na spletni strani,
http://www.zalozba-litera.org.
5. Vsebina pisne kandidature: pisna kandidatura obsega osebne podatke kandidata (ime, priimek, matična številka, davčna
številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, drugi podatki); dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga
zahtevana dokazila v skladu z razpisnim
obrazcem. Pisna kandidatura se izpolni na
za to predpisanem obrazcu. Nepopolne vloge bo svet zavoda zavrgel in jih vrnil pošiljateljem.
6. Rok za prijavo: kandidati se lahko prijavijo na razpis v roku osmih dni od objave
v Uradnem listu RS.

7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec
s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko
na naslov: Založba Litera, Miklošičeva ulica
4, SI-2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj
– Razpis za direktorja zavoda«.
8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec
v knjigarni Zavoda Litera, na naslovu Miklošičeva ulica 4, 2000 Maribor.
9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku 15 dni po zaključku razpisa.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo med ponedeljkom in petkom, od 9. do 13. ure, v knjigarni Zavoda
Litera na naslovu Miklošičeva ulica 4, 2000
Maribor.
Zavod za založniško
in kulturno dejavnost Litera
Ob-3384/10
Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, na podlagi 26. člena Statuta Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj
in sklepa Sveta zavoda z dne 28. 4. 2010,
razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž).
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kot obvezno prilogo k prijavi, morajo
kandidati predložiti program dela in razvoja
zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni
mandat.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev in programom naj kandidati predložijo v 14 dneh po objavi razpisa na naslov:
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,
z oznako »Prijava na razpis – direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po objavi.
Svet zavoda Splošne bolnišnice
dr. Jožeta Potrča Ptuj
Št. 16/10
Ob-3418/10
Na podlagi 14. člena Statuta zavoda
Center za zdravje in razvoj Murska Sobota/Centre for health and development Murska Sobota, svet zavoda razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno strokovno izobrazbo,
– aktivno obvlada angleški jezik ter še
vsaj en svetovni jezik,
– ima najmanj pet let izkušenj na področju projektnega dela,
– ima najmanj štiri leta vodstvenih izkušenj,
– ima izkušnje na področju povezovanja
sektorja zdravja z drugimi sektorji.
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Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
je treba poslati v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Center za zdravje in razvoj Murska
Sobota, Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska
Sobota, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za
direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najpozneje v 30 dneh po odločitvi sveta zavoda.
Imenovanje prične veljati, ko da nanj soglasje ustanovitelj.
Center za zdravje in razvoj
Murska Sobota
Št. IV-7/2010
Ob-3422/10
Svet Kosovelove knjižnice Sežana objavlja na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) ter 12.
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Kosovelova knjižnica Sežana (Uradni list
RS, št. 23/04) javni razpis za imenovanje
ravnatelja javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana.
Za ravnatelja javnega zavoda je lahko
imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima višjo ali visokošolsko izobrazbo
humanistične ali družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz bibliotekarstva;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela in načrt razvoja Kosovelove knjižnice.
Svet bo imenoval ravnatelja za mandatno dobo petih let; po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan/a.
Rok za prijavo je 14 dni od objave tega
razpisa. Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo na naslov: Kosovelova knjižnica Sežana, Ulica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana s pripisom: Ne odpiraj – Razpis za ravnatelja.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili
v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja,
sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu
sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za čas trajanja
mandata.
Svet Kosovelove knjižnice Sežana
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Druge objave
Št. 478-136/2010-2

Ob-3476/10

Popravek
Ministrstvo za obrambo RS, objavlja popravek javnega zbiranja ponudb prodaje
nepremičnin, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 38 z dne 14. 5. 2010, stran 1114, Ob
3299/10, pod zaporedno št. 9, ki bi se moral
pravilno glasiti:
1. Dvosobno stanovanje s kabinetom št. 16 (zasedeno) v III. nad. s kletjo, v skupni izmeri 76,25 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi, na naslovu
Šerkova ul. 3, Ljubljana, ležeči na parc.
št. 1615, zkv 3725, k.o. Bežigrad (2636),
letnik 1957, (tablica Mors 22622), ID št.
v celoti 2636-3231-208.
a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od
8. do 9. ure.
b) Izklicna cena:141.600,00 EUR.
Ministrstvo za obrambo
Št. 3600-1/2010-13
Ob-3371/10
Na podlagi prvega odstavka 146.c člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08
in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1), Programa
dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud
občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov
energije v letu 2010, potrjenega v skladu s 7.
členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov
energije pri končnih odjemalcih (Uradni list
RS, št. 114/09), 19. člena Akta o ustanovitvi
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada (Uradni list RS, št. 112/09) in Splošnih
pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5
z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani, http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf;
v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv
za nepovratne finančne spodbude
občanom za naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske
učinkovitosti stanovanjskih stavb,
izvedene v času od dne
9. 10. 2009 do 21. 5. 2010,
3SUB-OB10
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne
finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko
učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za naložbe,
izvedene v času od dne 9. 10. 2009 do
21. 5. 2010. Izvedena naložba pomeni, da
je izvajalec naložbe po nalogu investitorja, ki
je naložbo financiral (v nadaljevanju: investitor) v navedenem obdobju izvedel enega ali
več ukrepov po tem javnem pozivu tako, da
je zaključil vsa dela in opravil uspešen zagon oziroma na drug način potrdil uspešno
izvedbo del in izdal ustrezen račun, investitor pa se je s tem strinjal.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko
dodeli za navedeno naložbo, s katero je bil
izveden eden ali več naslednjih ukrepov:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega računa
izvajalca naložbe, ki vključuje popis del in
opreme ter vrsto in površino sprejemnikov
sončne energije. Vlagatelj, ki je bil udeležen
v skupinsko organizirani gradnji (krožki za
samogradnjo solarnih sistemov), mora predložiti originalno potrdilo organizatorja samogradnje o izvedbi sistema in fotografije
izvedene naložbe.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nabavo in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
– nabavo in vgradnjo hranilnika toplote;
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in
varovalne elemente sistema.
B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega računa
izvajalca naložbe, ki vključuje vrsto oziroma
tip kurilne naprave, nabavo in namestitev
kurilne naprave ter ustrezne opreme. Kurilne naprave na lesno biomaso na sekance, pelete ali polena morajo imeti naslednje
toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek
kurilne naprave pri nazivni toplotni moči
mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij
prašnih delcev pa mora biti manjša od 50
mg/m3; kurilne naprave na polena morajo
imeti prigrajen hranilnik toplote v velikosti
vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nabavo in namestitev kurilne naprave;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov;
– nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema,
ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote.
C – toplotna izolacija celotne fasade pri
obnovi stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega računa izvajalca naložbe, ki vključuje nabavo
in vgradnjo celotnega fasadnega sistema
z ustrezno debelino toplotne izolacije. Toplotna izolacija fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom mora biti izvedena
z najmanj 12 cm izolacijskega materiala,
katerega toplotna prevodnost (λ) ≤ 0,045
W/mK. Nepovratna finančna spodbuda ne
more biti dodeljena za stavbe v gradnji, za
katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano
po 1. 1. 2003.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega
ometa, demontažo starih okenskih polic;
– nabavo in vgradnjo toplotno-izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema;
– obdelavo špalet;
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega računa
izvajalca naložbe, ki vključuje odstranitev

obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma
fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo
novih. Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih
zasteklitev, vključuje zamenjavo starega
s sodobnim, energijsko učinkovitim stavbnim pohištvom, ki ima toplotno prehodnost
zasteklitve U < 1,0 W/m2K oziroma toplotno
prehodnost celotnega okna (zasteklitev in
okvir skupaj) U < 1,3 W/m2K. Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za
stavbe v gradnji, za katere je bilo gradbeno
dovoljenje izdano po 1. 1. 2003.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken, balkonskih
vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in
vgradnjo novih;
– nabavo in vgradnjo zunanjih senčil;
– nabavo in vgradnjo okenskih polic;
– obdelavo špalet;
Priznani stroški ne vključujejo notranjih
senčil, odstranitve, nabave in vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat.
2. Višina sredstev: višina sredstev po
tem javnem pozivu znaša 2,5 milijona €.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na
javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka
fizična oseba, ki je investitor in:
– lastnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer
so bili izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem
ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer je bila naložba
izvedena (v nadaljevanju: lastnik);
– ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci,
starši ali posvojitelji) lastnika, z njegovim
pisnim dovoljenjem;
– najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi
s pisnim dovoljenjem lastnika.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičene osebe, ki kandidirajo na javnem pozivu (v nadaljevanju: vlagatelji), so
upravičene do nepovratne finančne spodbude za izvedene naložbe, s katerimi so bili
izvedeni zgoraj navedeni ukrepi, ob upoštevanju višine razpisanih sredstev in prednostnega vrstnega reda prispetja popolne
vloge na Eko sklad.
Nepovratno finančno spodbudo po tem
javnem pozivu bo lahko pridobil vlagatelj, ki
je izvedel naložbo v stanovanjski stavbi in
je bil tudi investitor naložbe. Vlagatelj, ki je
v okviru iste naložbe za posamezen ukrep,
ki je predmet spodbujanja po tem javnem
pozivu, že prejel kredit Eko sklada in ima
iz naslova tega kredita obveznosti do Eko
sklada, za ta ukrep ne more pridobiti pravice
do nepovratne finančne spodbude po tem
javnem pozivu.
Nepovratne finančne spodbude se ne
dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo
in vgradnjo prototipne in rabljene opreme
oziroma naprav.
Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva, je možno dodeliti največ eno
nepovratno finančno spodbudo, za katero
lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upraviče-
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nih soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica
do nepovratne finančne spodbude dodeljena vsakemu soinvestitorju sorazmerno deležu njegove udeležbe pri financiranju naložbe. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira
za več posameznih ukrepov, ki so predmet
tega javnega poziva.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne
finančne spodbude je pravočasna, pravilno
vložena in popolna vloga. Za popolno vlogo
šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«,
ki je sestavni del dokumentacije za prijavo,
in pripadajočih prilog, kot to določa javni
poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Iz
dokumentacije posamezne vloge mora biti
razvidno, da je bila naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva ter da
je vloga pripravljena skladno z zahtevami
dokumentacije za prijavo.
Vlagatelj mora, med drugim, dejansko
izvedbo naložbe dokazovati s predložitvijo
verodostojnega dokumenta (originalnega
računa), ki izkazuje datum opravljene naložbe, ki je predmet vloge. Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme,
ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to
usposobljen in registriran izvajalec. Naprav
in opreme, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma
odstraniti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne
spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko
porabo nepovratnih sredstev in skladnost
dokumentacije ter izvedbe naložbe s pogoji javnega poziva in veljavnimi predpisi.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe
sredstev in kršitev predpisov je prejemnik
nepovratne finančne spodbude dolžan Eko
skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
5. Višina nepovratne finančne spodbude
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 25% priznanih stroškov naložbe,
vendar ne več kot 150 € na m2 pri sistemih
s ploščatimi sprejemniki in ne več kot 200 €
na m2 pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki. Za sisteme s ploščatimi sprejemniki
sončne energije, ki so bili izdelani v samogradnji, znaša nepovratna finančna spodbuda 75 € na m2 vgrajenih sprejemnikov.
Vlagatelji, ki so vgradili sprejemnike sončne
energije s pridobljenim znakom kakovosti
»Solar Keymark«, bodo upravičeni do dodatnih 10 € nepovratne finančne spodbude
na m2 vgrajenih sprejemnikov.
B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.800 € za kurilno napravo
na sekance ali pelete, oziroma ne več kot
1.300 € za kurilno napravo na polena.
C – toplotna izolacija celotne fasade pri
obnovi stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 20% priznanih stroškov naložbe,
vendar skupaj ne več kot 10 € na m2 in za
največ 200 m2 toplotne izolacije fasade na
stanovanjsko enoto.
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 20% priznanih stroškov naložbe,

vendar skupaj ne več kot 60 € na m2 in za
največ 30 m2 zamenjanih oken, balkonskih
vrat oziroma fiksnih zasteklitev na stanovanjsko enoto.
6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo
z obrazci je na voljo na spletni strani www.
ekosklad.si v rubriki Javni pozivi in razpisi. Dodatne informacije o javnem pozivu so
na voljo po tel. 01/241-48-61/72/28 ali 68,
vsak dan med 8. in 12. uro. Javni poziv in
dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko
kandidati naročijo pri Eko skladu na zgoraj
navedenih telefonskih številkah in jo prejmejo po pošti oziroma po elektronski poti.
Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim
na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana oziroma na elektronski
naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati:
– izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki
o vlagatelju in naložbi;
– originalen obrazec »Izjava o zaključku
naložbe«, ki jo podpišeta prejemnik pravice
do nepovratne finančne spodbude (oziroma
vsi prejemniki pravice do nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude)
in izvajalec naložbe;
– originalen račun izvajalca naložbe
s popisom del in materiala za celoten obseg naložbe;
– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje
alineje;
– fotografije izvedene naložbe in fotografijo z vidno hišno številko stavbe, ki so
posnete v času oddaje vloge;
– vsa potrebna dokazila in priloge.
Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot sestavni del vloge za
posamezen ukrep.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne spodbude se taksa
skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1.
točko 28. člena Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 126/07) ne plačuje.
7. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv
od dneva objave javnega poziva v Uradnem
listu RS dalje. Javni poziv velja do objave
zaključka javnega poziva v Uradnem listu
RS, vendar najkasneje do 31. 7. 2010.
Vlagatelj vloži vlogo na predpisanih
obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s.,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi nepovratnih finančnih spodbud vlagateljem se uporablja
postopek, določen z Zakonom o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07,
65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor
ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP
in splošnih pogojev poslovanja pozvan na
odpravo pomanjkljivosti v določenem roku
15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da
je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti
v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko
sklad s sklepom vlogo zavrgel.
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS
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dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev
pravice do nepovratne finančne spodbude
je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana
dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje
v roku 90 dni po prejemu popolne vloge
o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne
spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper
navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj
pa ima pravico začeti upravni spor skladno
z zakonom, ki ureja upravni spor.
Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude ter v skladu
z 11. členom splošnih pogojev poslovanja bo
s prejemnikom pravice do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude.
En izvod podpisane pogodbe bo moral prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude v 15 dneh vrniti na naslov: Eko sklad,
j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, sicer
se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev
pravice do nepovratne finančne spodbude.
9. Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud: nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku pravice do nepovratne
finančne spodbude izplačana v 30 dneh po
vrnitvi ustrezno podpisanega izvoda pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 3600-1/2010-14
Ob-3372/10
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08
in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1), Programa
dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud
občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov
energije v letu 2010, potrjenega v skladu
s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni
list RS, št. 114/09), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09)
in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada, št.
0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf;
v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv
za nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti
stanovanjskih stavb
4SUB-OB10
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne
finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko
učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju:
nepovratne finančne spodbude) za nove
naložbe.
Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega
ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov,
ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem
javnem pozivu:
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A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje popis
del in opreme ter vrsto in površino sprejemnikov sončne energije (SSE). Vlagatelj, ki
bo udeležen v skupinsko organizirani gradnji
(krožki za samogradnjo solarnih sistemov),
mora predložiti originalno potrdilo organizatorja samograditeljske skupine o sodelovanju v skupini in original zbirnega spiska
materiala za SSE.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
– nabavo in vgradnjo hranilnika toplote;
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in
varovalne elemente sistema.
B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno
biomaso
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za kurilno napravo
na lesno biomaso na sekance, pelete ali
polena, ki mora imeti, skladno z zahtevami standardov EN 303-5 in EN 304 oziroma kamini za centralno ogrevanje, skladno
z zahtevami standarda EN 14785, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni
moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost
emisij prašnih delcev mora biti manjša od
50 mg/m3, vrednost emisij CO pa manjša od
750 mg/m3; kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti
vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev kurilne naprave;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov;
– nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema,
ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote.
C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo
sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za serijsko izdelane toplotne
črpalke, na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki obvezno vključuje
nabavo in namestitev toplotne črpalke ter
podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za:

Vrsta toplotne črpalke

Minimalno grelno število
pri določenih pogojih po standardu EN

Tip toplotne črpalke

priprava sanitarne tople vode
(200 ali več litrski hranilnik toplote)

zrak/voda

3

A20/W15-W45

EN 255/3

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

voda/voda

5,1

W10/W35

EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zemlja/voda
(direktni uparjalnik)

4,5

E4/W35

EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zemlja/voda

4,3

B0/W35

EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zrak/voda

3,3

A2/W35

EN 14511

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev toplotne čr
palke;
– nabavo in namestitev hranilnika toplote
ter povezavo s toplotno črpalko;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno
opremo.
D - vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na
obnovljiv vir energije
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nabavo in vgradnjo celotnega sistema centralnega ogrevanja pri obnovi
stanovanjskih stavb, ki se bodo priključile na
sistem daljinskega ogrevanja, ki uporablja
obnovljiv vir energije.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo elementov razvoda
ogrevalnega sistema, ogreval in termostatskih ventilov;
– ustrezno krmilno in varovalno opremo.
E - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega
predračuna izvajalca naložbe za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, t.j.
oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev,
s sodobnim, energijsko učinkovitim, s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ≤ 1,2
W/m2K (zasteklitev in okvir skupaj) skladno s standardom EN 10077-1 oziroma EN
12567-1(2). Nepovratna finančna spodbuda
ne more biti dodeljena za stavbe v gradnji,
za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano
po 1. 1. 2003.
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken, balkonskih
vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in
vgradnjo novih;
– nabavo in vgradnjo senčil;
– nabavo in vgradnjo okenskih polic;
– obdelavo špalet;
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nabave in vgradnje vhodnih oziroma
garažnih vrat.
F - toplotna izolacija fasade pri obnovi
eno ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo
fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm
izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino
drugega izolacijskega materiala (d), da bo
razmerje λ/d ≤ 0,3 W/m2K.
V primeru, da je na obstoječi stavbi že
vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, katerega toplotna prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko vlagatelj izvede konkretno naložbo v razliki do najmanj 15
cm izolacijskega materiala. Predložiti mora
ustrezna dokazila, ki izkazujejo toplotno prevodnost že vgrajenega izolacijskega materiala, in fotografije že izvedenega fasadnega
sistema, iz katerih bo razvidna debelina že
vgrajenega izolacijskega materiala. Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za stavbe v gradnji, za katere je bilo
gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003.
Priznani stroški vključujejo:
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega
ometa, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na
predelu cokla, demontažo starih okenskih
polic;
– nabavo in vgradnjo toplotno-izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema;
– obdelavo špalet;
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.

G - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske
stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za izvedbo toplotne izolacije
strehe oziroma stropa proti neogrevanemu
podstrešju z najmanj 25 cm izolacijskega
materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045
W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤
0,18 W/m2K.
V primeru, da je na obstoječi stavbi že
vgrajena toplotna izolacija strehe oziroma
stropa proti neogrevanemu podstrešju iz
izolacijskega materiala, katerega toplotna
prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko vlagatelj izvede konkretno naložbo v razliki do
najmanj 25 cm izolacijskega materiala, če
predloži ustrezna dokazila, ki izkazujejo toplotno prevodnost že vgrajenega izolacijskega materiala in fotografije že izvedenega
konkretnega sistema, iz katerih bo razvidna
debelina že vgrajenega izolacijskega materiala.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplotno-izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo;
– nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe npr.
mavčno-kartonske plošče, lesene in druge
obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu podstrešju pa npr. izdelava betonskega
estriha, lesene pohodne obloge,...
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka v stanovanjski
stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za nakup in vgradnjo sistema
za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija), in sicer centralnega sistema z učinkovitostjo vračanja
toplote odpadnega zraka najmanj 80% ali
lokalnega sistema z učinkovitostjo vračanja
toplote odpadnega zraka najmanj 65%.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem
toplote odpadnega zraka;
– nabavo in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in
odsesovanje ter krmilnimi elementi;
– nabavo in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.
I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in
pasivne stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove
stanovanjske stavbe oziroma prenovo stanovanjske stavbe, ki je lahko eno ali dvostanovanjska hiša, dvojček ali vrstna hiša,
za katero je bilo pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje, in katere energijska
učinkovitost bo v segmentu računske rabe
energije za ogrevanje (Qh), izračunane
po metodi za pasivne stavbe »PHPP'07«,
manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena
vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračuna za klimatske razmere
mesta Ljubljana.
Kakovost projektov se bo preverjala na
podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka,
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI), in
sicer načrta arhitekture, ki mora biti izdelan
v merilu 1:50, ter načrta strojnih inštalacij za
ogrevanje in prezračevanje.
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Dovoljena je le vgradnja zunanjega
stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo
U ≤ 1,0 W/m2K. Za okna, fiksne zasteklitve
in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Povprečna toplotna prehodnost celotnega zunanjega toplotnega ovoja
stavbe, z upoštevanimi toplotnimi mostovi,
mora biti U ≤ 0,30 W/m2K. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in
toplotne prevodnosti izolacijskih materialov
v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Obvezna je vgradnja centralnega prezračevanja z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 80% (termični izkoristek), kar mora biti razvidno iz ustreznega
tehničnega dokazila proizvajalca naprave.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer je dovoljena izmenjava zraka pri tlačnem preizkusu po standardu EN
13829: n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a
oziroma n50 ≤ 1,0 h-1 za 15 < Qh ≤ 25
kWh/m2a.
Priporočljiva je vgradnja sodobnih generatorjev toplote, naprav z visoko energijsko učinkovitostjo, ne glede na uporabljani
energent ali majhno količino toplote, ki jo je
potrebno proizvesti na letnem nivoju. Kolikor
je za ogrevanje in toplo vodo predvidena
uporaba fosilnih goriv, je dovoljena le vgradnja plinskih kondenzacijskih naprav. Direktno ogrevanje z električno energijo v obsegu več kot 10% letnih potreb po toploti za
ogrevanje in toplo vodo ni dopustno. Stavba
mora izpolniti tudi zahtevo po minimalno
25% pokrivanju toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije.
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena tudi za gradnjo stavbe, katere energijski razred je Qh > 25 kWh/m2a.
V takšnem primeru mora zunanji toplotni
ovoj stavbe izkazovati bistveno višje zahteve glede toplotne zaščite: za neprozorne
komponente zunanjega toplotnega ovoja so
lahko uporabljene komponente s povprečno toplotno prehodnostjo U ≤ 0,15 W/m2K,
skupna povprečna toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva mora biti U ≤
0,85 W/m2K. Za takšne primere stavb bo
lahko dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, ki je določena za stanovanjske stavbe energijskega razreda Qh ≤
25 kWh/m2a.
Za novo naložbo po tej točki I se šteje
tudi:
– nakup stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa I, s strani prvega
kupca, če je bila prodajna pogodba ali druga
veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice
v korist kupca sklenjena po 9. 10. 2009;
– gradnja stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa I, če so bili ukrepi,
ki so predmet nepovratne finančne spodbude, izvedeni v obdobju od 9. 10. 2009
dalje.
J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni
v pasivnem energijskem razredu
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli kupcem stanovanjskih enot, ki
se nahajajo v novih ali prenovljenih, visoko
učinkovitih večstanovanjskih stavbah s tremi
ali več stanovanji, katerih energijska učinkovitost v segmentu računske rabe energije
za ogrevanje stavbe (Qh), izračunano po
metodi za pasivne stavbe »PHPP'07«, bo
manjša ali enaka 15 kWh/m2a. Pri poslovno
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stanovanjskih stavbah se izračun energijske
učinkovitosti omeji zgolj na večstanovanjski
del stavbe. Vrednost Qh se, ne glede na
dejansko lokacijo večstanovanjske stavbe,
izračuna za klimatske razmere mesta Ljub
ljana.
Ustreznost energijske učinkovitosti se bo
preverjala na podlagi izračuna iz prejšnjega
odstavka, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo
(PZI), in sicer načrta arhitekture, ki mora biti
izdelan v merilu 1:50, ter načrta strojnih inštalacij za ogrevanje in prezračevanje.
Dovoljena je le vgradnja zunanjega
stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo
U ≤ 1,0 W/m2K. Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj
trojna zasteklitev. Povprečna toplotna prehodnost ostalih neprozornih komponent zunanjega toplotnega ovoja mora znašati U ≤
0,20 W/m2K. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v toplotnem ovoju
stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil skladno z dokumentacijo za prijavo.
Stanovanjske enote v večstanovanjskih
stavbah, ki so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud, morajo imeti vgrajen sistem prezračevanja prostorov
z vračanjem toplote odpadnega zraka. Izvedba prezračevanja je možna z uporabo
lokalnih naprav za prezračevanje, kjer je
učinkovitost vračanja toplote najmanj 65%.
V primeru centralnega prezračevanja stanovanjske enote ali podobnega sistema s skupno napravo mora biti učinkovitost vračanja
toplote najmanj 80%.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stanovanjske enote, pri čemer je dovoljena
izmenjava zraka pri tlačnem preizkusu po
standardu EN 13829: n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤
15 kWh/m2a oziroma n50 ≤ 1,0 h-1 za 15 < Qh
≤ 25 kWh/m2a.
Za individualno ali skupno oskrbo je priporočljiva vgradnja sodobnih generatorjev
toplote, naprav z visoko energijsko učinkovitostjo, ne glede na uporabljani energent ali
majhno količino toplote, ki jo je potrebno pro
izvesti na letnem nivoju. Kolikor je za ogrevanje ali toplo vodo predvidena uporaba fosilnih goriv, je dovoljena le vgradnja plinskih
kondenzacijskih naprav. Direktno ogrevanje
z električno energijo v obsegu več kot 10%
letnih potreb po toploti za ogrevanje in toplo
vodo ni dopustno. Stavba mora izpolniti tudi
zahtevo po minimalno 25% pokrivanju toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije.
Za novo naložbo po tej točki J se šteje
tudi nakup stanovanjske enote, ki izpolnjuje
pogoje tega ukrepa J, s strani prvega kupca,
če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom
prodajalca za vpis lastninske pravice v korist
kupca sklenjena od 21. 5. 2010 dalje.
Nepovratna finančna spodbuda za celovito prenovo večstanovanjske stavbe po
pogojih tega ukrepa J se lahko dodeli tudi
lastnikom soinvestitorjem celovite prenove,
če navedena naložba ni bila zaključena pred
21. 5. 2010.
2. Višina sredstev
Višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 13,72 milijonov €.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na
javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka
fizična oseba, ki je investitor in:
– lastnik nepremičnine, stanovanjske
stavbe ali stanovanjske enote v večstano-
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vanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi,
ki so predmet javnega poziva, ali solastnik
s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali
imetnik stavbne pravice na nepremičnini,
kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju:
lastnik);
– ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci,
starši ali posvojitelji) lastnika, z njegovim
pisnim dovoljenjem;
– najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi
s pisnim dovoljenjem lastnika;
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka
fizična oseba, ki je:
– prvi kupec nizkoenergijske ali pasivne
stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske
enote v pasivni večstanovanjski stavbi (v
nadaljevanju: kupec);
– ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci,
starši in posvojitelji) kupca z njegovim pisnim dovoljenjem.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičene osebe, ki kandidirajo na javnem pozivu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne
spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo
izvedeni zgoraj navedeni ukrepi. Vlagatelj
pridobi pravico do nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in
višine spodbud po javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja popolne
vloge na Eko sklad.
Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za
posamezen ukrep, ki je predmet spodbujanja po tem javnem pozivu, že prejel kredit
Eko sklada in ima iz naslova tega kredita
obveznosti do Eko sklada, za ta ukrep ne
more pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Ne
glede na prejšnji stavek je vlagatelj v primeru, da kandidira za najmanj tri ukrepe po
javnem pozivu, ki predstavljajo obnovo iste
stanovanjske stavbe, in če priznani stroški
teh ukrepov znašajo več kot 20.000 €, za
izvedbo istih ukrepov upravičen zaprositi za
kredit Eko sklada.
Vgradnjo in zagon posameznih naprav
oziroma opreme, ki so predmet naložbe,
lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec. Naprav in opreme, ki so
predmet nepovratne finančne spodbude, ni
dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj
5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne spodbude se ne
dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo
in vgradnjo prototipne in rabljene opreme
oziroma naprav.
Za posamezen ukrep, ki je predmet
javnega poziva in bo izveden na določeni
nepremičnini, je možno dodeliti največ eno
nepovratno finančno spodbudo, za katero
lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upravičenih soinvestitorjev. V tem primeru bo
pravica do nepovratne finančne spodbude
dodeljena vsakemu soinvestitorju sorazmerno deležu njegove udeležbe pri financiranju
naložbe. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira tudi za več posameznih ukrepov, ki so
predmet tega javnega poziva.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne
finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni
del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv oziroma

dokumentacija za prijavo. Iz dokumentacije
posamezne vloge mora biti razvidno, da bo
naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva in da je vloga pripravljena skladno z zahtevami dokumentacije
za prijavo.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne
spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko
porabo nepovratnih sredstev ter skladnost
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe
sredstev in kršitev predpisov je prejemnik
nepovratne finančne spodbude dolžan Eko
skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
5. Višina nepovratne finančne spodbude
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 25% priznanih stroškov naložbe in se
lahko dodeli za največ 20 m2 sprejemnikov
sončne energije, vendar ne več kot:
– 150 € na m2 neto površine pri sistemih
s ploščatimi sprejemniki in
– 200 € na m2 neto površine pri sistemih
z vakuumskimi sprejemniki.
Za sisteme s ploščatimi sprejemniki
sončne energije, ki bodo izdelani v samogradnji, spodbuda znaša 75 € na m2 neto
površine vgrajenih sprejemnikov.
B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno
biomaso
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 €, če gre za kurilno napravo na
sekance ali pelete, oziroma
– 1.500 €, če gre za kurilno napravo na
polena.
C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe in/ali
pripravo sanitarne tople vode
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 € za toplotno črpalko za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode tipa
voda/voda ali zemlja/voda;
– 1.500 € za toplotno črpalko zrak/voda
z minimalnim grelnim številom več kot 3,6;
– 1.000 € za toplotno črpalko zrak/voda
z minimalnim grelnim številom več kot 3,3
do 3,6.
Višina spodbude za toplotno črpalko za
pripravo sanitarne tople vode znaša največ
25% priznanih stroškov naložbe in ne več
kot 250 €.
D - vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na
obnovljiv vir energije
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 € na stanovanjsko enoto.
E - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe in ne več kot:
– 50 € na m2 oken, balkonskih vrat in
fiksnih zasteklitev, izdelanih s profili iz umetnih mas ali kovin;
– 100 € na m2 oken, balkonskih vrat in
fiksnih zasteklitev, izdelanih iz lesa,
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in sicer za največ 30 m2 zamenjanega
zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanjsko enoto.
F - toplotna izolacija fasade pri obnovi
eno ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe in ne več kot 12 € na m2 za največ
200 m2 toplotne izolacije fasade stanovanjske enote.
G - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske
stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe in ne več kot 10 € na m2 za največ 150 m2
toplotne izolacije strehe oziroma podstrešja
stanovanjske enote.
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka v stanovanjski
stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe in ne več kot 2.500 € za izvedbo
centralnega prezračevalnega sistema za
stanovanjsko enoto oziroma največ 400 €
na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja. Dodatna finančna spodbuda
v višini 300 € se dodeli za vgradnjo centralnega prezračevalnega sistema z zahtevano
energijsko učinkovitostjo najmanj 80%, ki
poleg vračanja toplote odpadnega zraka zagotavlja tudi vračanje vlage.
I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in
pasivne stanovanjske stavbe
Nepovratna finančna spodbuda je namenjena za doseganje višjega energijskega
in okoljskega nivoja stanovanjske gradnje.
Spodbuda pokriva delež dodatno investiranih sredstev za izvedbo učinkovitejšega
zunanjega toplotnega ovoja stavbe, izvedbo sistema centralnega prezračevanja in
vgradnjo generatorja toplote, namenjenega
ogrevanju prostorov.
Pomemben kriterij za spodbujanje učinkovite gradnje je velikost stavbe, zato bo
spodbuda dodeljena samo do skupnega obsega neto ogrevane površine, znotraj zunanjega toplotnega ovoja, in sicer: do 200 m2
za enodružinske hiše in 150 m2 za stanovanjske enote v dvodružinskih hišah, dvojčkih ali vrstnih hišah.
Najvišja nepovratna finančna spodbuda
125 € na m2 neto ogrevane površine se dodeli za gradnjo stavb v energijskem razredu
do 10 kWh/m2a, toplotno zaščitenih z volumskim deležem najmanj 75% naravnih izolacijskih materialov. Za ostale kombinacije
razredov energijske učinkovitosti in uporabljenih izolacijskih materialov v toplotnem
stavbnem ovoju je možna višina najvišje
nepovratne finančne spodbude prikazana
v tabeli:
Najvišji znesek na enoto €/m2
Razred učinkovitosti
stavbe Qh (kWh/m2a)
≤ 10
≤ 15
≤ 20
≤ 25

