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Javni razpisi
Ob-3673/10
Spremembe
Skladno s spremembami in dopolnitvami Poslovnega načrta programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009
– 2013, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji
79. redni seji, dne 29. 4. 2010 s sklepom
št. 30200-2/2009/8 Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju:
Sklad), objavlja spremembe in dopolnitve
javnega razpisa za kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala.
V javnem razpisu za kapitalske naložbe
Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala (v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 17/10 z dne 5. 3. 2010 (Ob-1956/10),
se:
– točka 2. spremeni tako, da se:
– na koncu šestnajste alineje črta besedilo, ki je v oklepaju in doda besedilo
»in Sprememb in dopolnitev Poslovnega
načrta programa instrumentov finančnega
inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje
2009 – 2013, ki ga je Vlada RS sprejela
na 79. redni seji, dne 29. 4. 2010, sklep
št. 30200-2/2009/8 (v nadaljnjem besedilu:
Program PIFI)«;
– točka 4.3 spremeni tako, da se:
– v četrti alineji spremeni besedilo zadnjih dveh stavkov tako, da se zadnji stavek
črta, predzadnji stavek pa po novem glasi:
»Znesek kapitala je možno z naknadnimi
vplačili oblikovati postopno do 5. 8. 2015«;
– točka 4.4 spremeni tako, da se:
– v sedmi alineji črta besedilo »do vštetega drugega kolena« ter besedilo »in člani
nadzornega sveta«;
– v deseti alineji spremeni besedilo
zadnjih dveh stavkov tako, da po novem
glasi: »Do zaključka leta 2015 se upravljavska provizija obračunava v višini 2,5%
od vsote v DTK vplačanih osnovnih vložkov in skupnega zneska naknadnih vplačil,
h katerega vplačilu so se družbeniki DTK
pogodbeno zavezali. Po letu 2015 pa se
letna provizija obračunava v višini 2,5%
od neto vrednosti sredstev DTK, izkazanih
v bilanci stanja v zadnjem revidiranem letnem poročilu«;
– točka 4.5 spremeni tako, da se:
– v trinajsti alineji spremeni besedilo
tako, da se po novem glasi: »DTK mora
zavezana oziroma pridobljena sredstva iz
naslova osnovnega kapitala in naknadnih

vplačil s strani Republike Slovenije in privatnih družbenikov naložiti v MSP najkasneje
do 5. 8. 2015«;
– v šestnajsti alineje spremeni besedilo
tako, da se po novem glasi: »da so lahko
sredstva od prodaje kapitalskih naložb in
mezzanin naložb ponovno investirana samo
v nadaljevalne naložbe v MSP, ki jih je DTK
že podprla do 5. 8. 2015 v primeru, da se
s tem strinjajo vsi investitorji«;
– točka 8. spremeni tako, da se:
– po novem glasi: »DTK bodo lahko
kapitalske naložbe Republike Slovenije pridobile na podlagi v roku oddane vloge na
javni razpis za kapitalske naložbe Republike
Slovenije v zasebne DTK, ki bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12.
2011. Pogodbe z DTK morajo biti sklenjene
najkasneje do 30. 6. 2012«;
– točka 11. spremeni tako, da se:
– v prvem odstavku dopolni z dvema
dodatnima rokoma za predložitev vlog tako,
da se za zadnjim rokom za predložitev vlog
dodata še dva nova roka, in sicer:
»– 10. 9. 2011 in
– 31. 12. 2011«;
– prvi in drugi stavek drugega odstavka
tako, da po novem glasita: »Javni razpis bo
odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2011. V primeru, da bodo vsa
razpisana sredstva porabljena pred 31. 12.
2011, bo SPS objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane
nespremenjeno.
Z dnem objave sprememb in dopolnitev javnega razpisa bo na spletnih straneh
Sklada objavljana tudi dopolnjena razpisna
dokumentacija.
Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Ob-3778/10
Popravek
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad, v naslednjih objavljenih javnih razpisih:
– javni razpis za financiranje realizacije
slovenskih celovečernih prvencev za področje igranega, dokumentarnega ali animiranega filma za leto 2010;
– javni razpis za financiranje realizacije
slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih, in celovečernih animiranih filmov za
leto 2010;
– javni razpis za financiranje realizacije
slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih dokumentarnih filmov
za leto 2010;