I. skupina

II. skupina

III. skupina

125
105
85
60

100
80
60
46

75
62
48
36

Pri tem predstavljajo skupine:
– I. skupina: vgrajenih najmanj 75% izolacijskih materialov naravnega izvora (npr.
lesna vlakna, celulozni kosmiči, pluta, ovčja
volna, bombaž, ipd.),
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– II. skupina: vgrajenih skupaj najmanj
75% izolacijskih materialov mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo,
ipd.) in naravnega izvora,
– III. skupina: vgrajenih več kot 25% izolacijskih materialov sintetičnega in ostalega
izvora (npr. penjeni in ekstrudirani polistiren).
Pri izračunu navedenega volumskega deleža se upoštevajo samo izolacijski
materiali s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,15
W/mK.
Z vidika trajnostne gradnje in s ciljem
doseganja večjega obsega uporabe naravnih materialov je predvidena tudi dodatna
spodbuda za stavbe, v katere bo vgrajeno
zunanje stavbno pohištvo iz lesa. Pravica
do dodatne spodbude se dodeli s ciljem
pokrivanja dela višjih investicijskih stroškov
v višini 50 € na m2 vgrajenega zunanjega
stavbnega pohištva iz lesa, vendar za največ 30 m2 na stanovanjsko stavbo.
J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni
v pasivnem energijskem razredu
Nepovratna finančna spodbuda je namenjena spodbujanju energijsko učinkovitejše večstanovanjske gradnje in upravičeni
osebi delno pokriva višje stroške naložbe,
ki so posledica gradnje energijsko učinkovitejšega zunanjega toplotnega ovoja stavbe,
izvedbe sistema prezračevanja prostorov in
vgradnje energijsko učinkovitega ogrevalnega sistema.
Nepovratna finančna spodbuda občanu za nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi, zgrajeni v pasivnem energijskem
razredu, se dodeli za največ 100 m2 neto
ogrevane površine stanovanjske enote v višini 250 € na m2.
6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo
z obrazci je na voljo na spletni strani www.
ekosklad.si v rubriki Javni pozivi in razpisi. Dodatne informacije o javnem pozivu so
na voljo po tel. 01/241-48-61/72/28 ali 68,
vsak dan med 8. in 12. uro. Javni poziv in
dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko
kandidati naročijo pri Eko skladu na zgoraj
navedenih telefonskih številkah in jo prejmejo po pošti oziroma po elektronski poti.
Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim
na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski
naslov: ekosklad@ekosklad.si. Kandidatom
za spodbudo za ukrepa I – gradnja nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe in
J – nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu, priporočamo
predhodni strokovni pregled vloge, za katerega se dogovorijo na tel. 01/241-48-32.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati
izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila
in priloge, kot jih za vsak posamezen ukrep
natančno določa dokumentacija za prijavo.
7. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv
od dneva objave javnega poziva v Uradnem
listu RS dalje. Javni poziv velja do objave
zaključka javnega poziva v Uradnem listu
RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2010.
Vlagatelj vloži vlogo na predpisanih
obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s.,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
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8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se
uporablja postopek, določen z Zakonom
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP),
kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP
in splošnih pogojev poslovanja pozvan na
odpravo pomanjkljivosti v določenem roku
15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da
je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti
v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko
sklad s sklepom vlogo zavrgel.
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS
dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev
pravice do nepovratne finančne spodbude
je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana
dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje
v roku 90 dni po prejemu popolne vloge
o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne
spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper
navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj
pa ima pravico začeti upravni spor skladno
z zakonom, ki ureja upravni spor.
Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude ter v skladu
z 11. členom splošnih pogojev poslovanja
bo s prejemnikom pravice do nepovratne
finančne spodbude sklenjena pogodba
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo
prejemnik pravice do nepovratne finančne
spodbude moral v 15 dneh vrniti na naslov:
Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana, sicer se bo štelo, da je umaknil vlogo
za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude se taksa skladno
z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28.
člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 42/07- uradno prečiščeno besedilo
in št. 126/07) ne plačuje.
9. Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo dodeljene nepovratne finančne
spodbude za ukrepe A do vključno H:
Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil
o zaključku naložbe, ki vključujejo:
– originalno izjavo o zaključku naložbe,
ki jo za vsak izvedeni ukrep, za katerega je
bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik spodbude (oziroma vsi prejemniki
spodbude skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude) in
izvajalec naložbe;
– izstavljeni originalni račun izvajalca naložbe s popisom del in materiala za celoten
obseg naložbe;
– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje
alineje in
– fotografije izvedene naložbe; za ukrepa
F in G mora biti vsaj ena fotografija posneta
v času izvajanja naložbe tako, da bo vidna
debelina vgrajenega izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem
izolacijskem materialu).
Izplačilo se izvrši po predložitvi posameznih originalnih računov izvajalcev in

ostalih zahtevanih dokumentov za posamezne ukrepe, izvedene v skladu z odločbo
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev
javnega poziva. Izplačilo nepovratnih sredstev se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj
navedenih dokazil o zaključku naložbe na
osebni bančni račun prejemnika.
Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha.
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha, vendar le
v primeru da je prejemnik pridobil pravico do
nepovratne finančne spodbude za hkratno
izvajanje najmanj treh ukrepov v okviru obnove iste stanovanjske stavbe, katerih priznani stroški znašajo več kot 20.000 €.
Izplačilo dodeljene nepovratne finančne
spodbude za ukrep I:
Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil
o zaključku naložbe, ki vključujejo:
– originalne izjave o izvedbi naložbe, ki
jo za vsak izvedeni ukrep, ki je predmet
posamezne spodbude, podpišeta prejemnik
spodbude (oziroma vsi prejemniki spodbude
skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude) in izvajalec;
– originalne račune za izvedbo ukrepov
s popisom izvedenih del in materiala za celoten obseg naložbe, in sicer za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva;
– izvedbo toplotne izolacije zunanjega
toplotnega ovoja stavbe;
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo generatorja toplote;
– originalni račun za izvedbo meritev zrakotesnosti;
– potrdila o plačilu računov iz prejšnjih
alinej;
– fotografije izvedenih ukrepov, in sicer
tipičnih in kritičnih detajlov, izvedbe toplotne
zaščite vseh elementov zunanjega toplotnega ovoja stavbe in vgradnje zunanjega
stavbnega pohištva, vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, generatorja toplote
in vsaj eno fotografijo dokončane stavbe;
– dokazilo o zagotavljanju zrakotesnosti
(n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a, n50 ≤ 1,0
h-1 za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a) po standardu
EN 13829;
– izjavo o skladnosti izvedenih del in
obratovalni sposobnosti stavbe, ki jo podpišejo prejemnik spodbude (oziroma vsi
prejemniki spodbude skladno z odločbo
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude), odgovorni nadzornik in odgovorni vodja projekta gradnje stavbe.
V primeru nakupa stanovanjske stavbe,
grajene v nizkoenergijski oziroma pasivni
tehnologiji, bo prejemniku nepovratna finančna spodbuda izplačana po predložitvi
naslednjih dokazil o zaključku naložbe, ki
vključujejo:
– projekt izvedenih del (PID), in sicer
načrt arhitekture in strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja s popisom vgrajene
opreme in naprav z navedenimi tehničnimi
karakteristikami;
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– originalno izjavo o skladnosti izvedenih del in obratovalni sposobnosti stavbe, ki
jo podpišejo prejemnik spodbude (oziroma
vsi prejemniki spodbude skladno z odločbo
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude), odgovorni nadzornik in odgovorni vodja projekta gradnje stavbe;
– fotografije izvedene naložbe, in sicer
tipičnih in kritičnih detajlov, izvedbe toplotne
zaščite vseh elementov zunanjega toplotnega ovoja stavbe in vgradnje stavbnega
pohištva, vgrajenega centralnega sistema
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, generatorja toplote in vsaj eno
fotografijo dokončane stavbe;
– dokazilo o zagotavljanju zrakotesnosti
(n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a, n50 ≤ 1,0
h-1 za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a) po standardu
EN 13829;
– dokazilo o plačilu celotne kupnine in
dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca oziroma prejemnika pravice do nepovratne finančne spodbude.
Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj
navedenih dokazil o zaključku naložbe na
osebni bančni račun prejemnika.
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha. Eko sklad si pridržuje pravico, da od prejemnika spodbude
zahteva poročilo s termografskimi posnetki
zunanjega ovoja stavbe ter izpostavljenih
notranjih mest tudi po izplačilu navedene
spodbude.
Izplačilo dodeljene nepovratne finančne
spodbude za ukrep J:
Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil
o zaključku naložbe, ki vključujejo:
– uporabno dovoljenje za večstanovanjsko stavbo z zapisnikom o opravljenem tehničnem pregledu stavbe;
– projekt izvedenih del (PID), in sicer
načrt arhitekture in strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja s popisom vgrajene
opreme in naprav z navedenimi tehničnimi
karakteristikami;
– dokazilo o zagotavljanju zrakotesnosti
posamezne stanovanjske enote (n50 ≤ 0,6
h-1) po standardu EN 13829;
– fotografije izvedene naložbe, in sicer
tipičnih in kritičnih detajlov, izvedbe toplotne
zaščite vseh elementov zunanjega toplotnega ovoja stavbe in vgradnje stavbnega
pohištva, vgrajenega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
generatorja toplote in vsaj eno fotografijo
dokončane večstanovanjske stavbe;
– dokazilo o plačilu celotne kupnine in
dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca oziroma prejemnika pravice do nepovratne finančne spodbude.
Dokumentacijo o zaključku naložbe lahko
predloži tudi prodajalec stanovanjskih enot.
Kolikor je za nakup stanovanjskih enot v isti
večstanovanjski stavbi odobrena nepovratna finančna spodbuda več prejemnikom,
lahko prodajalec stanovanjskih enot predloži
le en izvod projektne in ostale zahtevane
dokumentacije.
Rok za zaključek naložbe je 24 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha.

Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj
navedenih dokazil o zaključku naložbe na
osebni bančni račun prejemnika.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 3600-1/2010-15
Ob-3373/10
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08
in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1), Programa
dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud
občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov
energije v letu 2010, potrjenega v skladu
s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni
list RS, št. 114/09), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09)
in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada, št.
0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf;
v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv
za nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije
in večje energijske učinkovitosti
večstanovanjskih stavb
5SUB-OB10
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne
finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko
učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju:
nepovratne finančne spodbude). Večstanovanjske stavbe so stavbe s tremi ali več stanovanji, če ta javni poziv ne določa drugače.
Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen
predračun za dobavo in izvedbo enega ali
več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki
bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev
nepovratne finančne spodbude:
A – toplotna izolacija fasade pri obnovi
večstanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo
fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm
izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino
drugega izolacijskega materiala (d), da bo
razmerje λ/d ≤ 0,3 W/m2K.
V primeru, da je na obstoječi večstanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem
s toplotno izolacijskim materialom, katerega
toplotna prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko
vlagatelj izvede ukrep v razliki do najmanj 15
cm izolacijskega materiala. Predložiti mora
ustrezna dokazila, ki izkazujejo toplotno prevodnost že vgrajenega izolacijskega materiala, in fotografije že izvedenega fasadnega
sistema, iz katerih bo razvidna debelina že
vgrajenega izolacijskega materiala.
Priznani stroški vključujejo:
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega
ometa, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na
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predelu cokla, demontažo starih okenskih
polic;
– nabavo in vgradnjo toplotno-izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema;
– obdelavo špalet;
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.
B – toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi večstanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za izvedbo toplotne izolacije
strehe oziroma stropa proti neogrevanemu
podstrešju z najmanj 25 cm izolacijskega
materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045
W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤
0,18 W/m2K.
V primeru, da je na obstoječi večstanovanjski stavbi že vgrajena toplotna izolacija
strehe oziroma stropa proti neogrevanemu
podstrešju iz izolacijskega materiala, katerega toplotna prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko vlagatelj izvede ukrep v razliki do najmanj
25 cm izolacijskega materiala, če predloži
ustrezna dokazila, ki izkazujejo toplotno prevodnost že vgrajenega izolacijskega materiala, in fotografije že izvedenega sistema, iz
katerih bo razvidna debelina že vgrajenega
izolacijskega materiala.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo toplotno-izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo
oziroma hidroizolacijo;
– nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine;
– zaključne notranje in zunanje obloge
pri izolaciji strehe oziroma podstrešja.
C – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega
predračuna izvajalca naložbe za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe, t.j.
oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev,
s sodobnim, energijsko učinkovitim, s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ≤ 1,2
W/m2K (zasteklitev in okvir skupaj) skladno s standardom EN 10077-1 oziroma EN
12567-1(2).
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev ter nabavo in
vgradnjo novih;
– nabavo in vgradnjo senčil;
– nabavo in vgradnjo okenskih polic;
– obdelavo špalet.
Priznani stroški pa ne vključujejo odstranitve, nabave in vgradnje vhodnih oziroma
garažnih vrat.
D – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za kurilno napravo
na lesno biomaso na sekance, pelete ali
polena, ki mora imeti, skladno z zahtevami
standardov EN 303-5 in EN 304, naslednje
toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek
kurilne naprave pri nazivni toplotni moči
mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 50
mg/m3, vrednost emisij CO pa manjša od
750 mg/m3. Kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti
vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave.
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Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo kurilne naprave na
lesno biomaso.
E – vgradnja termostatskih ventilov in
hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov
Pravica do nepovratne finančne spodbude bo dodeljena na podlagi originalnega
predračuna izvajalca, ki vključuje nabavo
in vgradnjo termostatskih ventilov in izvedbo hidravličnega uravnoteženja celotnega
ogrevalnega sistema. Nepovratna finančna
spodbuda bo dodeljena za izvedbo obeh
ukrepov – za vgradnjo termostatskih ventilov (razen če so bili ti predhodno že vgrajeni)
ter za izvedbo hidravličnega uravnoteženja
ogrevalnega sistema, z obvezno predhodno
izvedbo postopkov načrtovanja, s katerimi
se zagotavlja korektno delovanje saniranega ogrevalnega sistema.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se lahko dodeli tudi samo za vgradnjo
termostatskih ventilov, kolikor je ogrevalni
sistem večstanovanjske stavbe že ustrezno
hidravlično uravnotežen, kar mora vlagatelj izkazati s predložitvijo ustreznih dokazil
o predhodni izvedbi sistema ali o ustreznem
delovanju obstoječega sistema.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo projekta in izračunov, potrebnih za zagotovitev ustreznega delovanja
ogrevalnega sistema;
– nabavo in vgradnjo termostatskih radiatorskih ventilov s prednastavitvijo pretoka,
če ti niso že vgrajeni;
– vgradnjo regulatorjev diferenčnega
tlaka v dvižne vode, če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku
preseže 25 kPa;
– prednastavitev pretokov na radiatorskih termostatskih ventilih po predhodnih
izračunih;
– hidravlično uravnoteženje s pripravo
poročila o izvedbi.
Predložena dokumentacija mora vsebovati:
– pregled obstoječega ogrevalnega sistema pred izvajanjem ukrepov za hidravlično uravnoteženje (popis dejansko vgrajenih
ogreval, obstoječih termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk
in drugih elementov z vplivnimi parametri
delovanja);
– izračun pretoka na termostatskih radiatorskih ventilih in določitev prednastavitve
ventilov; pri tem morajo imeti termostatski
radiatorski ventili avtoriteto večjo od 0,3;
– shemo dvižnih vodov, ki vključuje:
oznake radiatorjev s pripadajočimi termostatskimi ventili, prednastavitve termostatskih radiatorskih ventilov, oznake dvižnih
vodov in regulatorjev diferenčnega tlaka
s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami;
– popis materiala in specifikacijo del.
F – sistem delitve stroškov za toploto
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca, ki vključuje nabavo in vgradnjo delilnikov z daljinskim odčitavanjem na
grelnih telesih, za delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah
po dejanski porabi.
Pri tem mora biti upoštevan Pravilnik
o načinu delitve in obračunu stroškov za
toploto v stanovanjskih in drugih stavbah
z več posameznimi deli (Uradni list RS, št.
7/10) pod pogojem, da morajo biti delilniki
vgrajeni v najmanj 90% posameznih delov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stavbe, ki se s toploto oskrbujejo iz istega
centralnega sistema. Priložena mora biti kopija sklenjenega dogovora etažnih lastnikov
o načinu delitve stroškov v skladu z navedenim pravilnikom oziroma drug ustrezen akt.
Pravice do nepovratne finančne spodbude za ta ukrep ni mogoče dodeliti, kolikor
ni bil v večstanovanjski stavbi že izveden
ukrep E – vgradnja termostatskih ventilov
in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih
sistemov. Pravica do nepovratne finančne
spodbude je lahko dodeljena tudi, kolikor
vlagatelj z eno vlogo kandidira hkrati za izvajanje ukrepov E in F tega javnega poziva.
Izvedba ukrepa E se izkazuje z izjavo projektanta ali izvajalca, ki vsebuje opis ustreznosti že vgrajenih elementov s priloženimi
fotografijami in drugo ustrezno dokumentacijo, predložena pa mora biti najkasneje do
zaključka ukrepa F.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo delilnikov z daljinskim odčitavanjem na grelnih telesih;
– nabavo in vgradnjo merilnikov toplote kot delilnikov stroškov v sistemu delitve
stroškov.
2. Višina sredstev
Višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 1,78 milijona €.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na
javnem pozivu
Do nepovratne finančne spodbude je
upravičen investitor, ki je fizična oseba in
je lastnik, etažni lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi v Republiki
Sloveniji. Najemnik ali ožji družinski član
(zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) je
upravičen do te spodbude, če je udeležen
pri financiranju naložbe in je za to v vlogi
predloženo soglasje lastnika stanovanja.
Pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki so lastniki, etažni lastniki ali
najemniki stanovanjskih enot oziroma poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi, niso upravičeni do nepovratne finančne
spodbude, čeprav so udeleženi pri financiranju naložbe.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičene osebe lahko pridobijo pravico
do nepovratne finančne spodbude za nove
naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj
navedeni ukrepi, ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud
po javnem pozivu in prednostnega vrstnega
reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega
poziva, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne
finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vlogo na javni poziv lahko vloži
upravnik, ki upravlja stavbo v skladu s prvim odstavkom 48. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08),
ali posamezna upravičena oseba, in sicer
po pridobitvi pooblastila in soglasja ostalih upravičenih oseb v skladu s Pravilnikom
o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09). Za popolno vlogo šteje
vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je
sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno,
da bo naložba izvedena skladno s pogoji in
kriteriji javnega poziva in da je vloga pripravljena skladno z zahtevami dokumentacije

za prijavo. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira tudi za pridobitev nepovratne finančne
spodbude za več posameznih ukrepov, ki so
predmet tega javnega poziva.
Višji del nepovratne finančne spodbude za izvajanje ukrepov v večstanovanjskih
stavbah, ki so predmet tega javnega poziva, se nameni upravičenim socialno šibkim
občanom, in sicer v obsegu 100% priznanih
stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči
delež financiranja naložbe. Socialno šibek
občan je vsak lastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil
v času oddaje vloge na ta javni poziv ali kadarkoli v zadnjih 18 mesecih pred tem upravičen do denarne socialne pomoči oziroma
je v tem času pridobil izredno denarno socialno pomoč. Socialno šibek občan izkazuje
svojo pravico do ustrezno višje nepovratne
finančne spodbude z originalnim izvodom ali
overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči oziroma
z odločbo o izredni denarni socialni pomoči,
izdani za obdobje iz prejšnjega stavka.
Upravičena oseba, ki je v okviru iste
naložbe za posamezen ukrep, ki je predmet spodbujanja po tem javnem pozivu, že
prejela kredit Eko sklada in ima iz naslova
tega kredita obveznosti do Eko sklada, za
ta ukrep ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem
pozivu.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne
spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko
porabo sredstev in skladnost izvedbe naložbe s pogoji javnega poziva in veljavnimi
predpisi. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov je
prejemnik nepovratne finančne spodbude
dolžan sofinancerju vrniti prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Nepovratna finančna spodbuda ne more
biti dodeljena za stavbe v gradnji, za katere
je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1.
2003. Vgradnja prototipne in rabljene opreme oziroma naprav ni predmet dodelitve
nepovratne finančne spodbude. Vgradnjo in
zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe, lahko opravi le
za to usposobljen in registriran izvajalec.
Naprav in opreme, ki je predmet spodbude,
ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne
spodbude.
5. Višina nepovratne finančne spodbude
A – toplotna izolacija fasade pri obnovi
večstanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar skupaj ne več kot 12 € na m2 toplotne
izolacije fasade večstanovanjske stavbe.
B – toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi večstanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar skupaj ne več kot 10 € na m2 toplotne
izolacije strehe oziroma podstrešja večstanovanjske stavbe.
C – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe in ne več kot:
– 50 € na m2 oken, balkonskih vrat in
fiksnih zasteklitev, izdelanih s profili iz umetnih mas ali kovin;
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– 100 € na m2 oken, balkonski vrat in
fiksnih zasteklitev, izdelanih iz lesa.
D – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša 25% priznanih stroškov nabave in
vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso.
E – vgradnja termostatskih ventilov in
hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov
Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25% priznanih stroškov
naložbe vgradnje termostatskih ventilov in
hidravličnega uravnoteženja, skladno s predloženo dokumentacijo in predračuni izvajalca naložbe ter ne več kot 30 € na ogrevalo. Navedena spodbuda vključuje tudi del
sredstev za izdelavo ustreznega projekta
oziroma izvedbo postopka načrtovanja tega
ukrepa.
F – sistem delitve stroškov za toploto
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe in ne več kot 8 € za vsak delilnik, ki
bo vgrajen na ogrevalo. V primeru vgradnje
merilnikov toplote kot delilnikov stroškov
znaša višina nepovratne finančne spodbude največ 25% priznanih stroškov naložbe
in ne več kot 40 € na stanovanje.
6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo
z obrazci je na voljo na spletni strani www.
ekosklad.si v rubriki Javni razpisi in pozivi. Dodatne informacije o javnem pozivu so
na voljo po tel. 01/241-48-61/72/28 ali 68,
vsak dan med 8. in 12. uro. Javni poziv in
dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko
vlagatelji naročijo pri Eko skladu na zgoraj
navedenih telefonskih številkah in jo prejmejo po pošti oziroma po elektronski poti.
Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim
na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana oziroma na elektronski
naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati
izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila
in priloge, ki jih za vsak posamezen ukrep
natančno določa dokumentacija za prijavo.
7. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv
od dneva objave javnega poziva v Uradnem
listu RS dalje. Javni poziv velja do objave
zaključka javnega poziva v Uradnem listu
RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2010.
Vlagatelj vloži vlogo na predpisanih
obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se
uporablja postopek, določen z Zakonom
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP),
kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP
in splošnih pogojev poslovanja pozvan na
odpravo pomanjkljivosti v določenem roku
15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da
je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti
v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko
sklad s sklepom vlogo zavrgel.

Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS
dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev
pravice do nepovratne finančne spodbude
je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana
dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje
v roku 90 dni po prejemu popolne vloge
o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne
spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper
navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj
pa ima pravico začeti upravni spor skladno
z zakonom, ki ureja upravni spor.
Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude ter v skladu
z 11. členom splošnih pogojev poslovanja
bo s prejemnikom pravice do nepovratne
finančne spodbude sklenjena pogodba
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe
bo moral prejemnik pravice do nepovratne
finančne spodbude vrniti v 15 dneh na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, sicer se bo štelo, da je umaknil
vlogo za pridobitev pravice do nepovratne
finančne spodbude.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice
do nepovratne finančne spodbude se taksa
skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1.
točko 28. člena Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 42/07- uradno prečiščeno
besedilo in št. 126/07) ne plačuje.
9. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana izvajalcu naložbe po predložitvi vseh
dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo:
– originalno izjavo o zaključku naložbe,
ki jo za vsak izvedeni ukrep, za katerega
je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, podpišeta
prejemnik pravice do spodbude in izvajalec
naložbe;
– izstavljeni originalni račun izvajalca naložbe s popisom del in materiala za celoten
obseg naložbe in
– fotografije izvedene naložbe (za ukrepa
A in B mora biti vsaj ena fotografija posneta
v času izvajanja naložbe, tako da bo vidna
debelina vgrajenega izolacijskega materiala – posnetek merilnega traku ob vgrajenem
izolacijskem materialu).
Za izplačilo nepovratne finančne spodbude za ukrep E mora prejemnik obvezno
predložiti poročilo o izvedbi hidravličnega
uravnoteženja. V primeru, da je vlagatelj
hkrati pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za ukrepa E in F, bo nepovratna finančna spodbuda izplačana šele po
predložitvi dokazil za izvedbo obeh ukrepov.
Izplačilo nepovratnih sredstev se izvrši
po predložitvi vseh računov izvajalcev in
ostalih zahtevanih dokumentov za celoten
obseg naložbe, izveden v skladu z odločbo
o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev, ki
jih določa javni poziv oziroma dokumentacija
za prijavo. Izplačilo nepovratnih sredstev se
izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na bančni
račun izvajalca posamezne naložbe.
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do nepovratne finančne spodbude preneha. V primeru, da je prejemnik pridobil
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pravico do nepovratne finančne spodbude
za izvajanje najmanj treh ukrepov obnove
iste večstanovanjske stavbe hkrati, je rok za
zaključek naložbe 18 mesecev.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 47805-71/2007
Ob-3447/10
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
(v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21.
člena (Ur. l. RS, št. 14/07 in 55/09, v nadaljevanju: ZSPDPO) in Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09, v nadaljevanju: Uredba) in sprejetega posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja z dne 22. 4. 2010 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 1149/2, k.o. Trebija, po metodi
javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: zemljišče, parc. št.
1149/2, travnik, v izmeri 955,00 m2, vpisano
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Škofji
Loki, v zk. vl. št. 216, k.o. Trebija, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije
RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča
parc. št. 1149/2, k.o. Trebija.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
zemljišča parc. št. 1149/2, k.o. Trebija, je
7.439,45 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je 7.439,45
EUR), je javno zbiranje ponudb neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
ponujene cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
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– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– zemljišče je v potrdilu o namenski rabi
zemljišča Občine Gorenja vas - Poljane
opredeljeno kot kmetijsko zemljišče,
– zemljišče ne leži v območju predkupne
pravice,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled zemljišča: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak delovni dan od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro,
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba
je Maja Gliha, tel. 01/478 80 14 ali 01 478
8087. Ogled zemljišča, ki je predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od 10. do 12. ure,
razen takrat, ko državni organi ne delajo, in
sicer na lokaciji zemljišča, po predhodnem
dogovoru z Majo Gliha.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne 15. 6.
2010, do 10. ure, in mora veljati vsaj 90
dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe
morajo biti podane v pisni obliki, in sicer
jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno, na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, skrbnica Majda Pachole-Skubic,
Tržaška cesta 19 – vložišče, soba 21/1,
1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 15. 6. 2010, do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba - zemljišče - zadeva št.
47805-71/2007 - Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 15. 6. 2010, ob 12.
uri, na naslovu:
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320.
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Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Ob-3354/10
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004, v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter
7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije, o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Jožica Bratož, z dnem 9. 2. 2010.
Pisarna: Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana.
Irena Ferme, z dnem 19. 3. 2010.
Pisarna: Dalmatinova 9, 1000 Ljubljana.
Vera Kovačević, z dnem 29. 3. 2010.
Pisarna: Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku Alešu Avbrehtu).
Marija Vrisk, z dnem 29. 3. 2010.
Pisarna: Cesta krških žrtev 12 b, 8270
Krško.
Irena Hacin Kölner, z dnem 9. 3. 2010.
Pisarna: Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana (zaposlena v Odvetniški pisarni Dušan Tršan in
odvetniki d.o.o.).
Nina Kavčič, z dnem 9. 2. 2010.
Pisarna: Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana (zaposlena pri odvetnici Marjani Kavčič).
Tanja Martelanc, z dnem 9. 3. 2010.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub
ljana (zaposlena v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana).
Špela Mesesnel, z dnem 16. 3. 2010.
Pisarna: Dalmatinova 9, 1000 Ljubljana.
Nina Velkavrh, z dnem 9. 3. 2010.
Pisarna: Hacquetova ulica 8, 1000 Ljub
ljana (zaposlena pri odvetniku mag. Janezu
Tekavcu).
Andrej Fatur, z dnem 17. 3. 2010.
Pisarna: Mestni trg 8, 1000 Ljubljana.
Stanislav Greifoner, z dnem 17. 3.
2010.
Pisarna: Partizanska cesta 13 A, 2000
Maribor (zaposlen v Odvetniški pisarni Brence, d.o.o.).

Rok Petrič, z dnem 13. 3. 2010.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub
ljana (zaposlen v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o.).
Aleksander Pevec, z dnem 11. 3. 2010.
Pisarna: Cigaletova ulica 9, 1000 Ljub
ljana
Dejan Vovk, z dnem 9. 3. 2010.
Pisarna: Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški družbi Tratnik, Sočan in Bogataj o.p., d.n.o.).
Gregor Živko, z dnem 9. 3. 2010.
Pisarna: Partizanska 11/I, 2000 Maribor
(zaposlen pri odvetniku Andreju Kacu).
Marko Zaman, z dnem 20. 4. 2010.
Pisarna: Likozarjeva 6, 1000 Ljubljana.
Damir Raković, z dnem 8. 4. 2010.
Pisarna: Gorenjska cesta 2, 4240 Radovljica (zaposlen v Odvetniški družbi Krainer
in partnerji o.p., d.n.o.).
Aleš Kaluža, z dnem 8. 4. 2010.
Pisarna: Rimska 24, 1000 Ljubljana (zaposlen pri odvetnici Marjani Šnuderl).
Mitja Podpečan, z dnem 8. 4. 2010.
Pisarna: Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.n.o. – o.p.).
Peter Rotar, z dnem 8. 4. 2010.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub
ljana (zaposlen v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o.).
Saša Dremelj, z dnem 8. 4. 2010.
Pisarna: Ulica Vita Kraigherja 8, 2000
Maribor (zaposlena v Odvetniški pisarni Ketiš – Janžekovič o.p., d.n.o.).
Valentina Škabar, z dnem 9. 4. 2010.
Pisarna: Kidričeva 19, 5000 Nova Gorica (zaposlena pri odvetnici Mirjam Kragelj
Likar).
Janja Žejn, z dnem 5. 5. 2010.
Pisarna: Tržaška 216a, 1000 Ljubljana.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Tatjana Jamnik, z dnem 22. 4. 2010.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
Janez Jamnik, odvetnik iz Ljubljane, Prečna
ulica 2.
Vasja Kajfež, z dnem 2. 5. 2010.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Luka Divjak, odvetnik iz Ljubljane, Kersnikova ulica 5.
Bojan Mažgon, z dnem 31. 3. 2010.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Drago Berden, odvetnik iz Maribora, Partizanska cesta 20.
Bojana Brataševec (zaposlena pri odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu), z dnem
31. 3. 2010.
Marko Knafeljc, z dnem 31. 3. 2010.
Prevzemnica njegove odvetniške pisarne je Vlasta Žagar, odvetnica iz Ljubljane,
Prečna ulica 6.
Mateja Logar, z dnem 11. 3. 2010.
Prevzemnika njene odvetniške pisarne
sta Drago Berden, odvetnik iz Maribora,
Partizanska cesta 20, in Peter Pečnik, odvetnik iz Maribora, Partizanska cesta 13a.
Peter Gaber, z dnem 14. 3. 2010.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Stojan Zorn, odvetnik iz Nove Gorice,
Tolminskih puntarjev 4.
Samo Petek, z dnem 20. 4. 2010.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Samo Petek, odvetnik iz Maribora, Cankarjeva 8/I.
III. Preselitve.
Nataša Freitag, odvetnica iz Celja,
z dnem 3. 5. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Glavni
trg 7, 3000 Celje, tel. 03/491-88-80, faks
03/491-88-81, GSM: 031/322-647.
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Natali Volčič Ivanič, odvetnica iz Kopra,
preseli sedež svoje odvetniške pisarne na
novi naslov: Ferrarska ulica 5, 6000 Koper,
p. p. 1210, GSM: 031/217-719, e-pošta: natali.volcic@gmail.com.
Sašo Kreč, odvetnik iz Ljubljane, preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi
naslov: Linhartova 13, 1000 Ljubljana, tel.
01/439-82-40, faks 01/439-82-45.
Majda Kac, odvetnica iz Velenja, preseli
sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trg mladosti 6, 3320 Velenje, tel./faks
03/587-58-77.
Darko Repenšek, odvetnik iz Velenja,
preseli sedež svoje odvetniške pisarne na
novi naslov: Trg mladosti 6, 3320 Velenje,
tel. 03/897-29-50, faks 03/897-29-51.
Mojca Veljkovič, odvetnica iz Maribora,
z dnem 1. 4. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Titova cesta
2A, 2000 Maribor, tel. 02/320-30-86, faks
02/320-30-85.
IV. Obvestilo o pričetku poslovanja odvetniške družbe
Obveščamo vas, da z dnem 31. 3. 2010
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Naceta Štamcarja iz Novega mesta, Novi trg
11, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Štamcar,
d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto.
Odvetnika Naceta Štamcarja vodimo od
1. 4. 2010 dalje kot odvetnika družbenika
Odvetniške pisarne Štamcar, d.o.o., Novi trg
11, 8000 Novo mesto.
Obveščamo vas, da z dnem 10. 5. 2010
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Boruta Sokliča iz Celja, Ljubljanska cesta
11, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: odvetniška družba Borut
Soklič in odvetniki o.p., d.o.o., Ljubljanska
cesta 11, 3000 Celje.
Odvetnika Boruta Sokliča od 11. 5. 2010
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Borut Soklič in odvetniki
o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 11, 3000 Celje.
V. Spremembe
Obveščamo vas, da Judita Svetina, odvetnica iz Trzina, z dnem 31. 3. 2010, preneha opravljati odvetništvo kot zaposlena
odvetnica pri odvetnici Juditi Šlibar.
Odvetnica Judita Svetina z dnem 1. 4.
2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica, na istem naslovu: Borovec 16, 1236 Trzin, tel. 01/563-71-74, faks
01/563-71-75.
Obveščamo vas, da Jure Šega, odvetnik
iz Celja, z dnem 31. 3. 2010, preneha opravljati odvetništvo kot zaposlen odvetnik pri
odvetnici Mateji Končan Verstovšek.
Odvetnik Jure Šega z dnem 1. 4. 2010,
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Slovenska ulica
37, 2000 Maribor, tel. 02/229-88-20, faks
02/229-88-21.
Obveščamo vas, da odvetniku Marku Štamcarju preneha delovno razmerje
z dnem 31. 3. 2010, pri odvetniku Nacetu
Štamcarju.
Odvetnika Marka Štamcarja od 1. 4.
2010 dalje vodimo kot odvetnika družbenika v Odvetniški pisarni Štamcar, d.o.o., Novi
trg 11, 8000 Novo mesto.
Obveščamo vas, da Rajko Vrečer z dnem
11. 5. 2010 preneha opravljati odvetništvo
kot samostojni odvetnik.
Z dnem 12. 5. 2010 odvetnika Rajka
Vrečerja vodimo kot odvetnika družbenika,

v Odvetniški družbi Vrečer o.p. d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 110-58/2010
Ob-3450/10
Na podlagi tretjega odstavka 40.a člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 96/09),
Ministrstvo za pravosodje objavlja javni poziv okrožnim, višjim in vrhovnim sodnikom,
k vložitvi prijav za dodelitev osmih sodnikov
na delo v specializirani oddelek za sojenje
v zahtevnejših zadevah organiziranega in
gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj, ki
deluje pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Sodniki morajo biti usposobljeni in izkušeni za sojenje v zahtevnejših zadevah
organiziranega in gospodarskega kriminala,
terorizma, korupcijskih in drugih podobnih
kaznivih dejanj.
Sodniki specializiranega oddelka bodo
kot sodniki posamezniki ali predsedniki senatov, na krajevno pristojnih okrajnih in okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji opravljali
preiskavo in sodili v zahtevnejših zadevah
organiziranega in gospodarskega kriminala,
terorizma, korupcijskih in drugih podobnih
kaznivih dejanj.
Dodelitev traja štiri leta in se lahko s soglasjem dodeljenega sodnika ponovi.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije, na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-66/2010
Ob-3419/10
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08
Odl. US in 91/09), Ministrstvo za pravosodje objavlja javni poziv višjim sodnikom, ki
opravljajo sodniško funkcijo na Upravnem
sodišču Republike Slovenije, k vložitvi prijav
za dodelitev enega višjega sodnika Upravnega sodišča Republike Slovenije na delo
na Ministrstvo za pravosodje.
Predviden čas dodelitve je tri leta in se
lahko s soglasjem dodeljenega sodnika ponovi.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 47802-0005/2010-5
Ob-3416/10
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234
Benedikt, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin –
ZSPDPO (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 in 100/09), Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 112/09), Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem občine, št.
47802-005/2010-4, ki ga je Občinski svet
Občine Benedikt sprejel dne 5. 5. 2010 in
Sklepa Občinskega sveta Občine Benedikt,
št. 47802-005/2010-3 z dne 7. 5. 2010 razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Benedikt, Čolnikov
trg 5, 2234 Benedikt.
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2. Predmet prodaje:
a) nepremičnina, parc. št. 821/2, v izmeri
992 m2, k.o. Drvanja. Predmetna nepremičnina je opredeljena kot stavbno zemljišče
v območju razpršene gradnje.
Izhodiščna cena nepremičnine je
22.700,00 EUR brez davka.
Vloga za nakup stavbnih zemljišč je objavljena na spletni strani Občine Benedikt:
http://www.benedikt.si/, v pisni obliki pa je
na voljo pri javni uslužbenki Darji Zemljina,
tel. 02/703-60-38.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja – prodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu »videno–kupljeno«.
b) Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Ponudniki oddajo svoje ponudbe v pisni
obliki v zapečateni ali zaprti ovojnici tako,
da je na odpiranju možno preveriti, da je
zaprta tako, kot je bila predana. Ponudniki
oddajo svoje ponudbe osebno na sedežu
občine ali pošljejo priporočeno po pošti. Na
ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin Drvanja 4«.
Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
Ponudbe morajo na naslov prispeti v 15
dneh od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
c) Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik plačal varščino v višini 10%
izhodiščne prodajne cene – vrednosti zemljišča na transakcijski račun Občine Benedikt,
št. 01348-0100010789, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »varščina za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Drvanja 4«.
d) Ponudniki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebne
izkaznice ali potnega lista in dokazilo o plačilu varščine. V ponudbi mora biti navedena
davčna številka, številka transakcijskega računa, telefonska številka, nepremičnina in
ponujena cena.
e) Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
f) Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Benedikt lahko pozove ponudnika,
ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev.
g) Prodajna pogodba bo sklenjena
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo
eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni
in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Benedikt:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
h) Kupec plača davke in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in stroške, povezane
s prenosom lastninske pravice v zemljiško
knjigo.
i) Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo
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in kupnino poravnati v roku 15 dni po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Benedikt, št. 01348-0100010789, odprt
pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
j) Plačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne
sklene prodajne pogodbe v določenem roku,
zapade varščina v korist prodajalca – Občine Benedikt in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v prostorih Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt naslednji dan, ko se zaključi zbiranje
ponudb, in sicer ob 9. uri.
b) Ponudnike bomo o izbiri obvestili najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
c) Pri izbiri ponudnika bo upoštevan naslednji kriterij: višina ponujene kupnine.
d) Prodajalec na podlagi tega javnega
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z nobenim
od ponudnikov in lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih
stroškov.
6. Informacije: zainteresirani ponudniki
se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji
prodaje oziroma vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času javnega zbiranja ponudb lahko dobijo na Občini
Benedikt, pri Darji Zemljina, pisarna št. 11
oziroma na tel. 02/703-60-38, v ponedeljek,
torek in četrtek, od 8. do 13. ure, v sredo od
8. do 15.30 in v petek od 8. do 11. ure.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Benedikt
Št. 47802-007/2010-5
Ob-3417/10
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234
Benedikt na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in
100/09), Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2010 (Uradni list RS, št. 112/09),
Posamičnega programa ravnanja s stvarnim
premoženjem občine, št. 47802-007/2010-4,
ki ga je Občinski svet Občine Benedikt sprejel dne 5. 5. 2010, in Sklepa Občinskega sveta Občine Benedikt, št. 47802-007/2010-3,
z dne 7. 5. 2010 razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Benedikt, Čolnikov
trg 5, 2234 Benedikt.
2. Predmet prodaje:
a) nepremičnini, parc. št. 498/3 v izmeri
794 m2 in parc. št. 498/5 v izmeri 365 m2,
obe k.o. Benedikt.
Predmetni nepremičnini sta opredeljeni
kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja.
Izhodiščna
cena
nepremičnin
je
36.800,00 EUR in vključuje 20% DDV.
Vloga za nakup stavbnih zemljišč je objavljena na spletni strani Občine Benedikt:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
http://www.benedikt.si/, v pisni obliki pa je
na voljo pri javni uslužbenki Darji Zemljina,
tel. 02/703-60-38.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja – prodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu »videno–kupljeno«.
b) Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Ponudniki oddajo svoje ponudbe v pisni
obliki v zapečateni ali zaprti ovojnici tako,
da je na odpiranju možno preveriti, da je
zaprta tako, kot je bila predana. Ponudniki
oddajo svoje ponudbe osebno na sedežu
občine ali pošljejo priporočeno po pošti. Na
ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin Benedikt«.
Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
Ponudbe morajo na naslov prispeti v 15
dneh od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
c) Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik plačal varščino v višini 10%
izhodiščne prodajne cene – vrednosti zemljišča na transakcijski račun Občine Benedikt, št. 01348-0100010789, odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo »varščina za zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin Benedikt«.
d) Ponudniki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebne
izkaznice ali potnega lista in dokazilo o plačilu varščine. V ponudbi mora biti navedena
davčna številka, številka transakcijskega računa, telefonska številka, nepremičnina in
ponujena cena.
e) Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
f) Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Benedikt lahko pozove ponudnika,
ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev.
g) Prodajna pogodba bo sklenjena
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo
eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni
in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Benedikt:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
h) Kupec plača davke in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in stroške, povezane
s prenosom lastninske pravice v zemljiško
knjigo.
i) Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v roku 15 dni po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Benedikt, št. 01348-0100010789, odprt
pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
j) Plačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri naju-

godnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne
sklene prodajne pogodbe v določenem roku,
zapade varščina v korist prodajalca – Občine Benedikt in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v prostorih Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, naslednji dan, ko se zaključi zbiranje
ponudb, in sicer ob 9. uri.
b) Ponudnike bomo o izbiri obvestili najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
c) Pri izbiri ponudnika bo upoštevan naslednji kriterij: višina ponujene kupnine.
d) Prodajalec na podlagi tega javnega
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z nobenim
od ponudnikov in lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih
stroškov.
6. Informacije: zainteresirani ponudniki
se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji
prodaje oziroma vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času javnega zbiranja ponudb lahko dobijo na Občini
Benedikt, pri Darji Zemljina, pisarna št. 11
oziroma na tel. 02/703-60-38, v ponedeljek,
torek in četrtek, od 8. do 13. ure, v sredo od
8. do 15.30 in v petek od 8. do 11. ure.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Benedikt
Ob-3329/10
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07),
Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje
o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih objavljamo, da je družba Jadran
d.d. Sežana dne 11. 5. 2010 pridobila 3.306
delnic izdajatelja Jadran d.d. Sežana-lastne
delnice, z oznako JASR.
Upoštevaje dejstvo, da ima odvisna
družba Adriaplan d.o.o. v lasti 24.795 delnic
družbe Jadran d.d. Sežana, ki se smatrajo
kot lastne delnice, to pomeni, da ima družba
Jadran d.d. Sežana skupaj 28.101 lastnih
delnic, kar predstavlja 17% delež vseh izdanih delnic omenjene družbe ter le-te nimajo
glasovalnih pravic.
Jadran d.d. Sežana
Ob-3409/10
Na podlagi določil 124. člena Zakona
o trgu finančnih instrumentov (Uradni list
RS, št. 67/07 in 100/07 – popr.) družba CPK,
d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica
15. maja 14, Koper objavlja sporočilo: CPK
d.d. obvešča zainteresirane javnosti, da nas
je Zlata Moneta II finančna družba d.d., Trg
Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, dne 12. 5.
2010 obvestila, da je dne 7. 5. 2010 odsvojila 77.000 delnic družbe CPK d.d. (oznaka
CKPG), kar predstavlja 17,67 odstotni delež
glasovalnih pravic.
CPK, d.d.
Ob-3331/10
Združenje skladateljev in avtorjev za
zaščito avtorske pravice Slovenije (Združenje SAZAS), Špruha 19, 1236 Trzin, ki
ga zastopa predsednik Upravnega odbora
Matjaž Zupan, na podlagi 157. člena Zako-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP
UPB-3) objavlja vabilo k pogajanjem vsem
reprezentativnim združenjem uporabnikov avtorskih glasbenih del iz repertoarja
Združenja SAZAS, ki organizirajo prireditve
z živo glasbo in izpolnjujejo pogoje za sklenitev skupnega sporazuma o tarifah, pogojih, okoliščinah uporabe, načinu plačila in
ostalih pogojih za uporabo avtorskih glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS
na področju organiziranja prireditev z živo
glasbo skladno z določbami prvega in drugega odstavka 157. člena Zakona o avtorski
in sorodnih pravicah.
Prosimo, da vsi zainteresirani priglasite udeležbo k pogajanjem v roku 15 dni
od objave tega vabila, na naslov Združenje
SAZAS, Špruha 19, Trzin ali na e-naslov;
sazas@sazas.org. Ob priglasitvi izkažite
tudi reprezentativnost skladno z določbami
157. člena Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah.
Predsednik Upravnega odbora
Združenja SAZAS
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 03-3/2010-16/4
Ob-3330/10
Socialni demokrati, Levstikova ulica 15,
1000 Ljubljana, objavljajo v skladu s 24.
členom Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1.1. do 31. 12. 2009
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.

2.
III.
IV.
V.
*

Postavka

Znesek v EUR

PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna*
Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti
Članarina
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno višino
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
Stroški volitev skupaj:
stroški volilne kampanje za evropski parlament
stroški državnozborskih volitev
stroški volilne kampanje za nadomestne volitve župana v Občini
Križevci
Drugi stroški in izredni odhodki
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI PRETEKLIH LET
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI TEKOČEGA LETA
DAVEK OD DOHODKOV
PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

925.903,00
510.752,35
167.006,43
97.331,13
5.000,00
155.947,70
1.861.940,61
365.217,80
292.862,50
72.305,30
50,00
1.451.146,21
1.816.364,01
666.215,25
45.576,60
7.008,37

povračilo stroškov za državnozborske volitve
prihodki iz državnega proračuna

105.681,84
820.221,16

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2009
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Postavka
SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe in dolgoročne poslovne terjatve
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV
Ustanovitveni vložek
Obveznosti do dobaviteljev
Dolgoročne obveznosti iz
financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Presežek odhodkov nad prihodki
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

Znesek v EUR
634.869,55
5.843,57
52.442,28
35.475,82
5.713,70
4.373,80
738.718,72

476.369,19
260.581,56
552.142,17
77.272,82
–627.647,02
738.718,72
Socialni demokrati

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 10100-9/2010-2
Ob-2876/10
Statut Sindikata filmskih snemalcev
Slovenije, ki se na podlagi odločbe ministrstva št. 020-48-002/2001-004 z dne 23. 4.
2001 hrani pri Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve in je vpisan v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
151, se izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-1/2010-2
Ob-3011/10
1. Upravna enota Ptuj v evidenci hrambe
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
3 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije –
Območni svet Ptuj, spremeni naziv tako, da
glasi: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Območna organizacija Spodnje
Podravje.
2. Skrajšano ime sindikata: ZSSS OO
Spodnje Podravje.
Št. 101-18/2010-6
Ob-3092/10
Temeljni akt – Pravila o delovanju Sindikata delavcev knjižnice Jožeta Mazovca,
Zaloška 61, Ljubljana, ki je v hrambi pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi MostePolje, na podlagi odločbe 28-18/94-05/TMP
z dne 27. 1. 1994 in je vpisan v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno št. 68,
se z dnem 27. 4. 2010 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb
Ob-3350/10
Na podlagi prvega odstavka 629. člena
v zvezi s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) GORA
Informacijski inženiring d.o.o., Ljubljana Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, obvešča,
da je dne 13. 5. 2010 Okrožnemu sodišču
v Ljubljani predložila delitveni načrt prenosne družbe GORA Informacijski inženiring
d.o.o., Ljubljana, na podlagi katerega bodo
družbeniki družbe na skupščini, ki bo predvidoma dne 16. 6. 2010, odločali o oddelitvi
družbe s prenosom dela premoženja na
novo družbo S3M poslovno informacijske
storitve d.o.o., s sedežem v Ljubljani.
Družbenikom prenosne družbe bodo
z vabilom na skupščino posredovane vse
listine iz drugega in tretjega odstavka 586.
člena ZGD.
GORA Informacijski inženiring d.o.o.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3364/10
Direktor družbe TURBOSIST, trgovina in
poslovne storitve, d.o.o., s sedežem v Ljub
ljani in poslovnim naslovom Kajuhova ulica
17, 1000 Ljubljana, z mat. št. 2351986000,
v skladu z določbami 520. člena Zakona
o gospodarskih družbah-1, prvič objavlja
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejet s sklepom edinega družbenika
z dne 11. 5. 2010, in sicer, da se osnovni kapital družbe TURBOSIST, trgovina in
poslovne storitve, d.o.o. v višini 30.000,00
EUR zmanjša za 22.500,00 EUR, tako da
po zmanjšanju znaša 7.500,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala. Direktor družbe
TURBOSIST, trgovina in poslovne storitve,
d.o.o., v skladu z drugim odstavkom 520.
člena ZGD-1 poziva morebitne upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
TURBOSIST,
trgovina in poslovne storitve, d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-3451/10
Popravek
V objavi sklica skupščine družbe Ajdacom d.d., sklicane dne 15. 6. 2010, ob 15.
uri v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljub
ljani, Šmartinska 152 (objavljene v Uradnem
listu RS, št. 38 z dne 14. 5. 2010, pod
Ob-3222/10) se dopolni predlog 2. točke
dnevnega reda tako, da se doda pomotoma
izpadla alinea, ki se glasi:
– Upravi in Nadzornemu svetu se za
njuno dobro delo v letu 2009 podeli raz-

rešnica, s katero se potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v letu
2009.
Ajdacom d.d.
Miha Zupanc
direktor
Ob-3328/10
Na podlagi prvega odstavka 13. člena
statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d., uprava družbe Aerodroma Ljubljana,
d.d. vabi delničarje na
14. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d.,
ki bo v sredo, 23. 6. 2010, ob 13.05,
v dvorani Aerodroma Ljubljana, d.d. /nova
parkirna hiša/, Zg. Brnik 130a, Brnik-aerodrom.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani organi skupščine.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno
leto 2009.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto
2009 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske hiše Deloitte revizija, d.o.o. za poslovno leto 2009, potrditvijo letnega poročila za
leto 2009 na 7. seji nadzornega sveta dne
14. 4. 2010 in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2009 in podelitev razrešnice
nadzornemu svetu in upravi
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu
za poslovno leto 2009, ki na dan 31. 12.
2009 znaša 3.054.570,71 evrov, uporabi na
naslednji način:
1. Za izplačilo dividend lastnikom prednostnih participativnih in navadnih kosovnih
delnic se nameni 1.829.145,01 evrov bilančnega dobička, in sicer:
– za dividende lastnikom prednostnih
participativnih kosovnih delnic 996.566,54
evrov (fiksni del dividende znaša 196.638,40
evrov, variabilni del pa 799.928,14 evrov
oziroma 0,43 evra na delnico),
– za dividende lastnikom navadnih kosovnih delnic 832.578,47 evrov oziroma
0,43 evra bruto na delnico.
2. Za druge rezerve se nameni
1.225.425,70 evrov bilančnega dobička.
Dividende
v
skupnem
znesku
1.829.145,01 evrov se izplačajo v enkratnem znesku najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu sklepa skupščine vsem
delničarjem, ki bodo 29. 6. 2010 vpisani
v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana.
3.2. Skupščina Aerodroma Ljubljana,
d.d. podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2009, s katero

potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem
letu 2009.
3.3. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d.d.
podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2009, s katero potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2009.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list
RS, št. 42/09) o plačilih članov nadzornega
sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na
skupščini ter o skupnem zastopstvu družbe
kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Spremembe in dopolnitve
statuta družbe začnejo veljati z dnem vpisa
v sodni register.
5. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za
poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje
poslovanja in izkazov družbe za poslovno
leto 2010 revizijsko družbo Deloitte revizija,
d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana.
Informacije za delničarje:
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
z obrazložitvami, vključno z letnim poročilom
za leto 2009, poročilom nadzornega sveta,
izjavo o upravljanju, besedilom predlaganih
sprememb statuta z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297a. člena
ZGD-1, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak delovni dan
od ponedeljka do petka, od 10. do 11. ure,
od dneva objave dnevnega reda do dneva
skupščine in na spletni strani družbe www.
lju-airport.si. Sklic skupščine, obrazložitev
predlogov sklepov, besedilo predlaganih
sprememb statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske
borze, d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije
iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter
informacije o pravicah delničarjev v zvezi
s podajanjem zahteve za dodatne točke
dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena,
301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljeni
na spletni strani družbe.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov skupščina@lju-airport.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predlog
delničarja se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov skupščina@lju-airport.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti posredovani v skenirani obliki kot
priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa
lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma
pečat pravne osebe, če ga uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski
pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305.
člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družbi prijavijo svojo udeležbo
najpozneje konec 4. dne pred skupščino,
to je do vključno 18. 6. 2010 in ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev dne
18. 6. 2010.
Prijava se pošlje po pošti na naslov: Aerodrom Ljubljana, d.d. – za skupščino, Zg.
Brnik 130 a, 4210 Brnik-aerodrom. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in
veljavne bodo samo prijave z originalnimi
podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen
na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski
pošti na elektronski naslov skupščina@ljuairport.si, in sicer v skenirani obliki kot
priponka, vsebovati pa mora lastnoročni
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski

pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarji lahko pooblastilo na enak način,
kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra. Na dan sklica skupščine
ima družba 1.936.229 navadnih imenskih
kosovnih delnic in 1.860.298 prednostnih
participativnih kosovnih delnic. Skladno
z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Prednostne participativne delnice imajo polno
glasovalno pravico pri 4. in 5. točki dnevnega reda.
Vljudno naprošamo udeležence, da se
ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Uprava družbe
Št. 20/10
Ob-3352/10
Na podlagi statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe Športne loterije d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, sklicuje
19. sejo skupščine
družbe Športna loterija d.d.,
ki bo dne 23. 6. 2010, ob 12. uri, na
sedežu družbe, v Ljubljani, Dunajska cesta 22.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina imenuje predsednika ter preštevalca glasov po predlogu uprave. Za pristojnega notarja se imenuje Miro Košak.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2009 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009, z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009,
ki temelji na preveritvi podlag za letno poročilo in stališču nadzornega sveta do revizorjevega poročila ter informacijo o prejemkih
članov organov vodenja in nadzora.
b) Bilančni dobiček za leto 2009 v znesku 2.007.749,47 EUR se uporabi:
– 610.128,00 EUR za izplačilo dividend
oziroma 38,00 EUR na delnico delničarjem,
ki so na dan zasedanja skupščine vpisani
v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem
registru pri KDD, in sicer najkasneje v 60
dneh po sprejemu tega sklepa,
– 698.810,73 EUR za druge rezerve iz
dobička,
– 698.810,74 EUR kot preneseni dobiček
in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
c) Upravi in nadzornemu svetu se za poslovno leto 2009 podeli razrešnica, s čemer
se potrdi in odobri njuno delo v letu 2009.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog nadzornega sveta: za revidiranje
poročil za leto 2010 se imenuje revizijska
hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.
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4. Imenovanje dveh članov nadzornega
sveta.
Predlog nadzornega sveta:
a) Zaradi poteka mandata dne 26. 8.
2010 članu nadzornega sveta Jaru Kalanu
skupščina v nadzorni svet imenuje Matijo
Vojska za naslednje mandatno obdobje, ki
začne teči 27. 8. 2010.
b) Zaradi poteka mandata dne 26. 8.
2010 članu nadzornega sveta Milanu Ževartu, skupščina v nadzorni svet imenuje
Milana Ževarta za naslednje mandatno obdobje, ki začne teči 27. 8. 2010.
5. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta.
Na predlog delničarja Pošta Slovenije
d.o.o. nadzorni svet predlaga: odpokliče se
člana nadzornega sveta Evgena Zadnika
in za novega člana nadzornega sveta se
imenuje Aleša Hauca, za mandatno obdobje, ki začne teči z dnem sprejema sklepa
na skupščini.
6. Spremembe statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu, ki je sestavni
del gradiva skupščine.
7. Nagrajevanje članov organov vodenja
in nadzora.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se politika nagrajevanja članov organov vodenja in nadzora v predlaganem
besedilu, ki je sestavni del gradiva skupščine.
II. Informacije za delničarje
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila,
s stališčem do revizorjevega poročila, predlogom sprememb statuta ter druga gradiva
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Športna loterija d.d. v Ljubljani, Dunajska
cesta 22, in sicer od dneva sklica naprej,
vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov:
info@sportna-loterija.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
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pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji
lahko predloge sklepov in volilne predloge
družbi sporočijo tudi po elektronski pošti,
in sicer na e-mail naslov: info@sportna-loterija.si.
Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna
podati zanesljive podatke in odgovore na
vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so
takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe, ki bodo
upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe
najpozneje do 19. junija 2010 do 24. ure.
Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja
mora za udeležbo na skupščini predložiti
pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v družbi. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po
elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki
kot priponka na e-mail naslov: info@sportna-loterija.si. Družba si pridržuje pravico
do preveritve identitete delničarja oziroma
pooblastila in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
pooblastilo po elektronski pošti.
Ponovno zasedanje
Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Športna loterija d.d.
Janez Bukovnik
predsednik uprave
Ob-3374/10
Na podlagi 22. člena Statuta družbe
TERMIT, d.d., uprava sklicuje
13. sejo skupščine,
ki bo v sredo, dne 23. 6. 2010, ob 9.
uri, v sejni sobi upravne stavbe, na sedežu
družbe TERMIT d.d., Drtija 51, Drtija, 1251
Moravče, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina izvoli predlagano preštevalko
glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1 Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička
2.2.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2009
v višini 194.959,95 EUR, ki predstavlja:
– čisti dobiček iz prenesenega presežka iz prevrednotenja leta 2009 v višini
126.622,56 EUR in
– prenesenega čistega dobička leta 2008
v višini 68.337,39 EUR.
2.3. Uporaba bilančnega dobička
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2.3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2009
v višini 194.959,95 EUR se uporabi za:
– del bilančnega dobička, oblikovan iz
čistega dobička iz prenesenega presežka iz
prevrednotenja leta 2009 v višini 126.622,56
EUR, se odvede v druge rezerve iz dobička,
– del bilančnega dobička, oblikovan iz
dela prenesenega čistega dobička leta 2008
v višini 68.337,39 EUR se razporedi v preneseni čisti dobiček preteklih let.
2.4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.
3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Sprejmejo se spremembe statuta, in sicer členi 19., 21., 23., 24., 30., 34. tako, da
se uskladijo z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09 z dne
27. 5. 2009).
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sledeči sklep:
Imenujeta se dva člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala: Veronika Banko,
Irena Kosmač.
Mandat novo imenovanim članoma prične teči 7. 6. 2011.
5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revidiranje poslovanja
družbe in računovodskih izkazov za poslovno leto 2010 revizijsko družbo Ernst&Young
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta ter spremembe statuta so
na vpogled delničarjem na sedežu družbe
v Drtiji 51, vsak delovni dan, od 11. do 12.
ure, od dneva objave dnevnega reda, do
vključno na dan zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na
dan 19. 6. 2010, ter bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
– Prijava se šteje za pravočasno, če prispe
na naslov družbe Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, do vključno 19. 6. 2010.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Delničarji bodo na skupščini odločali o predlogih sklepov k posamezni točki
dnevnega reda. Morebitne nasprotne predloge oziroma volilne predloge naj delničarji
pošljejo upravi na zgornji naslov v sedmih
dneh od objave sklica, da jih le-ta lahko objavi v skladu z veljavno zakonodajo. Vsak
delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda v skladu z zakonom in statutom
družbe. Glasovanje bo javno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti
predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če je skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa,
obrazložitve točke dnevnega reda. Uprava
družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298.
člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke
dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji
zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni
po objavi tega sklica skupščine.
TERMIT, d.d.
Anton Serianz
uprava
Ob-3376/10
Na podlagi Statuta delniške družbe Varnost Maribor d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje upravni odbor
14. sejo skupščine
družbe Varnost Maribor d.d.,
ki bo dne 22. 6. 2010, na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se predsednica skupščine in verifikacijska komisija ter potrdi notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: po predlogu upravnega
odbora se sprejme letno poročilo družbe za
poslovno leto 2009 v predlagani vsebini.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitve razrešnice Upravnemu
odboru.
Predlog sklepa: po predlogu upravnega
odbora se sprejme predlagani sklep o razporeditvi bilančnega dobička.
Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2009 znaša 1,498.376,99 EUR,
zajema pa preneseni dobiček iz preteklih
poslovnih obdobij v znesku 1,285.201,86
EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2009
v znesku 213.175,13 EUR, in se uporabi
kot sledi:
– v višini 6,90 EUR bruto na delnico
za izplačilo dividend delničarjem, ki so na
dan 18. 6. 2009 vpisani v delniško knjigo
pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi
d.d. Ljubljana, kot imetniki delnic, kar znese 138.186,30 EUR. Izplačilo dividend se
opravi v stodvajsetih dneh po skupščini. Na
lastne delnice se dividenda ne izplača. Izplačilo dividend se izvrši iz nerazporejenega
čistega poslovnega izida leta 2005;
– bilančni dobiček v višini 1,360.190,69
EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru za poslovno leto 2009, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa
družbe v poslovnem letu 2009.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog upravnega
odbora se za pooblaščenega revizorja za
leto 2010 imenuje revizijska družba ABC
revizija, družba za revizijo in sorodne sto-
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ritve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana,
Poslovna enota Maribor, Strma ulica 8, 2000
Maribor.
5. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v registrirani višini 83.512,59 EUR, ki
je razdeljen na 20.027 prosto prenosljivih
navadnih kosovnih delnic, se zmanjša za
12.927,00 EUR z umikom 3.100 lastnih kosovnih delnic družbe Varnost Maribor d.d.,
tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 70.585,59 EUR in je razdeljen na 16.927
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je prilagoditev obsega osnovnega kapitala
dejavnosti in potrebam družbe. Znesek v višini 12.927,00 EUR, ki predstavlja emisijski
znesek umaknjenih delnic, se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je upravni odbor
družbe zadolžen za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala.
Umik lastnih delnic se izvede na podlagi
zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom
delnic po poenostavljenem postopku, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 381. člena ZGD-1. V kapitalske rezerve se odvede
znesek, ki je enak skupnemu najmanjšemu
emisijskemu znesku umaknjenih delnic, pri
čemer se delnice umaknejo v breme drugih
rezerv iz dobička.
Skupščina družbe daje upravnemu odboru družbe pooblastilo in nalog za umik
3.100 lastnih delnic družbe, oznake VSMG
in za njihov izbris iz registra KDD. Z umikom
se navedene lastne delnice razveljavijo.
6. Sprememba statuta družbe zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom
lastnih delnic in zaradi razširitve osnovne
dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Spremeni se Statut delniške družbe Varnost Maribor d.d., tako da se:
– v poglavju tretjič: osnovni kapital in
delnice, v celoti črta besedilo točke A, ki
odslej glasi: osnovni kapital družbe znaša
70.585,59 EUR in je razdeljen na 16.927
prosto prenosljivih navadnih kosovnih delnic, ki predstavljajo en razred. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč
znesek v osnovnem kapitalu in en glas.
– v poglavju drugič: dejavnost družbe, se
v točki A doda besedilo: 43.320 vgrajevanje
stavbnega pohištva.
Navedena sprememba se priglasi sodnemu registru pristojnega sodišča v vpis.
Vsa ostala določila statuta ostanejo nespremenjena v veljavi še naprej.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in ostale
pravice delničarjev
Na skupščini imajo pravico do udeležbe
in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni
družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo
svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu, vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe Varnost Maribor d.d.,
Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor, do vključno
18. 6. 2010. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi,
če delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak
delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305.
členom ZGD-1.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine na sedežu družbe Varnost Maribor d.d., najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci s pisnim pooblastilom
ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega
registra.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12.30. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključujejo letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2009, revidirane in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem upravnega
odbora do revizijskega poročila in o načinu
ter obsegu preverjanja vodenja družbe med
poslovnim letom 2009, je delničarjem na
vpogled v pravni pisarni družbe Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor,
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Varnost Maribor d.d.
Upravni odbor
Ob-3377/10
Uprava Loške komunale d.d. Škofja
Loka, Kidričeva c 43.a, Škofja Loka, na
podlagi 295. člena ZGD in 12. člena statuta,
sklicuje
16. skupščino
družbe Loška komunala d.d. Škofja
Loka,
ki bo 22. 6. 2010, ob 12. uri, v poslovni
stavbi Loške komunale d.d. Škofja Loka,
Kidričeva cesta 43 a, Škofja Loka, z naslednjim predlogom dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Ugotovi se da je skupščina sklepčna.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke.
Izvolijo se:
– za predsednico skupščine – Vida Gaber,
– za preštevalko glasov – Silva Brdnik.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2009 in
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stališčem nadzornega sveta do poročila neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih
za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2009, stališčem nadzornega sveta do poročila neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih za leto 2009 in
s potrditvijo letnega poročila za leto 2009.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev skupščine
o prejemkih direktorja in članov nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklepe:
3/1 Skupščina sprejme predlagano uporabo bilančnega dobička, ugotovljenega za
poslovno leto 2009.
3/2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobri delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2009.
3/3 Skupščina se seznani s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta v letu
2009.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklepa:
4/1 Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve Statuta družbe v predlaganem
besedilu. Besedilo sprememb je sestavni
del gradiva skupščine.
4/2 Za podpis prečiščenega besedila
Statuta družbe je pooblaščen predsednik
nadzornega sveta.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep: skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da lahko kupi lastne delnice, skladno s določbami 247. člena ZGD-1- UPB3
in predlaganim besedilom sklepa.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Nadzorni svet predlaga sklep: skupščina
imenuje za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 2010 revizijsko družbo Plus
revizijo d.o.o. iz Trzina.
7. Določitev nagrade in sejnine za člane
nadzornega sveta.
Uprava predlaga sklep:
Potrdi se predlagana višina nagrad in
sejnin za člane nadzornega sveta za obdobje med 15. in 16. zasedanjem skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Loška komunala d.d. Škofja Loka, Kidričeva
c 43.a Škofja Loka, v pisarni vodje pravne in
kadrovske službe družbe, od 21. 5. 2010 do
vključno datuma zasedanja skupščine.
Skupščine se imajo pravico udeležiti in
na njej uresničevati glasovalno pravico delničarji v korist katerih so delnice na ime
vknjižene v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri
KDD, konec četrtega dne pred sejo skupščine.
Na skupščini lahko delničarja zastopa
tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
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datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo upravi družbe najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih
družbah, če je delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine poslal družbi razumno opredeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
uprave in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko uprava družbe da podatke
v skupnem odgovoru.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje ob 12.30 istega dne,
v istem prostoru, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Loška komunala d.d.
Škofja Loka
uprava
Ob-3378/10
Na podlagi določila 6.3 člena Statuta
družbe IMPRESS d.d. sklicuje uprava družbe
10. redno skupščino
družbe IMPRESS d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 21. 6. 2010, ob
9. uri, v prostorih družbe IMPRESS d.d.,
Stantetova 9, Ivančna Gorica, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine: Uprava in nadzorni
svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočega skupščine se izvoli
odvetnik Jurij Klešnik iz Ljubljane; za preštevalko glasov se izvoli Helena Mirtič.
Na seji skupščine bo prisoten vabljeni
notar oziroma notarka.
2. Razrešitev članov nadzornega sveta,
ki je svojo funkcijo opravljal, do dne 25. 6.
2009, in izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Skupščina razreši članico nadzornega
sveta Ksenijo Gašperšič in Saša Tanko, ki
sta svojo funkcijo opravljala do 25. 6. 2009.
V nadzorni svet se za nova člana izvolita Sandi Grubelič in Aleksander Vegelj, za
štiriletno mandatno obdobje, od 21. 6. 2010
do 20. 6. 2014.
3. Podelitev razrešnice upravi, ki je svojo
funkcijo opravljala od 1. 7. 2009
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: upravi
– direktorju družbe se za obdobje od 1. 7.
2009 do 31. 12. 2009 podeli razrešnica,
s katero se potrdi in odobri delo uprave –
direktorja v letu 2009.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na razpolago v tajništvu družbe, na na-
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slovu Stantetova 9, Ivančna Gorica, vsak
delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, razumno utemeljeni in v enem
tednu po objavi sklica skupščine poslani
v tajništvo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so na dan objave sklica skupščine utemeljeno vpisani v delniško knjigo, ki
jo vodi Klirinško depotna družba. Delničarji
lahko za glasovanje na skupščini pisno pooblastijo pooblaščenca.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini
prijaviti vsaj tri dni pred sejo skupščine. Prijava se pošlje na tajništvo družbe IMPRESS
d.d., Stantetova 9, Ivančna Gorica. Pravočasna in pravilna prijava je pogoj za udeležbo
na skupščini.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
IMPRESS, d.d.
direktor Zoran Oprin
Ob-3385/10
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in določili Statuta
družbe M SORA, trgovina in proizvodnja,
d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri (v nadaljevanju: družba), direktor družbe sklicuje
4. redno skupščino
delničarjev družbe M SORA, trgovina
in proizvodnja, d.d.,
ki bo v torek, dne 22. 6. 2010, ob 17. uri,
v Mali dvorani Zadružnega doma, v Žireh,
Trg svobode 5.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine:
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Za predsednico skupščine se izvoli Monika
Žust, za preštevalki glasov pa Barbara Dolenc in Marija Kunc.
Na skupščini bo navzoč notar Andrej
Rozman.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009, revizorjevim poročilom,
poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2009, prejemki članov organov vodenja ali nadzora
v letu 2009 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
1. Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2009 v višini 1.759.038,57 EUR
se uporabi na naslednji način:
– 33.360,00 EUR za izplačilo dividend
delničarjem, to je 60,00 EUR bruto na delnico. Do dividende so upravičeni delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki
delnic na dan 18. 6. 2010. Dividende se izplačajo delničarjem do 31. 7. 2010.
– Ostanek bilančnega dobička za leto
2009 v višini 1.725.678,57 EUR ostane nerazporejen.

2. Upravi in nadzornemu svetu se za leto
2009 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in
odobri njuno delo v letu 2009.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010.
Predlog nadzornega sveta: za revidiranje
računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 se imenuje družbo Audit&Co,
družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Murska Sobota.
4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina delničarjev pooblašča upravo za
nakup lastnih delnic po najnižji ceni 1.001,50
EUR za delnico in najvišji ceni 2.700,00
EUR za delnico.
5. Sprejem sprememb Statuta družbe
M SORA d.d. zaradi uskladitve z določbami
ZGD-1C o sklicu skupščine in obveščanju
delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejmejo se predlagane spremembe Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C,
Uradni list RS, št. 42/09) o sklicu skupščine
in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini; predlagane
spremembe so razvidne iz besedila, ki je
sestavni del dokumentacije za skupščino.
6. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Jožefa Tavčarja
in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta: za člana nadzornega sveta družbe M SORA d.d. se za
mandatno obdobje, ki prične teči z dnem
izvolitve in se konča 21. 8. 2011, izvoli Miloš Čadež.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 18. 6. 2010.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajništvu družbe, najpozneje
četrtega dne pred skupščino, do 15. ure, to
je najpozneje v petek, dne 18. 6. 2010, do
15. ure. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 28. 5. 2010.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni
predlog) ali predloge za volitve članov nad-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zornega sveta ali revizorjev iz 301. člena
ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, to je do 28. 5. 2010, družbi poslal
predlog za objavo v skladu s 300. oziroma
301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na sedežu družbe M SORA d.d., Trg svobode 2, Žiri, v tajništvu družbe, so od dneva
sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan,
v času od 11. do 13. ure, dostopni in brezplačno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, obrazložitev točk dnevnega reda, letno
poročilo za leto 2009, poročilo nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila, besedilo
predlaganih sprememb Statuta družbe.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Vsaka delnica prinaša v skupščini en
glas.
Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.
Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave
glasovanja družba delničarje vljudno prosi, da pridejo na skupščino 15 minut pred
zasedanjem, se evidentirajo in prevzamejo
glasovnice.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, razen točke 1,
o kateri se glasuje z dvigom rok.
M SORA d.d.
Aleš Dolenc, direktor
Ob-3386/10
Na podlagi 18. člena Statuta družbe LIK
Kočevje d.d. uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
družbe NOLIK d.d.,
ki bo v ponedeljek, 21. junija 2010, ob
13. uri, v sejni sobi, na sedežu družbe NOLIK d.d., v Kočevju, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog uprave je:
Za predsednika skupščine se izvoli: Miha
Banko.
Za preštevalki glasov se izvoli: Natašo
Štamfelj, Zlatico Arko.
Seji bo prisostvovala notarka: Nina Češarek.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila za družbo NOLIK d.d. in konsolidiranega
letnega poročila, skupno z računovodskimi
izkazi za leto 2009 in poročilom neodvisnega revizorja.
Uprava in NS predlagata skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z revidiranim poročilom družbe NOLIK
d.d. in konsolidiranim letnim poročilom, skupno z računovodskimi izkazi za leto 2009 in
poročilom neodvisnega revizorja.

3. Poročilo nadzornega sveta NOLIK d.d.
v zvezi z letnim poročilom za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta NOLIK d.d.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina na predlog nadzornega sveta za revidiranje računovodskih izkazov družbe NOLIK d.d. za
leto 2010 imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska
106, 1000 Ljubljana.
5. Podelitev razrešnice upravi in članom
NS.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo ter podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in upravi NOLIK d.d.
Popolno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v sejni sobi, vsak
delovni dan, od 13. do 15. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje
tri delovne dni pred sejo skupščine. Njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo imeti
pooblastila.
Udeležence skupščine prosimo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo pol ure pred
začetkom skupščine.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo skupščina isti dan, ob 14. uri, v istem prostoru,
z enakim dnevnim redom in bo veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
NOLIK d.d.
Uprava družbe
Ob-3387/10
Na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje Uprava družbe FMR d.d., Vojkova
10, Idrija,
16. redno letno skupščino
družbe FMR d.d. Idrija,
ki bo v torek, 22. 6. 2010, ob 13.30,
v prostorih restavracije na Vojkovi 10, v Idriji,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje
zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FMR in skupine FMR za leto
2009 in s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za leto 2009, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa 2.1.:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe FMR in skupine FMR
za leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila za leto 2009.
Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po
revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2009
znaša 21.250.869,71 EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način:
Del bilančnega dobička v višini
145.233,72 EUR se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD
na dan 18. 6. 2010, v obliki dividende, ki
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znaša 0,18 EUR bruto na delnico, in ki se
izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva skupščine. Kot vir za izplačilo dividend
se uporabi preneseni čisti dobiček iz leta
2005 in del prenesenega čistega dobička
iz leta 2006.
Preostali del bilančnega dobička v višini
21.105.635,99 EUR ostane začasno nerazporejen.
Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe FMR za poslovno
leto 2009. Skupščina potrjuje in odobrava
delo teh dveh organov družbe v poslovnem
letu 2009.
3. Pooblastilo upravi družbe FMR za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe FMR
na podlagi osme alineje prvega odstavka
247. člena ZGD-1 pooblašča upravo, da
lahko v imenu in za račun družbe FMR d.d.
pridobi lastne delnice, katerih delež ne sme,
skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih
družba že ima, presegati 10% osnovnega
kapitala oziroma 81.401 navadnih prosto
prenosljivih kosovnih delnic. Družba ne bo
pridobivala lastnih delnic izključno zaradi
namena trgovanja, ampak jih bo ponudila
v odkup delničarjem družbe in z njo povezanih družb ter za druge zakonsko dopustne namene. Skupščina družbe pooblašča
upravo, da lahko lastne delnice umakne
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Nabavna cena delnic
pri pridobivanju lastnih delnic ne sme biti
višja 55 EUR za delnico. Cena delnic pri
odsvojitvi lastnih delnic ne sme biti nižja od
njihove povprečne nakupne cene. Navedeno pooblastilo za pridobitev,odsvojitev oziroma umik lastnih delnic velja 36 mesecev od
dneva te skupščine.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe FMR se za revizijo računovodskih izkazov družbe FMR za leto 2010 imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o.,
Dunajska 111, Ljubljana.
5. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
318. člena Zakona o gospodarskih družbah
imenuje Revizijsko družbo BDO Revizija
d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, za posebnega revizorja
po predlogu predlagatelja.
Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda iz drugega odstavka
297.a člena ZGD-1, vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom, predlogi sklepov uprave
in nadzornega sveta z njihovimi obrazložitvami je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, od dneva objave sklica skupščine
do dneva skupščine vsak delovni dan, med
9. in 12. uro.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skup-
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ščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
telefaksu, 05/37-50-367.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300.
člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic
skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po
objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno
utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega
sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge
k točkam dnevnega reda družbi pošljejo
tudi po telefaksu, 05/37-50-367.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan 18. 6. 2010, in
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni
predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra,
ki ni starejši od enega meseca).
Na skupščini delničar lahko uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje
podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
FMR d.d.
Predsednik uprave
Andrej Kren
Ob-3389/10
Upravni odbor družbe VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d., Ljub
ljana, Dunajska cesta 421, 1231 LjubljanaČrnuče, na podlagi 295. člena ZGD-1 in
Statuta družbe sklicuje
5. redno skupščino
družbe VELO NEPREMIČNINE,
upravljanje naložb, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 24. 6. 2010, ob 9.30, v sejni
sobi, v IV. nadstropju poslovne stavbe, na
naslovu Celovška c. 150, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelj je upravni odbor): skupščina za predsednika izvoli
odvetnika Škofič Damjana in za preštevalki
glasov Knez Majdo in Lidijo Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008, ki ga je obravnaval in potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov (predlagatelj sklepov je
upravni odbor):
3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2009 znaša 199.080,76 EUR, se ne uporabi za razdelitev in ostane nerazporejen
ter se prenese v poslovno leto 2010, kot
preneseni dobiček.
3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
predsednika in članov upravnega odbora
družbe v poslovnem letu 2009 ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2009.
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4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je
upravni odbor): skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
5. Odpoklic in imenovanje člana upravnega odbora.
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je
upravni odbor):
a) Skupščina z dnem 24. 6. 2010 odpokliče članico upravnega odbora Majo
Poljanšek;
b) Skupščina za člana upravnega odbora z dnem 24. 6. 2010 imenuje osebo:
Janez Novljan, stanujoč Obrtniška ulica 1,
Domžale.
Na skupščini bo navzoča vabljena notarka Nevenka Tory.
Udeleženci naj se na dan skupščine
priglasijo v tajništvu družbe, na Celovški
c. 150 v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure
pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice,
ki služijo kot glasovnica za udeležbo na
skupščini.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo
samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili
naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje
tri dni pred dnem zasedanja skupščine.
Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje
21. 6. 2010,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 20. 6. 2010 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi
tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,

– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar–predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska
cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, in na lokaciji zasedanja skupščine, v tajništvu, v 4.
nadstropju poslovne stavbe, na Celovški c.
150, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva
objave skupščine do dneva skupščine, od
10. do 12. ure, in na uradni spletni strani
družbe, www.velo.si je dostopno gradivo
za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe
je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo
predlagala uprava oziroma nadzorni svet
družbe,
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe,
– letno poročilo družbe za poslovno leto
2009 s poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Drugi podatki v zvezi z delnicami in
skupščino.
Po stanju na dan sklica skupščine ima
družba izdanih 146.661 navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in
so istega razreda.
VELO NEPREMIČNINE, d.d.
Predsednik upravnega odbora
Ob-3390/10
Direktor družbe VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana, na podlagi 295.
člena ZGD-1 in Statuta družbe sklicuje
12. skupščino
družbe VELO trgovina na veliko in
malo d.d., Ljubljana, Celovška c. 150,
ki bo dne 24. 6. 2010, ob 9. uri, v sejni
sobi, v prostorih uprave družbe, Celovška
c. 150, Ljubljana, v 4. nadstropju poslovne
stavbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
direktor in nadzorni svet družbe): skupščina za predsednika izvoli odvetnika Škofič Damjana in za preštevalki glasov Knez
Majdo in Lidijo Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov (predlagatelja sklepov
sta direktor in nadzorni svet družbe):
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3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2009 znaša 236.692,32 EUR, se ne uporabi za razdelitev in ostane nerazporejen
ter se prenese v poslovno leto 2010, kot
preneseni dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2009 in
mu za to poslovno leto podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo
predsednika in vseh članov nadzornega
sveta v poslovnem letu 2009 in jim za to
poslovno leto podeljuje razrešnico.
4. Spremembe statute družbe.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
direktor in nadzorni svet družbe):
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
Na skupščini bo navzoča vabljena notarka Nevenka Tory.
Udeleženci naj se na dan skupščine
priglasijo v tajništvu družbe, na Celovški
c. 150 v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure
pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice,
ki služijo kot glasovnica za udeležbo na
skupščini.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo
samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili
naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje
tri dni pred dnem zasedanja skupščine.
Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje
21. 6. 2010,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 20. 6. 2010 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi
tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
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– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar–predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu družbe, na naslovu Celovška
c. 150 v Ljubljani – IV. nadstropje, vsak
delovni dan od dneva objave skupščine do
dneva skupščine, od 10. do 12. ure, in na
uradni spletni strani družbe, www.velo.si je
dostopno gradivo za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe,
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe,
– letno poročilo družbe za poslovno leto
2009 s poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Drugi podatki v zvezi z delnicami in
skupščino.
Po stanju na dan sklica skupščine ima
družba izdanih 93.419 navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in
so istega razreda.
VELO, d.d. Ljubljana
Ob-3391/10
Uprava družbe Skupina Prva, zavarovalniški holding, d.d. Železna cesta 18,
Ljubljana, v skladu z 8.2.1 točko Statuta
sklicuje
13. redno sejo skupščine
Skupine Prva d.d.,
ki bo 22. 6. 2010, ob 13. uri, v prostorih
družbe, na naslovu Železna cesta 18, 1000
Ljubljana.
Dnevni red z predlogi sklepov uprave
družbe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Miha Likar, za preštevalki glasov se izvolita
Mojca Erjavec in Greta Polak. Skupščini
bo prisostvoval vabljen notar Uroš Kos iz
Ljubljane.
2. Obravnava pisnega poročila družbe
za poslovno leto 2009, pisnega poročila
nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in seznanitev s prejemki
članov vodenja in nadzora v letu 2009.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
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2009, potrjenim s strani nadzornega sveta,
ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
2.2. Skupščina se seznani s prejemki
članov vodenja in nadzora, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v letu
2009.
3. Predlog delitve dobička za leto
2009.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček za
poslovno leto 2009 znaša 3.164.418,91
EUR, ki sestoji iz čiste izgube poslovnega leta v višini 523.427,93 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini
3.687.846,84 EUR.
3.2. Čista izguba družbe ustvarjena
v poslovnem letu 2009 znaša 523.427,93
EUR in se pokrije v breme prenesenega
čistega dobička, ki znaša 3.687.846,84
EUR.
3.3. V skladu s 3.1. točko statuta družbe
se del bilančnega dobička poslovnega leta
2009 v višini 428.400,00 EUR nameni za
razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B. Dividenda prednostnim delničarjem znaša 2,52 EUR bruto na
delnico razreda B in se delničarjem izplača
v denarju.
3.4. Presečni dan za izplačilo dividende delničarjem je 30. 6. 2010. Dividenda
bo vsem delničarjem izplačana do 31. 8.
2010.
3.5. Preostanek bilančnega dobička po
izplačilu dividende iz točk 3.3. tega sklepa
v znesku 2.736.018,91 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo
o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli upravi
družbe in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2009.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2010 imenuje revizorska hiša Ernst &
Young d.o.o.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve besedila statuta
družbe v predloženem besedilu, ki so sestavni del in priloga tega sklepa.
7. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopno izjavo člana nadzornega sveta
Aleksandra Svetelška z dne 7. 12. 2009,
na podlagi katere mu je prenehal mandat
člana nadzornega sveta.
8. Nagrajevanje članov nadzornega
sveta Prve Group plc.
Predlog sklepa:
8.1. Članom nadzornega sveta se določi nagrada za opravljanje funkcije v višini 1.250 EUR bruto, za člana nadzornega
sveta in 1.875 EUR bruto, za predsednika
nadzornega sveta, za vsako redno sejo
nadzornega sveta, katere se udeleži.
8.2. Članom nadzornega sveta se določi
sejnina v višini 358 EUR.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na poslovnem naslovu družbe, Železna
cesta 18, 1000 Ljubljana, so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 14. ure,
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in na spletni strani družbe, http://www.prvagroup.eu/ dostopni:
– sklic skupščine,
– gradivo za skupščino,
– obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe in čistopis statuta,
– letno poročilo družbe za leto 2009 in
poročilo nadzornega sveta,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
petindvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi
tega sklica skupščine, to je do dne 28. 5.
2010. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov:
info@prvagroup.eu.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog,
– da ne gre za primere iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to
je do dne 28. 5. 2010, poslal družbi razumno
utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo
tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail
naslov: info@prvagroup.eu.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Družba ima izdanih 244.755 rednih delnic z glasovalno pravico (PPDR) in 170.000
prednostnih delnic brez glasovalne pravice
(PPDG), pri čemer družb nima lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 244.755 rednih
delnic.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji
rednih delnic z glasovalno pravico (PPDR),
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan), to je do konca
dne 18. 6. 2010.
Drugi pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na
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skupščini prijavil pri družbi najpozneje do
konca četrtega dne pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo.
Obrazec za prijavo na skupščino (za redne in za prednostne delničarje) in obrazec
za uresničevanje glasovne pravice po pooblaščencu (le za redne delničarje) sta dostopna na spletni strani družbe, http://www.
prvagroup.eu/. Pooblastilo in obrazec za
prijavo na skupščino sta lahko posredovana družbi po elektronski pošti, na e-mail
naslov: info@prvagroup.eu, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oziroma
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Delničarji s prednostnimi delnicami brez
glasovalne pravice (PPDG), se lahko udeležijo skupščine, na skupščini pa ne morejo
glasovati oziroma pooblastiti osebe za glasovanje, saj pravice, ki izhajajo iz prednostnih delnic, ne zajemajo glasovalne pravice
na skupščini družbe.
Prijave in pooblastila naj na sedež
družbe oziroma na e-mail naslov družbe:
info@prvagroup.eu prispejo najkasneje do
konca četrtega dne pred skupščino. Skladno
z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic,
ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi
lasti konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov
vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala. Če
skupščina ob napovedanem terminu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim
dnevnim redom istega dne, ob 16. uri, na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščine le-ta veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Skupina Prva d.d.
Uprava družbe
Ob-3399/10
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške
družbe Radgonske gorice Gornja Radgona,
Jurkovičeva 5, Gornja Radgona, in skladno
z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Radgonske Gorice
Gornja Radgona d.d.,
ki bo v torek, dne 22. junija 2010, ob
12.30, v prostorih družbe, Jurkovičeva 5,
Gornja Radgona.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Boštjana Marovta, za preštevalca glasov pa
Cvetko Črepnjakovo in Marjana Edšida.
Seji prisostvuje vabljen notar Kovač Gregor, za sestavo notarskega zapisnika.
3. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2009 in poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave

in nadzornega sveta v letu 2009, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina družbe se seznani s sprejetim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2009, poročilom nadzornega sveta družbe
in revizijskim poročilom, ki se nanašata na
preveritev letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2009.
Predlog sklepa št. 3.2:
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da bilančni dobiček, ki na dan
31. 12. 2009 znaša 2.154.563 EUR, ostane
nerazporejen.
Predlog sklepa št. 3.3:
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2009.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Ugotovi se, da z dnem 18. 9. 2010 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, zato se jih s tem dnem razreši.
Za nove člane nadzornega sveta kot
predstavnike delničarjev, se z 19. 9. 2010,
za mandatno dobo štirih let, imenujejo Izidor
Krivec, Dušan Mohorko, Danilo Dujović in
Boštjan Marovt.
Skupščina se seznani, da sta v nadzorni
svet družbe s strani Sveta delavcev imenovana Marjan Edšid in Kovačič Gorazd
Rudolf.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
za poslovno leto 2010 imenuje revizorsko
družbo Audit & CO, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Murska Sobota.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško-depotni družbi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj.
na dan 18. 6. 2010.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine ter ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko po pošti dostavijo družbi tako, da jo
le-ta prejme najpozneje konec četrtega dne
pred skupščino.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradivo in glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2009, poročilo nadzornega sveta in revizijsko poročilo, bo na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe v Gornji Radgoni, Jurkovičeva 5,
vsak delavnik, med 8. in 14. uro.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
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sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in
dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
četrt ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Radgonske Gorice Gornja Radgona d.d.
Uprava
Borut Cvetkovič, inž. kmet.
Ob-3403/10
Na podlagi 40. člena Statuta družbe
DEOS družba za izgradnjo in upravljanje
oskrbovanih stanovanj, d.d. uprava družbe
sklicuje
8. redno skupščino
delničarjev družbe DEOS, d.d.,
ki bo v četrtek, 1. 7. 2010, ob 13. uri,
v prostorih družbe DEOS, d.d., na Devinski ulici 1 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli Miha Likar. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2009, z mnenjem
revizorja, s prejemki članov vodenja in nadzora, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in odločitev
o uporabi bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2009.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2009,
s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in poročilom
o reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto 2009, ter sklepom nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2009.
b) Bilančni dobiček družbe, ugotovljen
v letnem poročilu za leto 2009, ki po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 487.395,18
EUR, se ne razdeli med delničarje in v celoti ostane kot preneseni dobiček, o uporabi
katerega bo skupščina odločala v naslednjih
poslovnih letih.
c) Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2009.
d) Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2009.
3. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje revizorsko družbo
Ernst&Young d.o.o., Dunajska cesta 111,
Ljubljana za revizorja družbe za leto 2010.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme novo
besedilo statuta družbe v predloženem besedilu, ki je sestavni del in priloga tega
sklepa.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na poslovnem naslovu družbe na Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana, so v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva
objave skupščine do dneva skupščine, od
10. do 14. ure, in na spletni strani družbe,
http://www.deos.si/, dostopni:
– sklic skupščine,
– gradivo za skupščino,

– obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe in čistopis statuta,
– letno poročilo družbe za leto 2009 in
poročilo nadzornega sveta,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
petindvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, to je do dne 28. 5. 2010. Delničarji
lahko zahteve za dodatne točke dnevnega
reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti,
in sicer na e-mail naslov: info@deos.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog,
– da ne gre za primere iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to
je do dne 28. 5. 2010, poslal družbi razumno
utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo
tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail
naslov: info@deos.si.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Družba ima izdanih 2.916 rednih delnic
z glasovalno pravico, pri čemer družb nima
lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 2.916
rednih delnic.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji
rednih delnic z glasovalno pravico, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne
27. 6. 2010.
Drugi pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na
skupščini prijavil pri družbi najpozneje do
konca četrtega dne pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo.
Obrazec za prijavo na skupščino in obrazec za uresničevanje glasovne pravice po
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pooblaščencu sta dostopna na spletni strani
družbe, http://www.deos.si/. Pooblastilo in
obrazec za prijavo na skupščino sta lahko
posredovana družbi po elektronski pošti ne
e-mail naslov: info@deos.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oziroma
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prijave in pooblastila naj na sedež
družbe oziroma na e-mail naslov družbe:
info@deos.si prispejo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino. Skladno
z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic,
ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi
lasti konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov
vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, ne glede na
večino prisotnih glasov delničarjev.
DEOS, d.d.
Uprava družbe
Ob-3411/10
Uprava družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na
podlagi 40. člena Statuta družbe sklicuje
15. redno skupščino
družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d.,
ki bo dne 23. 6. 2010, ob 12. uri, v kletni
sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:
št. 1: Za predsednico skupščine se izvoli
Maja Praprotnik, za preštevalko glasov pa
se izvoli Barbara Tomšič. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Trgovina
d.d. za leto 2009, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe
Mladinska knjiga Trgovina d.d. za leto 2009,
revizijskim poročilom za poslovno leto 2009
ter s prejemki članov organov vodenja in
nadzora.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009 in podelitvi razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
št. 2.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček na dan 31. 12.
2009 za leto 2009, v višini 4.261,685,00
EUR uporabi:
– za dividende 1.300.397,40 EUR oziroma 10,60 EUR bruto na delnico. Dividende
se izplačajo v 60 dneh po sprejemu sklepa
na skupščini, in sicer po stanju delničarjev,
vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi
v centralnem registru pri KDD – Centralno
klirinško depotni družbi, d.d., na dan zasedanja skupščine.
– za prenos v naslednje leto 2.961.287,60
EUR.
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št. 2.2: Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico
za poslovno leto 2009.
4. Plačilo članom nadzornega sveta.
št. 3: Plačilo članom nadzornega sveta
v skupni višini 10.000,00 EUR bruto se izplača v breme stroškov tekočega poslovanja
v letu 2010. Plačilo članom nadzornega sveta se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa
na skupščini.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2010.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
št. 4: Za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2010 skupščina imenuje družbo ABC
revizija d.o.o.
6. Sprememba Statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
št. 5: Skupščina sprejme spremembe
Statuta družbe v predloženem besedilu.
7. Seznanitev s Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine
denarne odpravnine.
Skupščina se seznani s Poročilom
o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravil glavni
delničar Mladinska knjiga Založba d.d. in
poročilom revizorja FIRES, finančne in revizijske storitve, d.o.o. o primernosti višine
denarne odpravnine.
Točka 7 je seznanitvene narave in se
o njej ne glasuje.
8. Izključitev manjšinskih delničarjev –
sprejem Sklepa o prenosu delnic.
Mladinska knjiga Založba d.d. kot glavni
delničar Mladinske knjige Trgovine d.d. predlaga sprejem naslednjega sklepa:
št. 6: Na predlog delničarja Mladinska
knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana, matična številka 5049130 (glavni
delničar), ki je imetnik delnic, ki presegajo
90% osnovnega kapitala družbe, se delnice
preostalih delničarjev Mladinske knjige Trgovine d.d. (manjšinski delničarji) prenesejo
na glavnega delničarja.
Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Glavni delničar je dolžan po vpisu sklepa o prenosu
delnic v sodni register plačati manjšinskim
delničarjem denarno odpravnino v znesku
201,34 EUR za vsako delnico.
Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, ta pravica oziroma pravno dejstvo s prenosom delnic preneha in
jo klirinško depotna družba izbriše hkrati
s prenosom. V primeru, da iz vsebine pravic
tretjega oziroma drugega pravnega dejstva
izhaja upravičenje do donosov, je do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba,
v korist katere je bila ta pravica oziroma
drugo pravno dejstvo vpisano na dan, ki je
en delovni dan pred dnem, na katerega klirinško depotna družba izvrši prenos delnic
(presečni dan). V drugih primerih je do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan.
7. Vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to
je na dan 19. 6. 2010. Pravico udeležbe in
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glasovanja na skupščini lahko uresničujejo
delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora
prispeti po pošti na naslov: Mladinska knjiga
Trgovina d.d., Področje pravne, kadrovske
in splošne zadeve, Slovenska cesta 29,
1000 Ljubljana, ali po faksu 01/241-36-82
najkasneje do konca četrtega dne pred sejo
skupščine (do 21. 6. 2010).
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne
pravice po pooblaščencu je dostopen na
spletni strani družbe, vsak delničar pa ga
lahko brezplačno pridobi na sedežu družbe
v Ljubljani, na naslovu Slovenska cesta 29
v Ljubljani, v tajništvu v 6. nadstropju, vsak
dan med 9. in 12. uro.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno po pošti na
naslov družbe Slovenska cesta 29, Ljub
ljana, ali po faksu 01/241-36-82 zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo priložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, v pisni obliki ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda v pisni obliki. Delničarji,
ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve
za dodatno točko dnevnega reda, morajo
zahtevo poslati družbi najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupščine, to je do dne
28. 5. 2010.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le,
če delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, to je do dne 28. 5. 2010, družbi
pošlje predlog za objavo v skladu s 300.
oziroma 301. členom ZGD-1.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji
navzočih vsaj 20% glasov zastopanega kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 23. 6. 2010, ob 12.30, na
mestu prvega sklica in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo za skupščino: sklic skupščine
z utemeljitvijo predlaganih sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta družbe
z utemeljitvijo, letna poročila družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d. za leto 2006, 2007,
2008 in 2009, Poročilo o predpostavkah za
prenos delnic in primernosti višine denarne
odpravnine manjšinskim delničarjem glavnega delničarja, predlog sklepa o prenosu
delnic, poročilo revizorja o primernosti višine
denarne odpravnine, poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2009 in revizijsko poročilo, je
delničarjem na razpolago na sedežu družbe v Ljubljani, na naslovu Slovenska 29,

Ljubljana, v tajništvu v 6. nadstropju, vsak
delavnik med 9. in 12. uro.
Sklic skupščine z utemeljitvijo predlaganih sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta družbe z utemeljitvijo, in obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po
pooblaščencu, so objavljeni tudi na spletnih
straneh družbe na naslovu: http://www.mladinska.com/skupina_mk/sredisce_za_delnicarje/delnicarji_mkt.
Mladinska knjiga Trgovina d.d.
Uprava
Ob-3412/10
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba
d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 39. člena Statuta družbe sklicuje
29. skupščino
družbe Mladinska knjiga Založba d.d.,
ki bo dne 23. 6. 2010, ob 16. uri, v kletni
sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:
št. 1: Za predsednico skupščine se izvoli
Maja Praprotnik, za preštevalko glasov pa
se izvoli Barbara Tomšič. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d.
za leto 2009 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2009, s prejemki
članov organov vodenja in nadzora, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe Mladinska knjiga Založba
d.d. za leto 2009 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2009 in
revizijskim poročilom za poslovno leto 2009
k obema poročiloma.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009 in podelitvi razrešnice
upravi družbe in nadzornemu svetu družbe
za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
št. 2.1: Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček za leto 2009, v višini 4.080.556,00 EUR uporabi:
– za izplačilo dividende 3.006.141,00
EUR. Višina dividende za eno delnico znaša 2,44 EUR bruto. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 23. 6. 2010 kot lastniki
delnic vpisani v delniško knjigo družbe, ki se
vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Dividenda
se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini.
– za prenos v naslednje leto 1.074.415,00
EUR.
št. 2.2: Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico
za poslovno leto 2009.
4. Plačilo članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:
št. 3: Plačilo članom nadzornega sveta
v skupni višini 26.000,00 EUR bruto se izplača v breme stroškov tekočega poslovanja
v letu 2010. Plačilo članom nadzornega sveta se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa
na skupščini.
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5. Pridobivanje lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:
št. 4: Skupščina delničarjev pooblašča
upravo družbe, da v imenu in za račun
družbe, skladno z osmo alinejo 247. člena ZGD-1, pridobiva lastne delnice, in sicer
z namenom:
– zamenjave delnic družbe za poslovne
deleže v odvisnih družbah ter drugih družbah,
– umika delnic z zmanjšanjem osnovnega kapitala,
– nagrajevanja članov uprave, članov
nadzornega sveta in zaposlenih,
– odkupa delnic s strani članov nadzornega sveta, članov uprave družbe ter zaposlenih.
Družba lahko za navedene namene pridobi največ 33.000 lastnih delnic, tako da
jih skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih
že ima v lasti, ne bo imela več kot 40.500,
kar predstavlja 3,287% vrednosti osnovnega kapitala družbe.
Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti nižja od 33,00 EUR
za delnico in ne višja od 39,00 EUR za
delnico.
Pooblastilo za pridobivanje velja 18 mesecev od sprejema tega sklepa.
Družba bo pridobivala lastne delnice
z zbiranjem ponudb za prodajo. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih bo
družba pridobila na podlagi tega pooblastila,
je prednostna pravica delničarjev do prodaje
in nakupa delnic izključena.
Skupščina delničarjev pooblašča upravo
družbe, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta pridobljene delnice umakne
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Skupščina delničarjev
pooblašča nadzorni svet, da uskladi besedilo statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic.
6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2010.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
št. 5: Za revizijo poslovanja družbe za
poslovno leto 2010 se imenuje revizijska
družba ABC revizija d.o.o.
6. Sprememba Statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
št. 6: Skupščina sprejme spremembe
Statuta družbe v predloženem besedilu.
7. Vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to
je na dan 19. 6. 2010. Pravico udeležbe in
glasovanja na skupščini lahko uresničujejo
delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora
prispeti po pošti na naslov: Mladinska knjiga
Založba d.d., Področje pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana, ali po faksu 01/241-36-82, najkasneje do konca četrtega dne pred sejo
skupščine (do 21. 6. 2010).
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne

pravice po pooblaščencu je dostopen na
spletni strani družbe, vsak delničar pa ga
lahko brezplačno pridobi na sedežu družbe
v Ljubljani, na naslovu Slovenska cesta 29
v Ljubljani, v tajništvu v 5. nadstropju, vsak
delavnik med 9. in 12. uro.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno po pošti na
naslov družbe Slovenska 29, Ljubljana ali
po faksu 01/241-36-82 zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, v pisni obliki, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda v pisni obliki. Delničarji, ki izpolnjujejo
pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do dne 28. 5. 2010.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le,
če delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, to je do dne 28. 5. 2010, družbi
pošlje predlog za objavo v skladu s 300.
oziroma 301. členom ZGD-1.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji
navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 23. 6. 2010, ob 17. uri na
mestu prvega sklica in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne
enote za elektronsko glasovanje na skupščini pridejo na skupščino vsaj pol ure pred
zasedanjem. Vstop v sejno sobo bo mogoč
samo do 16. ure oziroma do 17. ure v primeru, da skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna.
Gradivo za skupščino: sklic skupščine
z utemeljitvijo predlaganih sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta družbe
z utemeljitvijo, letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2009,
konsolidirano letno poročilo Skupine MK
za leto 2009, revizijsko poročilo za družbo
Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupino
MK, poročilo nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega
letnega poročila Skupine MK za leto 2009
ter spremembe Statuta delniške družbe Mladinska knjiga Založba d.d., je delničarjem
na razpolago na sedežu družbe v Ljubljani,
na naslovu Slovenska 29, Ljubljana, v tajništvu v 5. nadstropju, vsak delavnik med
9. in 12. uro.
Sklic skupščine z utemeljitvijo predlaganih sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta družbe z utemeljitvijo, in
obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu, so objavljeni tudi
na spletnih straneh družbe na naslovu:
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http://www.mladinska.com/skupina_mk/sredisce_za_delnicarje/delnicarji_mkz.
Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava
Ob-3421/10
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
14. zasedanje skupščine
delniške družbe Naravno zdravilišče
Topolšica d.d.,
ki bo v torek, dne 22. 6. 2010, ob 13.
uri, na sedežu družbe, v poslovnih prostorih
uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se izvoli za predsedujočega
skupščine, odvetnika Stanislava Rozensteina in verifikacijska komisija v sestavi Irena
Žgank, kot predsednica in Alenka Slatnar ter
Nataša Koren, kot preštevalki glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo iz Žalca.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Naravno zdravilišče Topolšica d.d. za poslovno leto 2009 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2009; predstavitev
pisnega poročila nadzornega sveta družbe
Naravno zdravilišče Topolšica d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem
do revizijskih poročil in o načinu ter obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2009; razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1. Skupščina družbe se seznani
s predstavitvijo letnega poročila družbe za
poslovno leto 2009 in revidiranimi ter konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2009.
Delničarji se seznanijo s prihodki uprave
in članov organa nadzora v letu 2009.
Skupščina družbe se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Naravno
zdravilišče Topolšica d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe med
poslovnim letom 2009.
2.2. V skladu z 294. členom ZGD-1,
skupščina:
2.2.1. Potrdi in odobri delo uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. in ji
podeljuje razrešnico.
2.2.2. Potrdi in odobri delo nadzornega
sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica
d.d. in mu podeljuje razrešnico.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta družbe bilančni dobiček poslovnega
leta 2009 v višini 241.559,00 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje
leto.
4. Uskladitev dejavnosti družbe z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Predlog sklepa:
4.1. Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti in se
v novem besedilu glasi:
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Dejavnost hotelov in podobnih
nastanitvenih obratov
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Priložnostna priprava in dostava
jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen
zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev
potovanj
Splošna zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost
Specialistična zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti

5. Spremembe Statuta družbe Naravno
zdravilišče Topolšica d.d.
Predlog sklepa:
5.1. Sprejmejo se spremembe Statuta
družbe in sicer:
5.1.1. Spremeni se besedilo 4. člena Statuta in se v novem besedilu glasi:
Dejavnost družbe je:
55.100
56.101
56.102
56.103
56.104
56.210
56.290
56.300
64.990

79.110
79.120
86.210
86.220
86.909

Dejavnost hotelov in podobnih
nastanitvenih obratov
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni
obrati
Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Priložnostna priprava in dostava
jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen
zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev
potovanj
Splošna zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost
Specialistična zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti.

5.1.2. Spremeni se besedilo prvega stavka 22. člena Statuta in se v novem besedilu
glasi:
Nadzorni svet šteje tri člane.
5.1.3. Spremeni se besedilo 23. člena
Statuta in se v novem besedilu glasi:
En član nadzornega sveta je predstavnik
delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.
5.1.4. Spremeni se besedilo 24. člena
Statuta družbe in se v novem besedilu glasi:
Člane nadzornega sveta imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov
navzočih delničarjev, razen člana iz triindvajsetega člena tega statuta.
5.1.5. Spremeni se besedilo prvega stavka 36. člena Statuta in se v novem besedilu
glasi:
Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo
z objavo v Uradnem listu RS.
5.1.6. Spremeni se naslov pred 50. členom Statuta in besedilo 50. člena Statuta in
se v novem besedilu glasita:
Veljavnost Statuta
Ta čistopis Statuta začne veljati z dnem
vpisa v sodni register. Z dnem začetka ve-
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ljavnosti, preneha veljati dosedanje besedilo
Statuta z dne 20. 6. 2007.
6. Sprejem in potrditev čistopisa Statuta
družbe
Predlog sklepa:
6.1. Na podlagi uskladitve dejavnosti
družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti in skladno s sprejetimi spremembami Statuta družbe v okviru točke 5., se
sprejme in potrdi čistopis Statuta družbe.
7. Prenehanje članstva v nadzornem
svetu družbe in imenovanje novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina ugotavlja:
– da so člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev Stanislav Pšeničnik,
Nataša Pšeničnik Goričan in Matej Goričan
podali izjave o odstopu s funkcije člana nadzornega sveta in jim članstvo v nadzornem
svetu preneha z dnem podane izjave, to je
22. 4. 2010,
– da je članom nadzornega sveta Stanislavu Žigonu in Alojziju Ješelniku potekel
mandat člana nadzornega sveta dne 20. 6.
2010, Cvetki Šporn in Nisvetu Ahmiču pa
5. 6. 2010. Vsem navedenim članom z dnem
poteka mandata preneha članstvo v nadzornem svetu družbe.
7.2. Za člane nadzornega sveta družbe,
predstavnike delničarjev, se imenujejo:
– Tomaž Ročnik, roj. 25. 3. 1961, stanujoč Zavodnje 28, 3325 Šoštanj. Imenovanje
velja od 22. 6. 2010 dalje.
– Alojzij Ješelnik, roj. 21. 2. 1936, stanujoč Trata IV/2, 1330 Kočevje. Imenovanje
velja od 22. 6. 2010 dalje.
8. Pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic.
Predlog sklepov:
8.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da sme v imenu družbe pridobivati lastne delnice za namene od prve do osme
alineje iz 247. člena ZGD-1.
8.2. Pooblastilo za nakup lastnih delnic
velja 36 mesecev, pri čemer znaša najnižja
nakupna cena 140 EUR, najvišja pa 168
EUR, za eno delnico.
8.3. Skupni delež kupljenih delnic ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala.
9. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa:
9.1. Na predlog nadzornega sveta se
za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje
EBIT d.o.o., Velenje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in ostale
pravice delničarjev
Na skupščini imajo pravico do udeležbe
in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d. Ljubljana, konec 4 dne
pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo
svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do
konca 4 dne pred zasedanjem skupščine.
Prijava je pravočasna, če prispe na sedež
družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.,
Topolšica 77, 3326 Topolšica, do vključno
18. 6. 2010.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo
poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi
sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če
delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine,
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno
s 305. členom ZGD-1.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine (tajništvo uprave) na sedežu
družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.,
in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda skupščine se glasuje
z glasovnicami, razen o prvi točki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz
sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2009, revidirane in konsolidirane
računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila in o načinu ter obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2009 in spremembe Statuta družbe,
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.,
Topolšica 77, 3326 Topolšica, in sicer vsak
delavnik, od 10. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
uprava – direktorica
Lidija Fijavž Špeh
Št. 3/2010
Ob-3446/10
Na podlagi 15. člena Statuta Remont
d.d., Oblakova 30, Celje, uprava družbe
sklicuje
16. skupščino
delničarjev Remont d.d.
v ponedeljek, 21. junija 2010, ob 9. uri,
v poslovnih prostorih družbe na Oblakovi
30 v Celju.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
predsednik skupščine, preštevalca glasov
in notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: sprejme se Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu
za poslovno leto 2009.
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3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
– Izplačajo se dividende v višini 0,40
EUR bruto na delnico v skupni vrednosti
72.000,00 EUR. Dividende se izplačujejo do
31. julija 2010. Do dividende so upravičeni
lastniki delnic Remont d.d., ki dokazujejo
lastništvo delnic na dan 30. junij 2010.
– Za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz preteklih let, v višini
72.000,00 EUR.
– Ostanek prenesenega čistega dobička
iz preteklih let, v višini 368.202,35 EUR in
čisti dobiček poslovnega leta 2009, v višini
201.487,90 EUR, skupaj 569.690,25 EUR
ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina odobri nagrado nadzornemu svetu za uspešno delo v minulem letu v predlagani višini.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2010.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo
za leto 2010 se imenuje revizijska družba
»RENOMA družba za revizijo in svetovanje
d.o.o.«, Ljubljana.
6. Seznanitev skupščine z letnim načrtom družbe za leto 2010.
Skupščino se seznani z letnim načrtom
družbe za leto 2010.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan, med 10. in 12. uro
pri Mateji Smerkolj.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi dnevnega reda skupščine na sedežu družbe.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali njegov pooblaščenec, pod
pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi
najpozneje 3 dni pred zasedanjem na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. V drugem sklicu
bodo udeleženci sprejemali sklepe ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava družbe Remont d.d.
Ob-3449/10
Na podlagi 43. člena Statuta družbe KPL
d.d., Ljubljana, Tbilisijska 61, uprava sklicuje
17. sejo skupščine
družbe KPL d.d., Ljubljana,
Tbilisijska 61,
ki bo dne 2. 7. 2010, ob 9. uri, na sedežu
delniške družbe KPL d.d. v Ljubljani, Tbilisijska 61, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Alenka Šuštar Hostar, odvetnica iz Kranja,
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Marko Tršan,
– preštevalka glasov: Matejka Granatir.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
2. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2009 in podelitev razrešnice

upravi in nadzornemu svetu na podlagi seznanitve z letnim poročilom, poročilom revizorja za poslovno leto 2009, pisnim poročilom nadzornega sveta, poročilom revizorja
o upoštevanju pogodbenih določb pogodbe
o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest v letu 2009 in 2008 ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja
in nadzora v letu 2009.
2.1. Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom, poročilom revizorja k letnemu poročilu, poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2009, poročilom revizorja o upoštevanju pogodbenih določil Pogodbe o podelitvi
koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest
v letu 2009 in 2008 ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora
v letu 2009.
Predlog sklepa:
2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2009 znaša 3.102.890,36 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta
2009 v višini 1.226.690,73 EUR, in prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini
1.876.199,63 EUR. Na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček uporabi za:
– izplačilo dividend 1,92 EUR/delnico,
kar znaša 1.000.000,00 EUR,
– izplačilo nagrade upravi 24.260,00
EUR in delavcema s posebnimi pooblastili
14.428,00 EUR,
– preostanek bilančnega dobička v višini
2.064.202,36 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarju, ki je
vpisan v delniško knjigo kot imetnik delnic
na dan zasedanja skupščine, najkasneje do
31. 12. 2010.
Nagrada upravi in delavcem s posebnimi
pooblastili se izplačajo po predlogu za izplačilo nagrad, ki je sestavni del tega sklepa,
najkasneje do 31. 12. 2010.
Predlog sklepa:
2.3. Skupščina v skladu z določilom 294.
člena ZGD-1 podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2009.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja družbe za leto 2010 imenuje Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Ul.
Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1.: Za uspešno poslovanje v letu 2009
se določi nagrada nadzornemu svetu v znesku neto 9.500,00 EUR po predlogu, ki je
sestavni del tega sklepa in se izplača v breme tekočih stroškov poslovanja.
5. Spremembe Statuta.
Predlog sklepa:
5.1. Sprejmejo se spremembe Statuta
v predloženem besedilu.
Sprejme se čistopis Statuta.
Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. na
presečni dan; konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (28. junija 2010) in, ki
so svojo udeležbo pisno prijavili najpozneje
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konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (do 28. junija 2010).
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sejni dvorani in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Predlagatelji sklepov
Predlagatelji sklepov za 1., 2.2., 2.3. in 5.
točko dnevnega reda sta uprava in nadzorni
svet, predlagatelj za 4. točko dnevnega reda
je uprava, predlagatelj sklepa za 3. točko
dnevnega reda je nadzorni svet. Točka 2.1.
je zgolj seznanitvene narave in skupščina
o njej ne glasuje.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda je na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine. Od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine
bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni strani, www.kpl.si.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni 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 dnevnega 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 ZGD-1 oziroma iz 301. člena ZGD-1,
bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296.
člena ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki družbi
niso poslani v roku iz prvega odstavka 300.
člena ZGD-1 in so dani najpozneje na sami
skupščini, se obravnavajo na skupščini.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
KPL d.d., Ljubljana
direktor
Zvonko Šavor
Št. 147/10
Ob-3460/10
Na podlagi 8.3. člena Statuta TKK Pro
izvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob
Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, sklicuje uprava družbe
14. redno skupščino družbe,
ki bo v sredo, 23. junija 2010, ob 14. uri,
na sedežu družbe TKK Srpenica d.d. v Srpenici, Srpenica 1, v sejni sobi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Štrukelj.
Za preštevalki glasov se imenujeta Ada
Beguš in Romana Melinc.
Za zapisnikarja se imenuje notar Edvard
Sivec.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja,
s konsolidiranim letnim poročilom za leto
2009 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah, sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2009 v višini
8.318.425,16 EUR razdeli:
– za dividende 1,80 EUR na delnico, kar
znaša 456.820,20 EUR,
– za nagrade upravi 12,000,00 EUR,
– za nagrade članom nadzornega sveta
34.980,00 EUR,
(predsednik 9.540,00 EUR in člani po
6.360,00 EUR),
– za prenos v naslednje leto 7.814,624,96
EUR.
Dividende se delničarjem izplačajo v 30
dneh od sklepa skupščine.
Za izplačilo dividend se uporabi dobiček
iz leta 2002.
c) Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2009 ter jim podeljuje razrešnico.
Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v delniški knjigi pri KDD na
dan 15. 6. 2010.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: na podlagi predloga nadzornega sveta se za revidiranje letnega poročila za leto 2010 imenuje ABC Revizija –
družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Dunajska 101, 1000 Ljubljana.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa
Prvi stavek točke 8.8. se nadomesti z naslednjim stavkom:
a) Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalne pravice samo tisti
delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo
najpozneje konec četrtega dne pred sejo
skupščine in ki so kot imetnik delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe TKK Srpenica,
vsak delavnik od 13. do 15. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvu družbe
TKK Srpenica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so na dan 15. 6. 2010 vpisani kot lastniki
v delniško knjigo pri KDD, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe TKK Srpenica pisno prijavijo svojo
udeležbo. Tudi pooblastilo pooblaščencev in
zastopnikov mora biti pisno.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon
ali statut ne določi drugače.
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Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne eno uro kasneje v istih prostorih. Po ponovnem sklicu
skupščina odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Sejna soba, v kateri bo skupščina, bo
odprta pol ure pred uradnim začetkom.
TKK Srpenica d.d.
uprava
Ob-3466/10
Na podlagi 298. člena ZGD in tč. 6.3.
Statuta delniške družbe Kraški zidar d.d.,
Sežana, sklicujem
14. sejo skupščine
družbe Kraški zidar d.d., Sežana,
ki bo v ponedeljek, dne 28. 6. 2010, ob
8. uri, na sedežu družbe, Kolodvorska ulica
1, Sežana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine,
verifikacijske komisije in določitev notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za predsednico skupščine se imenuje
Ksenijo Gregorčič Mozetič.
V verifikacijsko komisijo se imenuje Ingrid Kemperle, Polono Kravanja, Marino
Volk.
Za notarja se določi Milana Mesarja.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega
poročila za leto 2009 ter stališčem nadzornega sveta do revizorskega poročila.
2.2 Skupščina ugotavlja:
– da znaša bilančni dobiček družbe Kraški zidar d.d. Sežana, na dan 31. 12. 2009,
10.948.286 EUR;
– da se za izplačilo dividend nameni
del bilančnega dobička v višini 668.137,00
EUR, oziroma v višini 1,00 EUR bruto na
delnico;
– da se dividende izplačajo delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine, najkasneje v 60 dneh po
sprejemu sklepa;
– da se o uporabi preostanka bilančnega dobička iz leta 2009, v višini 10.280.149
EUR, odloča v naslednjih poslovnih letih.
2.3 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeli razrešnico za poslovno leto 2009.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorja za poslovno leto 2010 se
imenuje PRO Revizija d.o.o., Kazarje 10,
Postojna.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine, to je na dan
24. 6. 2010 in ki svojo udeležbo na skupščini pisno najavijo in posredujejo najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine, to je do
vključno 25. 6. 2010.

Udeležence naprošamo, da se na dan
zasedanja skupščine prijavijo najkasneje
30 minut pred začetkom zasedanja v prostoru, kjer bo potekala skupščina, da bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost na seznamu udeležencev ter prevzeli gradivo za
glasovanje.
Skupščina odloča o objavljenih predlogih
po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda morajo biti podani
v pisni obliki, obrazloženi ter vloženi v enem
tednu po objavi sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Uprava
Kraški zidar d.d.
Ob-3474/10
Na podlagi 36. člena Statuta Nama d.d.
Ljubljana, uprava Nama d.d. Ljubljana, sklicuje
18. redno skupščino
delničarjev delniške družbe Nama
Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 21. 6. 2010, na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d.
Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, v sejni
sobi, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se: za predsedujočo skupščini se
izvoli Carmen Dobnik ter dva preštevalca
glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Nama d.d. za leto 2009 z mnenjem revizorja
in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora v letu 2009.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2009 znaša 1.109.661,43 EUR, se
uporabi na naslednji način:
– 505.511,35 EUR bilančnega dobička
se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe (0,53 EUR bruto na delnico), ki
se izplačajo do 31. 12. 2010; do dividend
so upravičeni vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 24. 6.
2010;
– preostanek bilančnega dobička v višini
604.150,08 EUR ostane nerazporejen in se
bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih
letih.
b) Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2009.
c) Skupščina podeljuje nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2009.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2010 se
imenuje revizijsko družbo Auditor Revizijska družba d.o.o., Ptuj, Murkova ulica 4,
2250 Ptuj.
5. Sprememba statuta družbe Nama
Trgovsko podjetje d.d., zaradi uskladitve
z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
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Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C,
Uradni list RS, št. 42/09).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe zaradi uskladitve
z določbami ZGD-1C o plačilu članov nadzornega sveta družbe, o sklicu skupščine,
obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih
za udeležbo na skupščini ter določitvi ciljev
družbe v vsebini kot sledi iz nadaljevanja:
a) Doda se 1.a. člen, ki glasi:
Temeljni cilj družbe je dolgoročna rast
ob povečanju vrednosti enote navadnega
lastniškega kapitala.
b) Spremeni se 33. člen statuta, tako da
se prvi odstavek navedenega člena črta,
dosedanji drugi odstavek postane prvi.
c) Spremeni se 37. člen statuta, ki po
novem glasi:
»Skupščino se skliče vsaj 30 dni pred
sejo z objavo v Uradnem listu RS in na spletnih straneh družbe, www.nama.si.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan) in so najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine
prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe.
d.) Spremeni se 41. člen statuta, tako da
se doda nov drugi in tretji odstavek, ki glasi:
»Kolikor je delničar na skupščini zastopan po pooblaščencu, mora pooblastilo
vsebovati tudi izrecno navedbo dejanj, za
katere se pooblaščenca pooblašča. Zlasti
mora biti navedeno pooblastilo glede glasovanja, vlaganja nasprotnih predlogov, napoved izpodbojnih tožb. Kolikor v pooblastilu ni
naveden obseg pooblastila, se šteje, da ima
pooblaščenec tista pooblastila, ki mu jih daje
ZGD-1 v 6. odstavku 308. člena ZGD-1.
Delničar ali pooblaščenec mora podpisano pisno pooblastilo predložiti družbi najkasneje do začetka zasedanja skupščine.
Pisno pooblastilo je lahko predloženo družbi tudi po elektronski pošti, ki je podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri
čemer družba določi elektronski naslov ob
sklicu skupščine.
Sprememba statuta začne veljati z dnem
vpisa v sodni register.
Pravica do obveščenosti in dostop do
gradiva za skupščino
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 289. člena, prvega odstavka
300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani
družbe, www.nama.si.
Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta ter drugo gradivo je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva 1, vsak delovnik od 10. do 12. ure
v času od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine Nama d.d. Ljubljana, se
objavi v Uradnem listu RS vsaj 30 dni pred
skupščino.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo

dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 28. 5. 2010.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki, dajejo pisne predloge
sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih
dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu s 296. členom
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma
301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki
ne bodo poslani v postavljenem roku in so
dani najpozneje na sami seji skupščine, se
obravnavajo na skupščini.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana na presečni dan, to je dne 17. 6.
2010. Prijava se pošlje na naslov: Nama d.d.
Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, tajništvo
družbe. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino 30 minut pred pričetkom
zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in
prevzema glasovnic.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Družba ima na dan 21. 5. 2010 izdanih
skupno 953.795 navadnih kosovnih delnic
ter je tudi imetnica 68 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica
en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi
zakona nimajo glasovalne pravice. Število
vseh glasovnih pravic na dan 21. 5. 2010
je 953.727.
Nama d.d. Ljubljana
direktorica
Bernarda Trebušak
Ob-3475/10
Uprava družbe Nova KBM d.d. Maribor
vabi delničarje na
19. sejo skupščine družbe
Nova Kreditna banka Maribor d.d.,
ki bo v torek, dne 22. junija 2010, ob 11.
uri, v dvorani Turner Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarjem predlagal, da se za predsednika
skupščine izvoli odvetnik Uroš Ilić iz Ljub
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ljane, za preštevalca glasov pa Roberta Ernestla in Andraža Šuligoja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednika skupščine
izvoli odvetnika Uroša Ilića ter za preštevalca glasov Roberta Ernestla in Andraža
Šuligoja.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 19.
skupščini delničarjev družbe Nova KBM
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.
Predlagatelj sklepa je uprava banke.
2. Seznanitev s poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine
Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM
d.d. za leto 2009 z revizorjevim poročilom
ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM
in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto
2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d.
za poslovno leto 2009 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora
v letu 2009.
Predlogi sklepov:
1. Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke
se bilančni dobiček za leto 2009, v višini
2.884.856,73 evrov, v celoti uporabi za druge rezerve iz dobička.
2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2009.
3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno
leto 2009.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet banke.
4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM
za leto 2010 imenuje družba Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana.
Predlagatelj sklepa je nadzorni svet banke.
5. Predlog spremembe in dopolnitev statuta banke.
Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev Nove KBM
d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu.
2. Na podlagi sprejetih sprememb in
dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo
Statuta Nove KBM d.d.
Predlagatelja sklepa sta uprava in
nadzorni svet banke.
6. Predlog izvolitve nadomestnega člana
nadzornega sveta Nove KBM d.d.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi odstopne izjave z dne
4. 11. 2009 se skupščina seznani z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta
Marka Jazbeca s funkcije člana nadzornega
sveta.
2. Za nadomestnega člana nadzornega sveta Nove Kreditne banke Maribor d.d.,
se za mandatno obdobje, ki se prične 22. 6.
2010 in konča 14. 7. 2012, kot predstavnik
delničarjev izvoli dr. Aleš Krisper.
Predlagatelj sklepa je nadzorni svet
banke.

Stran

1236 /

Št.

40 / 21. 5. 2010

Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom
predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom,
poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu banke v Mariboru,
Ulica Vita Kraigherja 4, vsak delovni dan od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, od 10. do 13. ure in na spletni strani družbe, http://www.nkbm.si. Sklic
skupščine, obrazložitev predlogov sklepov,
besedilo predlaganih sprememb Statuta in
ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih
straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si).
Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah
delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za
dodatne točke dnevnega reda, podajanjem
nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek
300. člena, 301. in 305. člen ZGD-1) so
objavljene na spletni strani banke.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava banke bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
banki najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda banki sporočijo tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
delnicar@nkbm.si. ali po telefaksu na št.
02/229-20-14.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava banke
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
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objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani banki v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji
lahko predloge sklepov in volilne predloge
družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na
elektronski naslov: delnicar@nkbm.si. ali po
telefaksu na št. 02/229-20-14.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se banki sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti posredovane v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika
in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga
uporablja. Banka ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po
elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega
podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
banke, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305.
člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki najkasneje 3 dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi banke, to je do vključno
18. 6. 2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 18. 6.
2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov:
Nova Kreditna banka Maribor d.d., tajništvo
banke – za skupščino, 2505 Maribor. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in
veljavne bodo samo prijave z originalnimi
podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži

skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti banki, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen
na spletni strani banke, vsak delničar pa
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu
banke v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4,
vsak delovni dan od dneva objave sklica do
dneva zasedanja skupščine, od 10. do 13.
ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov: delnicar@nkbm.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora
lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne
osebe, če ga uporablja. Banka ima pravico
do preveritve identitete delničarja oziroma
pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po
elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega
podpisa. Pooblastilo je lahko posredovano
družbi tudi po telefaksu na št. 02/229-20-14.
Delničarji lahko pooblastilo na enak način,
kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega ali poslovnega registra.
Na dan sklica skupščine ima banka
26.081.979 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini. Na dan sklica skupščine banka
nima lastnih delnic.
Vljudno prosimo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine in sicer eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12. uri,
v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali
zastopanih delničarjev.
Uprava Nove KBM d.d.
mag. Andrej Plos, član
Manja Skernišak, članica
Matjaž Kovačič, predsednik
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Zavarovanja terjatev
SV 294/10
Ob-3356/10
Na podlagi neposredni izvršljivega notarskega zapisa notarke Laure Čermelj iz Ajdovščine, opravilna številka SV 294/10 z dne
10. 5. 2010, je bilo dvosobno stanovane
s kletjo, ki ima po elaboratu št. 4, v prvem
nadstropju stanovanjske stavbe, z naslovom
Cesta IV. Prekomorske 10, Ajdovščina, v izmeri 74,85 m2 (oziroma po etažnem elaboratu, v izmeri 73,41 m2), z ID št. 2392-101-104,
pri čemer stoji stavba, v kateri se opisano
stanovanje nahaja, na parc. št. 874, vpisani
v vl. št. 454, k.o. Ajdovščina, last dolžnika zastavitelja Sebastijana Pintarja, na podlagi
prodajne pogodbe, št. 478-61/2010-5, z dne
14. 4. 2010, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo kot prodajalcem in Sebastijanom Pintarjem kot kupcem,
zastavljeno v korist SKB Banke d.d. Ljub
ljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična
številka 5026237000, za zavarovanje terjatve
v višini 82.000,00 EUR, s pripadki in s končnim rokom zapadlosti 18. 5. 2035.
SV 201/10
Ob-3357/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-201/10, z dne 11. 5. 2010,
je bilo stanovanje št. 1, v izmeri 69,62 m2,
v zgradbi na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka, stoječi na parceli št. 4230/15, katastrska
občina (2501) Petelinje, z ident. št. v celoti 2501-648-1, last zastavitelja po imenu
Marijan Dujaković, stanujočega Kolodvorska cesta 29, Pivka, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR,
z dogovorjeno obrestno mero 3-mesečni
EURIBOR + 1,90 % letno in z datumom zapadlosti terjatve 31.5.2030.
SV 316/2010
Ob-3358/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 316/2010
z dne 11. 5. 2010, je Lokal št. A4, v izmeri
26,01 m2 v pritličju »A«, trakta trgovsko stanovanjskega objekta v Kamnici, Cesta v Rošpoh 22, stavba št. 982, stoječ na parc. št.
9/7, 9/10, 9/9, 6, 9/14, 9/17, 9/18, 9/16, zk.
vl. 1002, k.o. Kamnica; na parc. št. 3/11, zk.
vl. 1095, k.o. Kamnica, in na parc. št. 3/12,
zk. vl. 26, k.o. Kamnica, v lasti Ljubimke
Zavec do celote in zastavljeno v korist BKS
Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 45.000,00 EUR, s pripadki.

SV 452/2010
Ob-3359/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju terjatve, opr. št. SV 452/2010 z dne
11. 5. 2010, je bila nepremičnina z ident. št.
1723-291-37, poslovni prostor z oznako 37,
v etaži 8, v izmeri 109.05 m2, ki se nahaja
v poslovni stavbi, na naslovu Cesta na Brdo
85 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1242/1,
k.o. 1723 Vič, zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Ljubljani, pridobljena na podlagi
prodajne pogodbe z dne 18. 2. 2010, last
zastavitelja Terragis, informacijske rešitve
d.o.o., zastavljena v korist upnice Factor
banke d.d., s sedežem v Ljubljani, in poslovnim naslovom Tivolska cesta 48, matična št.
5777011000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 158.592,60 EUR s pp.
SV 304/10
Ob-3414/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj opr.št. SV 304/10, opr. št.
DK 9/10 z dne 11. 5. 2010, je bila nepremičnina, stanovanje št. 4, v izmeri 36,50 m2, ki
se nahaja v večstanovanjski hiši, z naslovom Vreskovo 38, Trbovlje, z identifikacijsko
oznako stavbe 1871-1252, ki stoji na parc.
št. 329/14 in parc. št. 329/16, k.o. 1871
Trbovlje, last zastavitelja Barovič Rudolfa,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 75/7-93, sklenjene dne 6. 8.
1993 med Občino Trbovlje, kot prodajalko in
Barovič Rudolfom, kot kupcem, zastavljena
v korist upnice UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 47.000,00 EUR, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik
imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 325/2010
Ob-3415/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 325/2010 z dne 14. 5.
2010, je bilo stanovanje št. 17 v IV. nadstropju v skupni izmeri 57,30 m2, ki se nahaja
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Cesta
maršala Tita 22, Jesenice, z identifikacijsko
št. 2175-667 na parcelni številki 371/6, k.o.
Jesenice, last zastaviteljev Valentine Černelč in Dragana Petrica, oba Cesta maršala
Tita 41, Jesenice – vsakega od njiju do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 5.
2010, zastavljeno v korist upnice UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična številka: 5446546000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
83.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 79884/2008
Os-3235/10
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. VL
79884/2008 z dne 10. 10. 2008, ki je zoper
dolžnika Bojana Fisterja, Ljubljanska cesta 89, Domžale, postal pravnomočen dne
21. 4. 2009, in rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2009/13271
z dne 6. 12. 2009, je bila nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je v solasti dolžnika do 1/2, to je stanovanje št.
28 (stavba 5454), na Ljubljanski cesti 89
v Domžalah, zarubljena v korist upnika Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska
cesta 101, Ljubljana, zaradi izterjave 653,07
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domažalah
dne 13. 4. 2010
In 116/2009
Os-1276/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 85868/2009
z dne 23. 6. 2009, ki je 8. 7. 2009 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št.
IZV 7815/2009 z dne 17. 12. 2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanje št. 2, v pritličju in nadstropju, s pripadajočo dvrvarnico, na naslovu
Hrušica 67, Hrušica, v izmeri 60,38 m2, last
dolžnikov Mire Ostojić in Ljubiše Slijepčeviča, oba Hrušica 67, Hrušica, zarubljena
v korist upnice Posojilnice bank Bilčovs
Hodiše Škofiče, Avstrija, ki jo zastopa Odvetniška družba Toš in partnerji o.p., d.n.o.
Ljubljana, zaradi izterjave 4.871,97 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 1. 2010
In 103/2007
Os-3127/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. I 972/2004 z dne
23. 11. 2004, ki je 4. 12. 2004 postal pravnomočen, v zvezi s sklepom In 103/2007
z dne 20. 8. 2007, ki je 30. 8. 2007 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št.
IZV 558/2007 z dne 24. 10. 2007, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je stanovanje št. 48, stavba 407, v 11. nadstropju, na C. revolucije 1a, Jesenice, v skupni izmeri 72,72 m2, ležečega v stanovanjski
hiši na parceli št. 515/4, k.o. Jesenice, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem,
last dolžnice Nežike Duratović, C. revolucije 1a, Jesenice, zarubljena v korist upnika
Parnad d.o.o., Cesta v Gorice 33, Ljubljana,
zaradi izterjave 313,58 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 4. 2010

VL 3259/2010
Os-3157/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 3259/2010
z dne 25. 1. 2010, je bil dne 19. 4. 2010
opravljen v korist upnice Zveza Kranj d.o.o.,
Cesta Staneta Žagarja 15, Kranj, proti dolžnici Zdenki Vogric, Trg svobode 31a, Tržič,
zaradi izterjave 406,50 € s pripadki, rubež
nepremičnine, to je stanovanja št. 11, v izmeri 91,00 m2, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe št. 172, na naslovu Trg
svobode 31a, Tržič, s skupnimi prostori deli
ter napravami in funkcionalnim zemljiščem,
v lasti dolžnice Zdenke Vogrinc, Trg svobode 31a, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 5. 2010
In 443/2006
Os-3109/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. In 443/2006 z dne 14. 10.
2009, in rubežnega zapisnika izvršitelja Milana Glažarja iz Maribora, je bila nepremičnina,
to je stanovanje, št. 7, v izmeri 45,50 m2,
v mansardi večstanovanjske stavbe v Mariboru, Praprotnikova 6, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnice Nataše Škrubej,
Streliška cesta 51, Maribor, zarubljena v korist upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor, zaradi izterjave denarne
terjatve v višini 142,76 EUR s pripadki.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2010
VL 168192/2009
Os-1944/10
Okrajno sodišče v Postojni, je v izvršilni
zadevi opr. št. VL 168192/2009 upnika Stanovanjska d.o.o., Tržaška cesta 34A, Postojna, proti dolžnici Nadi Petrović, Pretnerjeva
ulica 3, Postojna, zaradi izterjave 497,60
EUR, po izvršitelju Milanu Otoničarju, dne
2. 2. 2010 opravilo rubež nepremičnine, last
dolžnice do celote, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi – dvosobno stanovanje, na naslovu
Pretnerjeva ulica 3, Postojna, 4. nadstropje,
v skupni izmeri 56,75 m2, z oznako 890/9, ki
obsega hodnik, kuhinjo, kopalnico, WC, dve
sobi in balkon.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 26. 2. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 5979/2009
Os-1455/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mihelj Sol, Ulica bratov Učakar 64, Ljub
ljana, ki jo zastopa odv. Globevnik Marko
iz Kopra, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 3912/21
– dvosobno stanovanje št. 22, v III. nadstropju s shrambo št. 22, v kleti, z ident.št.
1739-6010-022, v Ljubljani, Celovška c. 123,

k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 1. 2010, pod opr.
št. Dn 5979/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 567/62-64 z dne 20. 6.
1964, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš občine Ljubljana Šiška in
Požar Nado, Resljeva c. 23, Ljubljana, za
stanovanje v III. nadstropju, v Zvezni ulici
v k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2010
Dn 6324/2009
Os-2031/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Sket Nataše, Einspielerjeva ulica 3, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini, stanovanju št. 25, z ident.
št. 125.E, vpisani v podvl. št. 325/25, k.o.
Nove Jarše, dne 5. 1. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja z dne 18. 12. 1969, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Gradis Ljubljana,
kot prodajalcem, in Vršnik Antonom, Kodrova 15, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino, stanovanje št. 25, z ident.
št. 125.E, vpisani v podvl. št. 325/25, k.o.
Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2010
Dn 2509/2009
Os-2034/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janka Završnika, Polhov Gradec 53, Polhov
Gradec, ki ga zastopa notar Jože Sikošek,
Bravničarjeva 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, parc. št.
1259/2 in 1259/3, k.o. Polhov Gradec, dne
1. 10. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– darilne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Janezom Jerebom, Toronto,
Kanada, kot darovalcem in Marijo Završnik,
Polhov Gradec 53, Polhov Gradec, kot obdarjenko, in sicer za 1/8 parc. št. 371/1, k.o.
Polhov Gradec, sedaj parc. št. 1259/2 in
1259/3, k.o. Polhov Gradec,
– darilne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Jožefom Jerebom, Toronto,
Kanada, kot darovalcem in Marijo Završnik,
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Polhov Gradec 53, Polhov Gradec, kot obdarjenko, in sicer za 1/8 parc. št. 371/1, k.o.
Polhov Gradec, sedaj parc. št. 1259/2 in
1259/3, k.o. Polhov Gradec,
– darilne pogodbe z dne 8. 10. 1952, sklenjene med Alojzom Jerebom, kot darovalcem
in Marijo Završnik, Polhov Gradec 53, Polhov
Gradec, kot obdarjenko, in sicer za 1/8 parc.
št. 371/1, k.o. Polhov Gradec, sedaj parc. št.
1259/2 in 1259/3, k.o. Polhov Gradec,
– darilne pogodbe z dne 15. 5. 1952,
sklenjene med Francem Jerebom, Toronto,
Kanada, kot darovalcem in Marijo Završnik,
Polhov Gradec 53, Polhov Gradec, kot obdarjenko, in sicer za 1/8 parc. št. 371/1, k.o.
Polhov Gradec, sedaj parc. št. 1259/2 in
1259/3, k.o. Polhov Gradec.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2010
Dn 6610/2008
Os-2056/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alfa
Zavarovanja d.o.o., Lampetova ulica 17,
Ljubljana, ki ga zastopa notar Jože Sikošek, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, poslovni prostor z ident. št. 48.E,
vpisani v podvl. št. 2153/14, k.o. Spodnja
Šiška, dne 10. 11. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 46/86-L z dne
29. 12. 1986, sklenjene med SOZD ZGP
Giposs, o.sol.o., Ljubljana, Dvoržakova 5,
kot prodajalcem in Oder Franči, Ob žici 1,
Ljubljana, in sicer za nepremičnino, poslovni
prostor z ident. št. 48.E vpisani v podvl. št.
2153/14, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2010
Dn 22902/2002
Os-2057/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Benčeviča, Kvedrova ul. 4, ki ga zastopa
notarka Erika Braniselj, Trg prekomorskih
brigad 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, lokal, v izmeri 91,17 m2, v pritličju hiše Stari trg 30,
s pripadajočo kletno shrambo pod lokalom, v izmeri 5,53 m x 4,75 m, zapisano
pod zap. št. 54, k.o. Ljubljana mesto, dne
17. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 30. 6. 1994, sklenjene
med Bogdanom Smoletom, Žibertova 1,
Ljubljana, kot darovalcem in Bredo Barlič,
Vojkova 1, Portorož-Lucija, kot obdarjenko,
in sicer za 1/2 lokala, v izmeri 91,17 m2,
v pritličju hiše Stari trg 30, s pripadajočo

kletno shrambo pod lokalom, v izmeri 5,53
m x 4,75 m, zapisano pod zap. št. 54, k.o.
Ljubljana mesto.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2010
Dn 6010/2009
Os-2058/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Romana Kvaternika, Tugomerjeva ulica 56, Ljubljana, zaradi vknjižb
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine na nepremičnini parc. št.
557/45, 557/47 in 557/48, vpisane v vl. št.
2160, k.o. Zgornja Šiška, dne 5. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne
1. 8. 2004, sklenjene med Kosec Janjo, Šarhova ulica 30, Ljubljana, Pengov Branko,
Černetova ulica 19, Ljubljana, Kvaternik Ivanko, Tugomerjeva ulica 56, Ljubljana, Skalerič
Alenčico, Ulica bratov Jančar 25, Ljubljana in
Romanom Kvaternikom, Tugomerjeva ulica
56, Ljubljana, kot sopogodbeniki, in sicer za
nepremičnino parc. št. 557/33 in 557/45, zdaj
parc. št. 557/45, 557/47 in 557/48, vpisane
v vl. št. 2160, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2010
Dn 12923/2009
Os-2611/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vujinović Stojana, Na peči 4, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Olga Tanko iz Ribnice,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini parc. št. 1130/2 in 1129/2, k.o.
Spodnja Šiška, dne 24. 2. 2010, pod opr.
št. Dn 12923/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 23. 5.
1973, sklenjene med Treska Skopje Makedonija (kot prodajalcem) in Agromakedonijo
Export Import Skopje Filijala, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnini parc. št. 1130/2 in
1129/2, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010
Dn 8054/2009
Os-2612/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Vidmar, Tržaška cesta 55B, Ljubljana,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice za nepremičnino stanovanje št. 32, v 1. nadstropju,
s shrambo št. 32 v kleti, na naslovu Tržaška
cesta 55/b, Ljubljana, ident. št. 204.E, v podvl. št. 4766/33, k.o. Vič, dne 3. 3. 2010, pod
opr. št. Dn 8054/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 31/69 z dne 31. 3.
1969, sklenjene med GP Tehnograd Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Vidic Pepco, Tržaška 55/b, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino ident. št. 204.E, v podvl. št.
4766/33, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
Dn 29411/2007
Os-2613/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Karadžić Milosava, Preglov trg 4, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice
za nepremičnino, stanovanje št. 3, na Preglovem trgu 4 v Ljubljani, ident. št. 122.E,
v podvl. št. 2085/101, k.o. Slape, dne 4. 3.
2010, pod opr. št. Dn 29411/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 2. 1992, sklenjene med
Ljubljansko banko d.d., Ljubljana (kot prodajalcem) in Crnić Vesno, Leninov trg 3,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino
ident. št. 122.E, v podvl. št. 2085/101, k.o.
Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
Dn 28602/2005
Os-2614/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Dnevnik, Časopisna družba d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Gregor Zupančič iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice za nepremičnino parc. št.
238/4, vl. št. 498, k.o. Poljansko predmestje,
dne 1. 3. 2010, pod opr. št. Dn 28602/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 8.
1998, sklenjene med Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in okolice, Parmova 51,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Dnevnikom,
Časopisno družbo d.d., Kopitarjeva 2-4,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino
parc. št. 238/4, vl. št. 498, k.o. Poljansko
predmestje,
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– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 4.
1996, sklenjene med Republiko Slovenijo
(kot prodajalcem) in Dnevnikom d.o.o., Kopitarjeva 2–4, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino parc. št. 238/4, vl. št. 498, k.o.
Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
Dn 23518/2007
Os-2770/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Andrić Biserke, Grajzerjeva ulica 24, Ljubljana,
Štefančič Vrščaj Martine, Grajzerjeva ulica
24, Ljubljana, Ljubijankić Rešida, Grajzerjeva ulica 24, Ljubljana, Marušič Irene, Opatje
selo 22, Miren, Selan Lidije, Cesta 13. julija 89, Ljubljana Dobrunje in Set d.d., Vevška cesta 52, Ljubljana, ki jih zastopa Geonep d.o.o., Celovška 150, Ljubljana, zaradi
vzpostavitve etažne lastnine, vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice za nepremičnino parc. št. 1706,
v vl. št. 3922, k.o. Kašelj, in za nepremičnino
parc. št. 1704/1, v vl. št. 4201, k.o. Kašelj,
dne 2. 3. 2010, pod opr. št. Dn 23518/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 30. 12. 1965,
sklenjene med Združenimi papirnicami
Vevče, Ljubljana (kot prodajalcem) in Makovec Josipom, Vevče 127, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino parc. št. 1706 in
1704/1, k.o. Kašelj,
– dodatka h kupni pogodbi z dne 7. 7.
1966, sklenjenega med Združenimi papirnicami Vevče, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Makovec Josipom, Vevče 127, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino parc. št.
1706 in 1704/1, k.o. Kašelj,
– kupne pogodbe z dne 30. 12. 1965,
sklenjene med Združenimi papirnicami Vevče, Ljubljana (kot prodajalcem) in Masirevič
Djordjem, Vevče 127, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino parc. št. 1706 in
1704/1, k.o. Kašelj,
– dodatka h kupni pogodbi z dne 7. 7.
1966, sklenjenega med Združenimi papirnicami Vevče, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Masirevič Djordjem, Vevče 127, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino parc. št.
1706 in 1704/1, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2010
Dn 3005/2007
Os-2822/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Štampar Zlatice, Prušnikova ul. 11, Ljub
ljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pra-
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vice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini vpisani v vl. št. 1994/60
– stanovanje št. 20, Prušnikova 11, z ident.
št. 1754-0588-060, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Prušnikova ulica 3, 5, 7, 9, 11,
13 in 15 v k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
1. 3. 2010, pod opr. št. Dn 3005/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 1330/63-64 z dne
20. 6. 1964, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš občine LjubljanaŠiška, ter Remec Marijano, Remec Romano in Remec Vladimirjem, vsi Grosuplje, za
enoinpolsobno stanovanje, tip 5 v III. nadstropju, 5. stopnišče, blok PŠ-II Podgora,
v k.o. Šentvid,
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 5.
1980, sklenjene med Remec Mirjano, Remec Romano in Remec Vladimirjem, vsi
Celovška 355, Ljubljana in Štampar Zlato,
Mačkova 4, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2010
Dn 31305/2006
Os-2823/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kalanj Ljubice, Prušnikova ul. 11, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v vl. št. 1994/56 – stanovanje št. 16, Prušnikova 11, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Prušnikova ulica 3, 5,
7, 9, 11, 13 in 15, z ident. št. 1754-0588-056,
k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 1. 3. 2010,
pod opr. št. Dn 31305/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 4396/65-OD z dne
26. 8. 1965, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš občine LjubljanaŠiška in Lukman Anico, Postojnska 25, Ljub
ljana, za garsonjero v PŠ II Podgora, v III.
nadstropju, V. stopnišče, severovzhod v k.o.
Šentvid,
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 8.
1971, sklenjene med Lukman Anico, Celovška 355, Ljubljana in Lešnik Terezijo, Cesta
v Rožno dolino 30, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2010
Dn 9851/2008
Os-2824/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Kumolić Hamza in Kumolić Suvadate, oba Glavarjeva ulica 47, Ljubljana, ki ju zastopa SPL
d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve

zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4154/34 – stanovanje št.
35 v 5. etaži, s kletjo v 1. etaži, z ident. št.
2636-0193-035, v stanovanjski stavbi v Ljub
ljani, Glavarjeva ulica 47, k.o. Bežigrad, dne
29. 1. 2010, pod opr. št. Dn 9851/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 0084/91
z dne 21. 11. 1991, sklenjene med Mestom
Ljubljana in Ljubič Bogomirjem, Glavarjeva
47, Ljubljana, za stanovanje št. 35, v 3.
nadstropju, Glavarjeva 47, Ljubljana, v k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2010
Rz 88/2010
Os-3160/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Občine Komen, oklicuje začetek postopka dopolnitve
zemljiške knjige, in sicer parc. št 1579/1,
1597/2, 1597/3, 1597/4, 1579/5, 1598,
1599/1, 1599/2, 1600/1, 1600/3, 1601,
1602/1, 1602/2, 1602/3, 1602/4, 1602/5,
1602/6, 1602/7, 1602/8, 1602/9, 1602/10,
1602/11, 1602/12, 1602/13, 1602/14,
1602/15, 1602/16, 1602/17, 1602/18,
1602/19, 1602/20, 1603/1, 1603/2, 1603/3,
1603/4, 1604/1, 1604/2, 1605/1, 1605/2,
1605/3, 1606/1, 1606/2, 1606/3, 1607, 1608,
1609, 1610/1, 1610/2, 1610/3, 1611, 1612/1,
1612/2, 1613, 1614, 1615/1, 1615/2, 1616,
557, vse k.o Sveto.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Občine Komen 86, Komen.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 4. 2010
Dn 2960/2009
Os-2529/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 351/2, k.o. Zatolmin.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 17. 5. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
17. 5. 2010 do 17. 6. 2010, vsako sredo,
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 31. 3. 2010
Dn 209/2006
Os-2530/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 2134. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 295/24, k.o. Ljubinj.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 17. 5. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
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Poizvedbe se bodo opravljale v času od
17. 5. 2010 do 17. 6. 2010, vsako sredo,
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 31. 3. 2010
Dn 208/2006
Os-2531/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 88/5, k.o. Lom.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 17. 5. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
17. 5. 2010 do 17. 6. 2010, vsako sredo,
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 31. 3. 2010
Dn 650/2010
Os-2532/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 613/1, 613/2 in 613/3, k.o.
Sela.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 17. 5. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
17. 5. 2010 do 17. 6. 2010, vsako sredo,
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 31. 3. 2010
Dn 649/2010
Os-2533/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 558/4, k.o. Sela.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 17. 5. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
17. 5. 2010 do 17. 6. 2010, vsako sredo,
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 31. 3. 2010
Dn 1048/2009
Os-2771/10
Okrajno sodišče v Trbovljah je po
zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tine
Letnar, Keršičeva cesta 16a, Trbovlje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino:
stanovanjski prostori v I. nad. hiše, stoječe
na parc. št. 193/8, k.o. Trbovlje, ki obsegajo
4 sobe, kopalnico in hodnik v I. nadstropju
ter shrambo za krompir v pritličju, dne 9. 3.
2009, pod opr. št. Dn 1048/2009 začelo postopek vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 28/93 z dne 16. 10. 1993, sklenjene med
ABC AGROHIT d.o.o. Trbovlje, kot prodajalcem, in Senegačnik Ljudmilo, Bevško 1,
Trbovlje, kot kupovalko.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini:

stanovanjskih prostorih v I. nadstropju hiše,
stoječe na parc. št. 193/8, k.o. Trbovlje, ki
obsegajo 4 sobe, kopalnico in hodnik v I.
nadstropju, ter shrambo za krompir v pritličju – je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Letnar Tine, Keršičeva cesta
16a, Trbovlje, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
28/93, z dne 16. 10. 1993, darilne pogodbe
z dne 29. 1. 2008 in pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z zemljiško
knjižnim dovolilom z dne 2. 10. 2008.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137.
člena Zakona o zemljiški knjigi-1 v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 4. 2010
Dn 658/2010
Os-3405/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Avguština Rozmana, Krakovska ulica 33, Ljub
ljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Učakar in Rženičnik iz Kamnika, zaradi vpisa
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko št. 2169-420-24.E
pri podvl. št. 1718/24, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn 658/2010 z dne
10. 5. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je kupne pogodbe št. 516/88 z dne 21. 12. 1988, sklenjene
med prodajalcem SGP »Gradbinec« Kranj,
Nazorjeva 1 in kupcem Silvom Zanoškarjem, Pod Razori 3, Šentvid pri Ljubljani,
s katero je prodajalec prodal stanovanje št.
15 (kota 698) v III. etaži objekta v Kranjski
Gori, sedaj na naslovu Slavka Černeta 33,
Kranjska Gora.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice
predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju, pripisanem pri podvl. št. 1718/24,
k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja
Avguština Rozmana, Krakovska ulica 33,
Ljubljana, do celote, predložena listina pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 5. 2010
Dn 3127/2009
Os-3406/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo, zunanji oddelek v Kranju,
zaradi vpisa lastninske pravice na nepremičninah z identifikacijsko št. 2175-486-16.E
in 2175-486-64.E pri podvl. št. 2431/16 in
2431/64, obe k.o. Jesenice, s sklepom opr.
št. Dn 3127/2009 z dne 10. 5. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, to je kupoprodajne pogodbe št.
22/82-C.II/SC z dne 16. 6. 1982, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem »Gradbinec« Kranj, Nazorjeva 1
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in kupcem Carinarnico Jesenice, s katero je
prodajalec prodal med drugimi stanovanji
št. 16/III in 64/X v stolpnici SC v Centru II
na Jesenicah.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanjih, pripisanih pri podvl. št. 2431/16 in
2431/64, obe k.o. Jesenice, v korist predlagateljice Republike Slovenije, do celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 5. 2010
N 49/2008
Os-2598/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Mihe Šegula, Erjavčeva ulica 33, Nova Gorica, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe z dne 16. 11. 1963, sklenjene med
Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj, kot prodajalcem, in Angelco Verčič, Spodnji trg št.
18, Škofja Loka, kot kupcem, za stanovanje
št. 21, v 7. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta Nazorjeva ulica 10, Kranj,
v izmeri 23,46 m2, označenem z ident. št.
21.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Miha Šegula, roj. 31. 8. 1968, Erjavčeva ulica 33, Nova Gorica.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 3. 2010
Dn 24285/2009
Os-3338/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Evelin Tušar, Kolomban 6b, Ankaran, ki jo
zastopa odvetniška družba Veršič & Perčič v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, z ident. št. 1.E,
vpisano v podvl. št. 5425/1, k.o. Trnovsko
Predmestje, dne 22. 4. 2010, pod opr. št.
Dn 24285/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 1.
1967, sklenjene med GP Tehnograd, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Derganc Marjeto,
Jamova 70, Ljubljana (kot kupovalka), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 1.E,
vpisano v podvl. št. 5425/1, k.o. Trnovsko
predmestje,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne
4. 8. 1967, sklenjenega med GP Tehnograd,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Derganc Marjeto, Jamova 70, Ljubljana (kot kupovalka),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 1.E,
vpisano v podvl. št. 5425/1, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2010
Dn 24559/2009
Os-3339/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Čeh Avguštine, Topniška 43, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnica Slava Alič v Ljubljani,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 87.E, vpisano v podvl.
št. 3718/88, k.o. Bežigrad, dne 20. 4. 2010,
pod opr. št. Dn 24559/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pogodbe št. 41/71 02/5 z dne
10. 11. 1971, sklenjene med SGP Grosuplje,
Grosuplje (kot prodajalcem), ter Ambrož Janezom in Avguštino, oba Miklošičeva 19,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 87.E, vpisano v podvl.
št. 3718/88, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2010
Dn 23957/2009
Os-3340/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rejec Franca, Gabrje 78, Dobrova, ki ga zastopa odvetnica Alič Slava v Ljubljani, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z ident. št. 218.E, vpisano v podvl. št. 26/68,
k.o. Prule, dne 22. 4. 2010, pod opr. št.
Dn 23957/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o pridobitvi stanovanja z dne
14. 10. 1969, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Tehnika, Ljubljana (kot prodajalcem) in Prolić Mileno, Janežičeva 25/4,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 218.E, vpisano v podvl. št. 26/68, k.o. Prule,
– kupne pogodbe z dne 2. 3. 1976, sklenjene med Prolić Mileno, Pavšičeva 6/IV,
Ljubljana (kot prodajalko) in dr. Marijo Kunaver Kovačič, Janežičeva 25/IV, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 218.E, vpisano v podvl. št.
26/68, k.o. Prule,
– kupne pogodbe z dne 15. 2. 1978,
sklenjene med Kunaver Kovačič Marijo,
Gregorčičeva 21, Ljubljana (kot prodajalko)
in Kožuh Frančiško, Opekarska 38, Ljub
ljana, kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 218.E, vpisano v podvl.
št. 26/68, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2010
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Dn 24217/2009
Os-3341/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Škofic Dejana, Hribarjeva ulica 30, Ljubljana,
ki ga zastopa Branka Bradeško, notarka
v Kamniku, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. 115.E, vpisano
v podvl. št. 4137/36, k.o. Zgornja Šiška, dne
21. 4. 2010, pod opr. št. Dn 24217/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 74-4844/K z dne
18. 1. 1974, sklenjene med GIP Ingrad Celje
(kot prodajalcem) ter Škofic Vido in Marijo,
obe Tomšičeva 17, Mengeš (kot kupovalki), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
115.E, vpisano v podvl. št. 4137/36, k.o.
Zgornja Šiška,
– dodatka h kupni pogodbi št. 74-4844/
K z dne 30. 4. 1974, sklenjene med GIP
Ingrad Celje (kot prodajalcem) ter Škofic
Vido in Marijo, obe Tomšičeva 17, Mengeš
(kot kupovalki), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 115.E, vpisano v podvl. št.
4137/36, k.o. Zgornja Šiška,
– darilne pogodbe z dne 15. 12. 1985,
sklenjene med Škofic Marijo, Tomšičeva
17, Mengeš (kot darovalko) in Škofic Vido,
Tomšičeva 17, Mengeš (kot obdarjenko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 115.E,
vpisano v podvl. št. 4137/36, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2010
Dn 14628/2009
Os-3342/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nade Naranđa, Clevelandska 43, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino z ident. št. 43.E, vpisano v podvl.
št. 391/43, k.o. Nove Jarše, dne 20. 4. 2010,
pod opr. št. Dn 14628/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 12/2 302/80B z dne 7. 10. 1980, sklenjene med GIP
Gradis, Celje, ki ga zastopa Staninvest Ljub
ljana (kot prodajalcem) in PTT Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 43.E, vpisano v podvl. št. 391/43,
k.o. Nove Jarše,
– kupoprodajne pogodbe pt. 31 z dne
14. 4. 1992, sklenjene med PTT podjetje
Ljubljana (kot prodajalcem) in Grujič Stojano, Clevelandska 43, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 43.E, vpisano v podvl. št. 391/43, k.o.
Nove Jarše,
– darilne pogodbe z dne 15. 6. 1992,
sklenjene med Grujič Stojano, Clevelandska
43, Ljubljana (kot darovalko) in Grujič Vukom, Clevelandska 43, Ljubljana (kot obdarjencem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 43.E, vpisano v podvl. št. 391/43,
k.o. Nove Jarše,

– pogodbe o nakupu stanovanja z dne
22. 6. 1992, sklenjene med Grujič Vukom,
Clevelandska 43, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Mrak Petrom in Cvetko, oba Plešičeva 43, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 43.E, vpisano
v podvl. št. 391/43, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2010
Dn 4029/2010
Os-3365/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Kranjc Bineta, Begunje pri Cerknici 64, Ljub
ljana, in Kranjc Maje, Clevelandska ulica 25,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino ident. št. 45.E, v podvl. št.
357/45, k.o. Nove Jarše, dne 21. 4. 2010,
pod opr. št. Dn 4029/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. MS
12/2, 107/80-B, z dne 13. 4. 1981, sklenjene
med GIP Gradis Celje, ki ga zastopa Staninvest Ljubljana, kot prodajalcem in DO DELTA, Linhartova 62, Ljubljana, kot kupcem, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 45.E,
v podvl. št. 357/45, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2010
Dn 10170/2010
Os-3366/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Marinič Josipa, Žorgova
57, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnini s parc. št. 329/4 in 332/6,
k.o. Črnuče, dne 2. 4. 2010, pod opr. št.
Dn 10170/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 18. 7. 1986, sklenjene med Mrzel Alešem, Mrzel Marjeto in Mrzel
Marijo, vsi Titova 254, Ljubljana (kot prodajalci) ter Seljak Bronislavom in Ljudmilo, oba
Prekmurska 3, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino s parc. št. 332/6, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2010
Dn 701/2010
Os-3404/10
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
zemljiškoknjižnem sodniku Otonu Nemcu,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
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Rajtman Zdenke, Užiška ulica 1, Ljutomer,
ki jo zastopa odvetnik Ciril Logar, Miklošičev trg 2, Ljutomer, zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, vpisani
pri podvložku št. 2082/26, k.o. Ljutomer, pod
Dn 701/2010, z dne 4. 5. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 23. 11.
1979, sklenjene med Proizvodno gradbenim
podjetjem p.o. Ljutomer, kot prodajalcem in
Krka, tovarna zdravil, n.sol.o., Novo mesto,
kot kupcem, na nepremičnini, stanovanju,
z identifikacijsko številko 6.E in 7.E, v stavbi
na naslovu Užiška ulica 1, Ljutomer, stoječi
na parceli z identifikacijsko številko 2372/6,
vpisani v podvložku št. 2082/26, k.o. Ljutomer.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbija pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 13. 5. 2010
Dn 3624/10
Os-3332/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milka Janežiča, stanujočega Slovenska ulica
31, Maribor, ki ga zastopa Skupina Balažič d.o.o., Prešernova ulica 30, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 1736/15, k.o. Maribor –
Grad, pod opr. Dn 3624/10 dne 14. 4. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja kot
posameznega dela stavbe št. 15/8-II-1973
z dne 15. 10. 1973 sklenjene med prodajalcem Gradbeno industrijskim podjetjem
Gradis Ljubljana, Korytkova ulica 2, ki ga je
zastopal glavni direktor Hugo Keržan in kupovalko Erno Antonovič, stanujočo Meljska
cesta 13, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal garsonjero št. 9, v III. nadstropju, na naslovu Slovenska ulica, vhod A, ležeče na parc. št. 77/2, 72/1, 74, 41, 40, 76/1,
76/2 in 137/2, vse k.o. Maribor – mesto,
– kupne pogodbe z dne 19. 7. 1982 sklenjene med prodajalko Erno Antonovič, stanujočo Meljska cesta 13, Maribor, ki jo je zastopala Zofija Šalamun, stanujoča Meljska
cesta 13, Maribor, in kupovalko Miroslavo
Kozina, stanujočo Ulica 1. junija 8, Trbovlje,
s katero je prodajalka kupovalki prodala garsonjero št. 9, v III. nadstropju, vhod A, v bloku v Slovenski ulici 31, v Mariboru.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 4. 2010
Dn 4156/10
Os-3333/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ivanke Kelc, stanujoče
Prepolje 115, Marjeta na Dravskem polju, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
parc. št. 1679/4, pripisani vl. št. 1202, k.o.
Prepolje, v svojo korist v višini 7/16 celote in
v korist Tončka Kelca, stanujočega Prepolje
115, Marjeta na Dravskem polju, v višini 7/16
celote, pod opr. št. Dn 4156/10, dne 15. 4.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, darilne
pogodbe z dne 29. 9. 1993, sklenjene med
darovalkami Marijo Vindiš, roj. 24. 8. 1931,

Mileno Vindiš, roj. 9. 9. 1969 in Jožico Vindiš, roj. 26. 2. 1971, vse stanujoče Prepolje
115, Maribor, in obdarjencema Ivanko Kelc,
roj. 7. 7. 1967 in Tončkom Kelcem, roj. 13. 6.
1967, stanujočima Sarajevska ulica 5, Maribor, s katero so darovalke podarile obdarjencema svoje solastniške deleže na nepremičnini, parc. št. 1679/4, sadovnjak, v izmeri
412 m2, pripisani vl. št. 482, k.o. Prepolje, in
sicer Marija Vindiš 5/8 celote, Milena Vindiš
1/8 celote in Jožica Vindiš 1/8 celote in na
njej dovolile vknjižbo lastninske pravice v korist obdarjenke Ivanke Kelc do 7/16 celote, in
obdarjenca Tončka Kelca do 7/16 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka in Tončka Kelca.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 4. 2010
Dn 1657/10
Os-3334/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Krajnc, stanujoče Ulica bratov Greifov
36, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija
Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 3671/49, k.o.
Pobrežje, pod opr. št. Dn 1657/2010, dne
15. 4. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 86/91 z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Občino Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor in kupcem
Zoranom Zeljičem, stanujočim Ulica bratov
Greifov 36, Maribor, s katero je prodajalka
kupcu prodala stanovanje št. 9, v stavbi
Maribor, Ulica bratov Greifov 36, na parc. št.
1170/1, pripisani vl. št. 2070, k.o. Pobrežje
in na njem dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 2010
Dn 4017/2010
Os-3335/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Kajti Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kompare Davorina, stanujočega Prušnikova ulica 22, Maribor, ki ga zastopa notarka Ines
Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 1782/178, k.o. Spodnje
Radvanje, pod opr. št. Dn 4017/2010, dne
9. 4. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne litine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
505/93, z dne 20. 8. 1993, z dodatkom z dne
20. 3. 1998, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem
Metalna d.d., Maribor, ki ga je zastopal predsednik Marjan Anžur in kupcema Cvetkom
Rožičem, EMŠO: 2809952500326 in Ireno
Rožič, EMŠO: 3006955505300, s katero je
prodajalec kupcema prodal stanovanje št.
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3, v pritličju, v stanovanjski hiši Prušnikova
ulica 22, Maribor, na parc. št. 1114/1 pripisani vl. št. 1414, k.o. Spodnje Radvanje, in
na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske
pravice v korist kupcev, vsakega do ene
nerazdelne polovice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 4. 2010
Dn 4197/2010
Os-3336/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Iva
Ketiša, stanujočega Smetanova ulica 31,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremični pripisani podvl. št. 2063/12, k.o.
Koroška vrata, pod opr. št. Dn 4197/2010,
dne 9. 4. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 58/90, z dne
9. 2. 1990, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem »Granit« Slovenska
Bistrica, Titova 87, ki ga je zastopal direktor
Feliks Kolar in kupcem Ivom Ketišem, stanujočim Smetanova ulica 31, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal garažo št. 2,
v izmeri 18 m2, ob poslovno stanovanjskem
objektu Koroška cesta 54, Maribor, na parc.
št. 2002 in 2003, k.o. Koroška vrata.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 4. 2010
Dn 3671/2010
Os-3337/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Potočnika, stanujočega Ulica bratov
Greifov 4, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 3415/23, k.o. Pobrežje, pod opr.
št. Dn 3671/2010, dne 9. 4. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prenosu
nepremičnine (stanovanje št. 2, Ulica bratov Greifov 4, Maribor), parc. št. 1167, k.o.
Pobrežje, sklenjene leta 1975 med odsvojiteljico Občino Maribor in pridobiteljem SGP
Stavbarjem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 4. 2010
Dn 338/2010
Os-3461/10
Okrajno sodišče v Žalcu po okrajni sodnici Mateji Kreča, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Uroša Volmuta, Gra-
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ščinska cesta 15, Prebold, ki ga zastopa
Vesna Mejač, Primadom Vesna Mejač s.p.,
Savinova ulica 7, 3000 Celje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice, na podlagi 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne 11. 5.
2010 oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 10. 1993, sklenjene med
prodajalcem Tekstilna tovarna Prebold p.o.,
Prebold (sedaj Tekstilna tovarna Prebold –
v stečaju, Tovarniška 7, Prebold) in kupcem
Štrajhar Marijo, Prebold 11b, Prebold, za nepremičnino – stanovanje v stanovanjski hiši,
na naslovu Prebold 11b, sedaj ident. št. 22.E
oziroma 1005-419-22, z opisom: stanovanje
št. 10, Graščinska cesta 15, 3312 Prebold,
vpisana v podvl. št. 840/13, k.o. Prebold, in
ident. št. 24.E oziroma 1005-419-24, vpisana v podvl. št. 840/13, k.o. Prebold, in
ident. št. 25.E oziroma 1005-419-25, vpisana v podvl. št. 840/13, k.o. Prebold.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Volmut Uroša do celote, in sicer na podlagi vzpostavljene listine
in izpiska iz matičnega registra o sklenjeni
zakonski zvezi, Upravne enote Žalec z dne
16. 4. 2010, šifra 021-18/2010-408 za Štrajhar Marijo, sedaj Marijo Orel, pogodbe z dne
30. 4. 1997, sklenjene med Marijo Orel in
Jerico Zupan, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 6. 6. 1995, sklenjene
med Tekstilno tovarno Prebold d.d. in Jerico
Zupan, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 4.
2002, sklenjene med Jerico Zupan in Volmut
Urošem, kupne pogodbe z dne 17. 3. 1972,
sklenjene med Tekstilno tovarno Prebold in
Marjeto Cencen, kupoprodajne pogodbe
z dne 10. 4. 2002, sklenjene med Cencen
Marjeto in Volmut Urošem, kupoprodajne
pogodbe z dne 1. 2. 2002, sklenjene med
Tekstilno tovarno Prebold d.d. in Volmut
Urošem, vknjižbenega dovoljenja Tekstilne
tovarne Prebold d.d. z dne 18. 1. 2010.
Imetnike pravic se poziva, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 11. 5. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 1254/2003
Os-1801/10
V izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni
in preživninski sklad RS, Kotnikova ulica 28,
Ljubljana, proti dolžniku Kropar Alojziju, Ulica XXXI. divizije 46, Kranj, ki ga zastopa odvetnik France Goličič, Cesta Staneta Žagarja 34, Kranj, zaradi izterjave 2.133,64 EUR
s pp, je sodišče postavilo dolžniku Alojziju
Kroparju, stanujočem Ulica XXXI. divizije
46, Kranj, začasnega zastopnika – odvetnika Franca Goličiča iz Kranja, ki ima v tem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 2. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I 2861/2004
Os-3021/10
V izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d., Ljubljanska
cesta 3/a, Koper, proti dolžnici Grune Greti,
Cesta Cirila Tavčarja 10, Jesenice, ki jo zastopa odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva
pot 15, Kranj, zaradi izterjave 496,02 EUR
s pp, je sodišče postavilo dolžnici Greti Grune, stanujoči Cesta Cirila Tavčarja 10, Jesenice, začasno zastopnico – odvetnico Ladi
Voršič iz Kranja, ki ima v tem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 4. 2010
P 20/2010
Os-2869/10
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici
Ireni Renier, v pravdni zadevi tožeče stranke
Ane Kociper, Oštrc 23, p. Kostanjevica na
Krki, ki jo zastopa odvetnica Kristina Jalovec
iz Krškega, zoper toženo stranko 1. Ano Latkovič, Nova cesta 44, p. Zagreb, sedaj neznanega naslova in 2. Ilija Latkoviča, Mrzlo
Polje 6, p. Kalje, sedaj neznanega naslova,
zaradi ugotovitve lastninske pravice, izven
naroka dne 15. 4. 2010 sklenilo:
toženi stranki Ani Latkovič, Nova cesta
44, Zagreb, Republika Hrvaška, sedaj neznanega naslova, in Iliji Latkoviču, Mrzlo
Polje 6, p. Kalje, Republika Hrvaška, sedaj
neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik odvetnik Dušan Dornik, CKŽ 40, p.
Krško, ki bo zastopal toženi stranki v pravdni
zadevi z opr. št. P 20/2010.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 15. 4. 2010
VI P 3117/2009
Os-2364/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Renati Cerar, v pravdni zadevi tožeče
stranke Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16,
Celje, ki ga zastopa Polona Križaj Krajnik,
odvetnica v Škofji Loki, zoper toženo stranko David Avdijević, Strossmayerjeva ulica
15, Maribor, zaradi plačila 785,94 EUR, dne
17. 3. 2010 sklenilo:
začasna zastopnica Mojca Starec, odvetnica v Ljubljani, postavljena toženi stranki
s sklepom z dne 9. 1. 2009, opr. št. VL
38289/2008, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2010
VL 170480/2009
Os-2684/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Želva d.o.o., Samova ulica
9, Ljubljana, proti dolžniku Andreju Opeka,
Hranilniška ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Krištof Lučovnik, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
1.375,45 EUR, sklenilo:
dolžniku Andreju Opeka, Hranilniška
ulica 9, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Krištof Lučovnik, Čufarjeva ulica 3, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-

roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2010
VL 70864/2009
Os-2924/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Stanimiru
Atanasković, Rudarska ulica 10, Idrija, zaradi izterjave 559,72 EUR, sklenilo:
dolžniku Stanimiru Atanasković, Rudarska ulica 10, Idrija, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Irma Rupnik Prelovec, Prelovčeva
ulica 5, Idrija.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2010
VL 105821/2009
Os-2965/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
ki jo zastopa Nina Grižonič, Celovška 182,
Ljubljana, proti dolžniku Zoranu Andrič, Celovška cesta 195, Ljubljana – dostava, ki ga
zastopa odvetnik Franc Kovačič, Štihova 13,
Ljubljana, zaradi izterjave 2.484,74 EUR,
sklenilo:
razreši se začasno zastopnico odvetnico
Ireno Jamšek Halas, Beethovnova ulica 12,
Ljubljana, ki je bila postavljena s sklepom
z dne 2. 3. 2010.
Za začasnega zastopnika se postavi
Franc Kovačič, Štihova 13, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2010
VL 73917/2008
Os-3001/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria – dostava, ki jo zastopa Katja Stanič, Celovška
182, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Mihi
Topole, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa odvetnik Andrej Jarkovič, Tavčarjeva 8, Ljubljana, zaradi izterjave
398,25 EUR, sklenilo.
dolžniku Mihi Topole, Ob Ljubljanici 36a,
Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Jarkovič Andrej, Tavčarjeva 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
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roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2010
I 1685/2007
Os-3041/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Parnad d.o.o., Cesta v Gorice
33, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Šafar
Vesna, Ljubljana, zoper dolžnico Vesno Crnić, Beblerjev trg 6, Ljubljana, zaradi izterjave 748,65 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Vesni Crnić se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Anežta Lapajne, odvetnik v Ljubljani, Dunajska cesta 160, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2010
I 2857/2007
Os-3107/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku
Bojanu Slemenik, Lovska ulica 10, Ljubljana
– dostava, ki ga zastopa odv. Anton Grilc,
Dalmatinova 2, Ljubljana, zaradi izterjave
5.468,73 EUR, sklenilo:
razreši se začasni zastopnik odvetnik
Anton Grilc, Kersnikova 7 iz Ljubljane, ki
je bil postavljen dolžniku Bojanu Slemeniku
s sklepom z dne 12. 1. 2009, na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2010
I 6698/1999
Os-3155/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Hranilnice Lon d.d., Kranj,
Bleiweisova 2, Kranj, ki jo zastopa odvetnik
Primož Verčič, Čebelarska ulica 1, Ljub
ljana, zoper dolžnico Seido Veladžić, Cankarjeva 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
začasni zastopnik Tomo Machtig, Trdinova
8, Ljubljana, Ibrahim Veladžič, Prušnikova
58, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška
družba Mirčič in Bitenc d.n.o., Medvedova
1, Ljubljana, zaradi izterjave 4.708,00 EUR
s pp sklenilo:
dolžnici Seidi Veladžič se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Tomo Machting, Trdinova 8, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2010
VL 16774/2010
Os-3189/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, proti dolžnikoma Daši Guzej, Mesarska cesta
2, Ljubljana, Urošu Klenovšek, Mesarska

cesta 2, Ljubljana, zaradi izterjave 528,69
EUR, sklenilo:
dolžnici Daši Guzej, Mesarska cesta 2,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Dejan Ljubič, Slomškova ulica 17,
1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnika ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2010
VL 85282/2009
Os-3231/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Žnidaers's d.o.o., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, proti dolžnici Petri
Kogovšek, Vojkova ul. 1, Celje, ki jo zastopa odvetnik Aleš Novak, Ulica XIV. divizije
8, Celje – dostava, zaradi izterjave 590,00
EUR, sklenilo:
dolžnici Petri Kogovšek, Vojkova ul. 1,
Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Aleš Novak, Ulica XIV. divizije 8,
3000 Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2010
P 59/2010
Os-3233/10
S sklepom tukajšnjega sodišča P 59/2010
z dne 5. 5. 2010, je na podlagi 82. člena
ZPP postavljen odvetnik Janez Kočar, iz
Ljutomera, za začasnega zastopnika toženi
stranki Robertu Golobu, Moste 132, Komenda, katerega naslov je trenutno neznan.
Z istim sklepom je odrejeno, da bo začasni zastopnik zastopal toženo stranko
v postopku, vse dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika tožencu.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 5. 5. 2010
I 172/2009
Os-2680/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika mld. Lukas Tishler, Ulica
XXX. divizije 5/a, Nova Gorica – dostava, ki
ga zastopa odvetnik Silvester Polanc, Trg
Jožeta Srebrniča 7, Solkan, proti dolžniku
Borutu Tihsler, Cesta 24. junija 41, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 19.616,80 EUR,
s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 172/2009 postavi odvetnico Marjano Manfreda iz Pirana.
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Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 31. 3. 2010
I 225/2009
Os-2744/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Porsche Inter auto d.o.o.
(PE Koper), Bravničarjeva 5, Ljubljana –
dostava, ki ga zastopa Odvetniška družba
Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva 30, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Sadeta Šubic, Parecag 168/a, Sečovlje – Sicciole, zaradi izterjave 680,45 EUR
s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 225/2009 postavi odvetnik Matjaž Kezunovič iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 4. 2010
In 8/2009
Os-2745/10
V izvršilni zadevi upnice SKB banke, d.d.
Ljubljana, zoper dolžnika Ivana Brezinšek,
Zakl 25, Podlehnik, zaradi izterjave 2.430,39
EUR s pp, je sodišče po predlogu upnika, na
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena
ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ dolžniku Ivanu
Brezinšek postavilo začasnega zastopnika
odvetnika Ivana Mohorko, Ulica heroja Lacka 10, Ptuj.
Začasni zastopnik ima v postopku opr. št.
In 8/2009 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima
začasni zastopnik od dne postavitve in vse
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 2. 4. 2010
P 15/2010
Os-3191/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Mirko Carič, Gradišče pri Materiji 40, 6243 Obrov, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane,
zoper toženi stranki 1. Zoro Škrlj, Via Paggi
S.Anna n.1299, 34100 Trst, Italija, sedaj
neznanega bivališča in 2. Marijo Tončič, Via
Paggi S.Anna n.1299, 34100 Trst, Italija,
sedaj neznanega bivališča, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto 800,00 €), po predlogu tožeče
stranke za postavite začasnega zastopnika
toženi stranki, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku prvi in drugi toženki
Zori Škrlj, Via Paggi, 34100 Trst, Italija, in
Mariji Tončič, Via Paggi, 34100 Trst, Italija, s sklepom z dne 5. 5. 2010 postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dušana Železnika, Pod Sablanico 6, 6210
Sežana, ki bo prvo in drugo toženko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler
prva in druga toženka ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
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kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da jima je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 5. 2010

Oklici dedičem
D 118/2009
Os-2571/10
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 4. 8. 2003 umrli Albini
Copic, poročeni Orsini, od Giovanija, rojeni
16. 10. 1909, državljanki Republike Italije,
upokojenki, nazadnje stanujoči na naslovu
Via Commerciale 158/I, Trst, Italija.
Dediči prvega dednega reda so se dedovanju po zapustnici odpovedali, zato pridejo v poštev za dedovanje dediči drugega
dednega reda: zapustničin zakonec in zapustničini starši, če pa so ti že pokojni, pa
njihovi otroci (zapustničini bratje in sestre),
njihovi vnuki in pravnuki ter njihovi nadaljnji potomci; oziroma dediči tretjega dednega reda: zapustničini dedi in babice, če pa
je kateri izmed njiju že pokojni, pa njegovi
otroci, njegovi vnuki in nadaljnji potomci.
Ker sodišče s podatki zapustnikovih dedičev
drugega in tretjega dednega reda ne razpolaga, se poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se v enem letu od
objave tega oklica in objave na sodni deski
tega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku
navedenega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 29. 3. 2010
D 395/2005
Os-2605/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po umrli Frančiški Škofca, rojeni 26. 10. 1890, in umrlem
Jožetu Škofca, rojenem 26. 4. 1885, oba
nazadnje stanujoča Brezina 109, Brežice.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Frančiški Škofca
in pokojnem Jožetu Škofca, da se priglasijo
Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu
od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 6. 4. 2010
D 274/2009
Os-6969/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Angeli Bajec, hčerki Janeza, upokojenki, rojeni 7. 10.
1914, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli dne 10. 3. 2009, nazadnje stalno
stanujoči Dečkova cesta 54, Celje.
Zapustnica po podatkih sodišča ni napravila oporoke, zato je nastopilo zakonito
dedovanje. Zapustnica je zapustila dediče
II. dednega reda. Med drugim bi kot zapustničini dediči prišli v poštev potomci zapustničinega pok. brata Janeza Bevke. Po
izjavah preostalih dedičev je zapustničin
brat Janeza Bevka zapustil dva sinova, ki
sta prebivala v ZDA in katerih naslova sta
preostalim dedičem neznana. Poleg tega bi
naj po podatkih dedičev eden izmed sinov
Janeza Bevke umrl, dedičem pa ni znano,
ali je zapustil potomce, zapustničine pranečake.
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Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, predvsem pa potomce
zapustničinega pok. brata Janeza Bevke, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 10. 2009
I D 58/2010
Os-2570/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Gspan Prašelj
Nadeždi, roj. 7. 10. 1927, umrli 25. 11. 2009,
nazadnje stanujoči v Ljubljani, Groharjeva
cesta 2c, drž. Republike Slovenije.
Iz smrtovnice izhaja, da je bila zapustnica vdova, brez otrok, starša sta pokojna,
bratov in sester ni imela. Po izjavi zapustničinega pastorka Primoža Gspana naj bi
zapustničin bratranec živel v Avstriji, vendar
točen naslov ni znan. Sodišču tudi ni znano,
ali je zapustnica napravila oporoko. Glede
na to, da zakoniti dediči po pokojni sodišču
niso znani, sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2010
D 212/2009
Os-3236/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 20. 4. 2009 umrlem Kozelj Jožefu, nazadnje stanujočem Zgornje Gorje 41,
Zgornje Gorje.
Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato se jih
poziva, da se v roku enega leta od objave
oklica javijo sodišču in uveljavljajo dedno
pravico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 4. 5. 2010
D 20/2010
Os-2527/10
Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pok. Frančišku
Venku, roj. 2. 6. 1923, upokojencu, nazadnje stan. Orešje nad Sevnico 10, Sevnica,
opr. št. D 20/2010.
Zapustnik Frančišek Venko iz Orešja nad
Sevnico 10, Sevnica, ni napravil oporoke.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo v roku enega leta od objave tega
oklica kot dediči po pok. Frančišku Venku.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 30. 3. 2010
D 170/2009
Os-2693/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah,
v zapuščinski zadevi po pok. Mariji Toplišek, rojen 1. 1. 1928, samski, nazadnje stalno stanujoči Drensko Rebro 34/a, Lesično,
umrli 8. 6. 2009, v skladu s prvim in drugim
odstavkom 130. člena in prvim odstavkom
131. člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), sklenilo:

I. Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico
do dediščine po pokojni Mariji Toplišek, naj
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Mariji Toplišek se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
II. Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. Mariji Toplišek se postavi
Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 3. 2. 2010

Oklici pogrešanih
N 9/2010
Os-3110/10
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagateljice Alojzije Svetina, Cesta brigad 45, Novo mesto, zoper
nasprotnega udeleženca Matijo Brkopca,
Gornja Težka voda 8, Novo mesto, zaradi
razglasitve pogrešanega Matija Brkopca za
mrtvega, izdaja oklic:
poziva se Matija Brkopec, roj. 20. 1.
1925, nazadnje stanujoč Gor. Težka voda
8, Novo mesto, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za poseben primer,
Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva objave
tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 28. 4. 2010
N 10/2010
Os-3111/10
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagateljice Alojzije Svetina, Cesta brigad 45, Novo mesto, zoper
nasprotnega udeleženca Stanka Brkopca,
Gornja Težka voda 8, Novo mesto, zaradi
razglasitve pogrešanega Stanka Brkopca za
mrtvega, izdaja oklic:
poziva se Stanko Brkopec, roj. 6. 4.
1927, nazadnje stanujoč Gor. Težka voda
8, Novo mesto, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za poseben primer,
Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva objave
tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 28. 4. 2010
N 8/2010
Os-3112/10
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagateljice Alojzije Svetina, Cesta brigad 45, Novo mesto, zoper
nasprotnega udeleženca Martina Brkopca,
Gornja Težka voda 8, Novo mesto, zaradi
razglasitve pogrešanega Martina Brkopca
za mrtvega, izdaja oklic:
poziva se Martin Brkopec, roj. 18. 3.
1922, nazadnje stanujoč Gor. Težka voda
8, Novo mesto, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za poseben primer,
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Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva objave
tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 28. 4. 2010
N 25/2010
Os-3002/10
Ori Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja ELES
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Dutovlje, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Antona Gomizelja, roj. 3. 2. 1907,
v Dutovljah 3/6, za mrtvega.
Pogrešan Anton Gomizelj je bil rojen 3. 2.
1907, v Dutovljah, očetu Vincencu in materi
Amaliji, roj. Gec. Pogrešani se je poročil in
se preselil v Dubrovnik. Bil je tudi v nemški
vojski in od tedaj dalje se je za njim izgubila
vsaka sled.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o pogrešanemu in njegovem življenju, zlasti smrti, pa pozivamo, da
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 4. 2010

Kolektivni delovni spori
X Pd 423/2010
Os-3360/10
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča vse
zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in nasprotnim udeležencem
Sindikatom delavcev Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, zaradi
veljavnosti kolektivne pogodbe in njenega
izvrševanja.
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 ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku
lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku
ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena
ZDSS-1).
Poravnalni in prvi narok je razpisan na
dan 12. julij 2010, ob 11. uri, soba št. 3/III.,
Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 11. 5.
2010.
Delovo in socialno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Cankar Jernej, Partizanska cesta
16, Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
41401002671, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnc-312269
Doler Ksenija, Latkova vas 86, Prebold,
zavarovalno polico, št. 50500047447.
gnh-312364
Gavran Čekeuš Renata, Stranska
pot 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41401000833, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne-312342
Modic Ana Angela, Cesta Notranjskega
odreda 30, Sodražica, zavarovalno polico,
št. 41601008199, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnk-312336
Plajnšek Boris, Lendavska ulica 25,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500058839, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne-312367
Prinčič Saveta, Ulica Tolminskih puntarjev
8, Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
50500110359, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnf-312341
Robnik Špela, Gozdna pot 17, Lovrenc
na Pohorju, zavarovalno polico, št.
50500041187, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnt-312327
Solar Peter, Konjski vrh 17, Luče,
zavarovalno polico, št. 11.026.618, izdala
zavarovalnica Grawe. gni-312338
Sovjak Aleksandra, Nemčavci 22,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500051029, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnz-312346
Starina Ažbe, Kolenov greben 5, Radeče,
zavarovalno polico, št. 50500038305, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnw-312299
Šebenik Bojan, Podpeška cesta 224,
Notranje Gorice, zavarovalno polico, št.
50500125082, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gni-312263
Žajdela Mateja, Iljaševci 24/a, Križevci pri
Ljutomeru, zavarovalno polico, št. 1066503,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnr-312279

Spričevala preklicujejo
Babača Sanel, Polje, cesta VI/12,
Ljubljana, diplomo Srednje poklicne in
stokovne šole Bežigrad, izdana leta 2007.
gnk-312261
Barbič Branka, Gor. Maharovec 3,
Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 2001.
gns-312353
Baronik Levstik Terezija, Kampel 25 d,
Koper - Capodistria, diplomo VEKŠ Maribor,
izdana leta 1963 na ime Baronik Terezija.
gno-312307
Bešić Džemal, Chengdujska cesta 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključku OŠ II. grupe
odredov, izdano leta 1991. gnx-312273

Bočkaj Alojz, Markišava 12, Murska
Sobota, poklicne šole Murska Sobota,
izdano leta 1968. gnu-312276
Bohorč Miha, Jakopičeva ulica 7,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Škofja Loka, izdano
leta 1984. gnw-312324
Conkinska Tatjana, Ul. Staneta Žagarja
27, Radovljica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Jesenice, izdano leta
2002. gne-312317
Dežman Luka, Jamova cesta 52,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole in gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1996. gni-312363
Duratovič Adnan, Cirila Tavčarja 1/b,
Jesenice, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Toneta Čufarja Jesenice, izdano leta 2008
in 2009. gnj-312337
Gorenšek Peter, Brdinje 27, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojnokovinarske šole Ravne na
Koroškem, izdano leta 1999. gnb-312270
Gorjup Franc, Koče 38, Prestranek,
spričevalo 7. razreda OŠ Prestranek, izdano
leta 2004. gng-312340
Gruden Robert, Zgornje Pirniče 34 f,
Medvode, diplomo Srednje šole tehniških
strok Litostroj v Ljubljani, izdana leta 1986.
gnq-312305
Hodžič Muharem, Jarška cesta 55,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1987. gnm-312334
Hodžič Muharem, Jarška cesta 55,
Ljubljana, spričevala za 1., 2. in 3. letnik
Srednje gradbene šole v Ljubljani. Izdani
leta: 1985, 1986 in 1987. gnn-312333
Jakob Martina, Sojerjeva 6/a, Ljubljana,
indeks, št. 11040369, izdala Visoka šola za
zdravstvo Ljubljana. gns-312278
Kneipp Jadranka, Cesta 9. avgusta 30,
Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem
izpitu Gostinske šole Zagorje, št. 27, izdano
leta 1968, izdano na ime Kordiš Jadranka.
gnl-312285
Kožuh Snježana, Ul. Janka Puclja 9,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1991, izdano na ime Novak Snježana. gnu-312301
Križman Andreja, Vrečarjeva ulica 42,
Škofljica, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2005. gnj-312287
Kučan Irena, Livold 49, Kočevje,
spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika, obvestilo
o uspehu pri maturi in spričevalo o poklicni
maturi, izdala Srednja kmetijska šola Grm
Novo mesto, Center biotehnike in turizma.
gnn-312308
Lavrič Sabina, Demšarjeva ulica
12, Borovnica, spričevalo 3. in 4. letnika
in o opravljeni poklici maturi Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gnp-312306
Lubajnšek David, Podlubnik 49, Škofja
Loka, indeks, št. 93311040, izdala Fakulteta
za strojništvo v Mariboru. gnx-312302
Maren Irena, Glavarjeva 16, Komenda,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Rudolfa
Maistra Kamnik, št. SE-1925, izdano leta
2003. gnd-312343

Modic Žan, Iška vas 45, Ig, spričevalo
8. razreda OŠ Ig, št. 837, izdano leta 2009.
gnr-312354
Modic Žan, Iška vas 45, Ig, spričevalo
7. razreda OŠ Ig, št. 300, izdano leta 2008.
gnq-312355
Nemec Denis, Pod lipami 2, Celje,
obvestilo o uspehu 1. letnika Poslovne
komercialne šole v Celju - ekonomski tehnik,
šolsko leto 2006/07. gnr-312304
Okroglič Maša, Vojkova ulica 101/a,
Nova Gorica, spričevalo 2. letnika NSC
Nova Gorica. gny-312372
Oražem Nika, Zasavska cesta 48,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2009. gnx-312323
Pagon Mojca, Celovška 99/a, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2002. gnz-312296
Peljhan Al, Mazijeva 5, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Sp. Šiška,
izdano leta 2008 in 2009. gns-312303
Prša Anja, 5. prekomorske 21, Ptuj,
indeks, št. 61221312, izdala FF Maribor.
gnp-312281
Rak Nataša, Ceste 25, Rogaška Slatina,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Šolskega centra Rogaška Slatina,
izdano leta 2004. gnf-312366
Razdevšek Borut, Videm 14, Cerknica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1998. gno-312332
Ropret Helena, Vogljanska cesta 59,
Šenčur, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje
upravno-administrativne
šole
Ljubljana, izdano leta 1996, izdano na ime
Križelj Helena. gny-312272
Rupnik Jože, Podjelovo brdo 10,
Sovodenj, preklic indeksa, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 38/2010. gnz-312321
Saje Milica, Zagrad 30, Otočec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Novo mesto. gnm-312284
Slabe Luka, Verd, Kačurjeva cesta 1,
Vrhnika, obvestilo o uspehu pri maturi in
spričevalo o poklicni maturi, izdala Srednja
gradbena, geodetska in ekonomska šola v
Ljubljani leta 2005. gnj-312362
Šekoranja Franc, Bizeljska cesta 72, Bizeljsko, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana
- smer natakar, 1967. gnb-312345
Štos Daniela, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2006. gns-312328
Varjačić Varja, Prešernova 75, Radomlje,
indeks, št. 12002052, izdal Zavod IRC,
komericalist. gnn-312358
Vouk Vlasta, Jakobovo naselje 41,
Murska Sobota, spričevalo III. Osnovne šole
Murska Sobota, šolsko leto 1972/73, izdano
na ime Ružič Vlasta. gnd-312293
Winkler Sebastjan, Ulica Marija Kogoja
35, Nova Gorica, maturitetno spričevalo
Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2003.
gnl-312335
Zlodej Marika, Cesta na Roglo 11/a,
Zreče, spričevalo poklicne mature in
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spričevalo 3. in 4. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju. gnc-312344
Zorko Peter, V. Dol 17, Koprivnica,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠ Krško
- elektrik, energetik, izdano leta 2004.
gnl-312260
Zupančič Darinka, Ljubljanska cesta 93,
Šmarje - Sap, Šmarje - SAP, spričevalo 1.
in 3. letnik Srednje ekonomske šole Roška,
izdano leta 2001 in 2003, izdano na ime
Perovšek Darinka. gni-312288
Žele Marisa, Žmavčeva ulica 2, Maribor,
indeks, št. 18091719, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnm-312309
Živič Boštjan, Preški vrh 40, Kotlje,
indeks, št. 29007591, izdala Naravoslovna
tehniška fakulteta v Ljubljani. gnf-312291
Žugelj Peter, Medetova 17, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje družboslovne
in jezikovne šole Boris Ziherl Škofja Loka,
izdano leta 1989. gnu-312351
Žugelj Peter, Medetova 17, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje družboslovne
in jezikovne šole Boris Ziherl Škofja Loka,
izdano leta 1991. gnt-312352

Drugo preklicujejo
Aličić Refik, Ragovska ulica 21/a, Novo
mesto, digitalno tahografsko kartico, št.
10705000008134000, izdajatelj Cetis Celje.
gnp-312356
Berlot Kaja, Bevkova 52, Deskle,
vozno karto, št. 0907514, izdal Avrigo d.d.
gnl-312310
Bijelić Antonijo, Golnik 60, Golnik, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola Jesenice.
gnw-312274
Bilbija Predrag, Cesta maršala Tita 4a,
Jesenice, digitalne tahografske kartice št.
1070500019103000, izdajatelj Cetis Celje.
gnk-312311
Brgan Nina, Trška gora 107, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 01099073, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gni-312313
Cinac
Ragib,
Šmartinska
cesta
135 b, Ljubljana, delovno dovoljenje št.
99289838020, veljavno do 16. 8. 2011.
gnm-312359
Dolinar Matevž, Razori 1, Dobrova,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500014605000, izdajatelj Cetis Celje.
gnd-312368
Furlan Igor, Šišenska cesta 15, Ljubljana,
članski izkaznici, št. ZD40727069 z dne 26.
9. 2001 in št. 490714 z dne 10. 12. 1992,
izdajatelj sindikat ZSVS. gnb-312370
Furlan Igor, Šišenska cesta 15, Ljubljana,
člansko izkaznico, št. 23475, izdajatelj
LDS - Liberalna demokracija Slovenije.
gnz-312371
Gačić Mirko, Stantetova ul. 2, Velenje,
službeno izkaznico, št. 101655 - zasebno
varovanje. gnv-312325
Geršak Dejan s.p., Rošnja 18 B, Starše,
potrdilo za voznika tujca, št. 007318/MJ746460/2008, izdana na ime Kovačević Ivan,
pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije.
gnw-312349
Geršak Dejan s.p., Rošnja 18 B, Starše,
potrdilo za voznika tujca, št. 000199/MJ742-10179/2007, izdano na ime Radenković
Milorad pri Obrtno podjetniški zbornici
Slovenije. gnv-312350
Gostenčnik Uroš, Škofja vas 28, Škofja
vas, digitalno tahografsko kartico, št.

1070500004512000, izdajatelj Cetis Celje.
gnx-312348
Herga Alojz, Stojnci 119/b, Markovci, orož
ni list, št. 216-/2009, reg. št. OO420000405,
izdala UE Ptuj. gnb-312295
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
preklicuje naslednje neveljavne enotne
žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev:
Dragutin Stankovski, univ. dipl. inž. grad.,
G-0822, Peter Orehar, inž. gradb., G-0994,
mag. Božidar Branilovič, univ. dipl. inž.
str., S-0311, Stanislav Zorec, inž. gradb.,
G-0951, Jože Rok Šetina, univ. dipl. inž.
geod., Geo0143, Ferdinand Tomažič, univ.
dipl. inž. str.
Izkaznice pooblaščenih inženirjev: Otmar
Vrabič, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.,
RG0065, št. izkaznice 31600, Miroslav
Jere, univ. dipl. inž. el., E-0259, št. izkaznica
32484, Radoje Ranković, univ. dipl. inž. str.,
S-0284, št. izkaznica 32619, mag. Jože Žilih,
univ. dipl. inž. grad., št. izkaznice 32948.
Ob-3361/10
Jasic Kadir, Celovška 130, Ljubljana,
potrdilo za težko gradbeno mehanizacijo,
št. 1640, izdajatelj IVIS d.o.o. Trzin, leta
2003. gno-312357
Jelovčan Blaž, Lavrovec 11, Logatec,
nacionalno poklicno kvalifikacijo, št.
2558/8400.002.4.1,
izdala
Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije, 22. 4. 2008.
gno-312282
Jović Željko, Ižanska cesta 362,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500023608001, izdajatelj Cetis Celje.
gnt-312277
Jurčič & CO., d.o.o., Poslovna cona A 45,
Šenčur, CEMT zvezek-dnevnik, št. 00061/1
in CEMT licenco 2010 SLO N:00061 z
oznako CE/3AO in CEMT zvezek - dnevnik,
št. 00147/1 in CEMT licenco 2010 SLO N :
00147 z oznako CE/3IO. gnc-312369
Kadilnik Darko, Kajuhova 8, Slovenske
Konjice, vozno karto, št. 1070500014366000,
izdal Cetis Celje. gnx-312298
Kampuš Bogdan, Stranje 6, Šmarje pri
Jelšah, potrdilo za voznika tujca št. 7327/
AD 64-2-5453/2009, izdano na ime Jakemiv
Saša, veljavnost potrdila 23. 11. 2009 do 27.
11. 2010, izdala Obrtna podjetniška zbornica
Slovenije. gnf-312266
Kampuš Bogdan s.p., Stranje 6, Šmarje
pri Jelšah, izvod licence skupnosti za
tovorno vozilo MAN z reg. številko CE 7260A, izdano dne 25. 9. 2007 z veljavnostjo
do 22. 10. 2012. gng-312265
Kastelic Mateja, Jurna vas 25, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 01005037,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gng-312365
Klanšek Ana, Brezje 76/a, Brezje,
študentsko izkaznico, št. 09080099, izdala
Univerza v Ljubljani. gnh-312339
Knežević Sara, Deteljica 3, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 18071115, izdala
FF v Ljubljani. gne-312267
Kokelj Tina, Loška cesta 50/a, Žiri,
študentsko izkaznico, št. 20050142, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnb-312320
Kokol Zvonka, Moravci 72/c, Mala
Nedelja, izvod licence skupnosti , št. 005415,
izdano 21.11.2005 pri Obrtno podjetniški
zbornici Slovenije. gnx-312373
Kotar Igor, Krka 11, Novo mesto, orožni
list, št. OO380000256, izdala UE Novo
mesto. gnh-312268
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KS Logistik d.o.o., Lesično 26 A, Lesično,
licenco, št. GE003813/05385/003, izdana
pri GZS. gny-312322
Leskovar Peter, Vešenik 20/b, Slovenske
Konjice, orožni list, št. OO510000335, ser.
št. OROL0029098, izdala UE Slovenske
Konjice. gny-312297
Mahorič Peter, Varpolje 42, Rečica ob
Savinji, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012874010, izdajatelj Cetis Celje.
gng-312315
Mirjanić Sergej, Celjska ul. 9,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500007482000, izdajatelj Cetis Celje.
gnu-312326
Mrdjenović Milan, Šmarje 7, Šmarje,
pomorsko knjižico, št. 1448, izdana 26. 6.
1998. gnv-312275
Mršnik Leonida, Industrijska 4, Kozina,
študentsko izkaznico, št. 19806803, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnv-312300
Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10,
Šenčur, licenco, št. 007196, za vozilo DAF
FT 95430, S 380, z reg. št. KR Z2-062.
gnh-312314
Novak Barbara, Razkrižje 41a, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 19414793,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnp-312331
Obrenovič Daniel, Trojerjeva ulica 41,
Kranj, službeno izkaznico, št. 107220, izdal
Sintal Ljubljana. gnc-312294
Pavlin Aljaž, Cesta na Dobrovo 33, Celje,
študentsko izkaznico, št. 18090762, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnl-312360
Presečnik Damijana, Lenart pri Gornjem
Gradu 34, Gornji grad, študentsko izkaznico,
št. 71070518, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnz-312271
Ptičak Klemen, Cesta dolomitskega
odreda 12, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19400951, izdala Ekonomska fakulteta.
gni-312292
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Andrinek Boštjana, zap.
št. 146, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-3400/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega
uslužbenca Borenović Aleksandra, zap. št.
1863, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-3401/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Zakonjšek Gaša, zap.
št. 716, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-3402/10
Ristić Vedrana, Prešernova 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21070679, izdala
FDV Ljubljana. gnj-312262
Robinščal Mateja s.p. - taxi, Ormoška
cesta 19, Ljutomer, licenco, št. 010868,
za vozilo Toyoto Yaris z reg. št. J4-989.
gnj-312312
Ružnič Roman, Dolgo Brdo pri Mlinšah
8/h, Izlake, certifikat NPK - varnostnik,
izdana leta 2008. gny-312347
ST Stupar d.o.o., Ankaranska cesta
5/c, Koper - Capodistria, licenco, št.
GE004274/04005/019 za vozilo z reg. št.
KP3682H. gnd-312318
Šijaković Ljubo, Majaronova ulica 6,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 107277,
izdalo Ministrstvo za notranje zadeve.
gnn-312283
Šilec Simona, Vodole 4/b, Malečnik,
študentsko izkaznico, št. 61172003, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. gnc-312319
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Šiškin Igor, Ormoška cesta 6, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 20060341, izdala
Upravna fakulteta v Ljubljani. gnk-312286
Transport Milovanović s.p., Šolska pot
20, Spodnji Duplek, licenco za vozilo IVECO
EURO CERGO 75E17, reg. št. MB P1-616.
gnq-312280
Troha Miha, Slovenska cesta 31,
Spodnja Idrija, študentsko izkaznico, št.
63050120, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnf-312316
Vardar d.o.o., Gornji trg 013, Ljubljana,
nalepka za taxi tablo, za avto Mercedez,
reg. št. LJ 50-5KU, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gnh-312289
Veolia Transport Štajerska d.d., Cesta
k Tamu 7, Maribor, certifikat licence RS
s serijsko št. G 0004026, ter certifikat
licence skupnosti s serijsko št. G 4000042.
gnr-312329
Žnidarič Borut, Stara Nova vas 19,
Križevci pri Ljutomeru, študentsko izkaznico,
št. 19402813, izdala Ekonomska fakulteta.
gnk-312361
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