– javni razpis za financiranje realizacije
slovenskih manjšinskih koprodukcij za kratkometražne in celovečerne igrane filme za
leto 2010;
– javni razpis za financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010;
– javni razpis za financiranje filmskih festivalov za leto 2010;
– javni razpis za financiranje razvoja
filmov na področju slovenskega igranega,
dokumentarnega in animiranega filma za
leto 2010;
– javni razpis za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih igranih filmov za
leto 2010, objavljenih v Uradnem listu RS,
št. 42/10, dne 28. 5. 2010, spreminja naslednje besedilo v vseh navedenih javnih
razpisih:
Zadnji odstavek v točki 9 se črta.
Točka 10 se spremeni tako, da se prvi
odstavek glasi: »Vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj in navedbo razpisa«, se
posamično za vsak projekt posebej lahko
izročijo na sedežu sklada, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka
prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj
mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora
biti podpisana in žigosana. V ovojnici mora
prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge
v elektronski obliki v formatu pdf na CD ali
DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge (podpisane
in žigosane strani morajo biti poskenirane).
Uradna oseba sklada, ki sprejema vloge,
prispele na ta javni razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema oziroma oddaje
na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.«
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 253/10
Ob-3681/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 40/10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
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za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami
o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (UL
L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006
z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)

št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi
z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL
L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES)
št. 484/2009 z dne 9. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja
kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj
podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009,
str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1975/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5),
zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet)
k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8.
2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 17. 12. 2009 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
javni razpis
za ukrep 311 – diverzifikacija
v nekmetijske dejavnosti za leto 2010
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa
311 diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 10.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 7.500.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– 2.500.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska
udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša 60 odstotkov upravičenih stroškov, od tega
znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov,
delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov. V primeru naložb v obnovljive vire
se stopnja pomoči poviša za 10 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa

Odprti

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od dne 5. 6. 2010 do objave zaprtja javnega razpisan na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6.
2015.
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo
naložbe, so lahko tudi stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do
sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje.

Cilj ukrepa:

Prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo
omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti,
spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na
kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na
kmetiji.

Informacije o razpisu:

– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel.: 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
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II. Predmet podpore
Skladno s 60. členom Uredbe PRP je
predmet podpore v okviru tega javnega razpisa:
1. proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (objavljene na
spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si),
2. proizvodne dejavnosti, povezane
s predelavo proizvodov izven Priloge I k
Pogodbi in drugih nekmetijskih proizvodov
na kmetiji po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– oddelek 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– oddelek 13 Proizvodnja tekstilij,
– oddelek 14 Proizvodnja oblačil,
– oddelek 15 Proizvodnja usnja, usnjenih
in sorodnih izdelkov,
– oddelek 16 Obdelava in predelava lesa;
proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in
protja, razen pohištva (razen za določene izdelke objavljene na spletni strani http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si),
– oddelek 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,
– oddelek 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov,
– oddelek 21 Proizvodnja farmacevtskih
surovin in preparatov,
– oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz
gume in plastičnih mas,
– oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih
mineralnih izdelkov,
– oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav,
– oddelek 26 Proizvodnja računalnikov,
elektronskih in optičnih izdelkov,
– oddelek 27 Proizvodnja električnih naprav,
– oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev
in naprav,
– oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil,
prikolic in polprikolic,
– razred 30.99 Proizvodnja vprežnih in
drugih vozil,
– oddelek 31 Proizvodnja pohištva,
– oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
– oddelek 33 Popravila in montaža strojev in naprav,
3. pridobivanje energentov in energije
za prodajo na kmetiji iz obnovljivih virov,
in sicer:
– proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov,
– predelava biomase za obnovljive vire
energije,
– infrastruktura za obnovljivo energijo iz
biomase in drugih obnovljivih virov energije,
4. prodajne dejavnosti na kmetiji (specializirane trgovine za prodajo pridelkov in
izdelkov iz lastne proizvodnje in z okoliških
kmetij, ki so registrirane po pododdelku 47.2
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
ali kot dopolnilna dejavnost na kmetiji),
5. storitvene dejavnosti na kmetijah:
– turizem (gostinske nastanitvene dejavnosti (SKD – oddelek 55) in strežba jedi
(SKD 2008 – oddelek 56) in druge negostinske dejavnosti (definirane v predpisih, ki
urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji),
– veterinarstvo (SKD – oddelek 75),
– izobraževanje(SKD – razred 85.10,
85.52, 85.59),
– zdravstvo in socialno varstvo (SKD –
razred 86.21, 86.22, 86.23, 86.90, oddelek
87 in 88),

– druge storitvene dejavnosti (SKD – pododdelek 45.2, oddelek 95 in 96).
III. Vlagatelji
(1) Skladno z 62. členom Uredbe PRP
so vlagatelji:
1. kmetija z dopolnilno dejavnostjo,
2. samostojni podjetnik posameznik,
3. gospodarska družba,
4. zadruga ali
5. zavod;
ter je odgovorna oseba podjetja član
kmetijskega gospodinjstva in ima prijavljeno
stalno bivališče na naslovu kmetije. Kot član
kmetijskega gospodinjstva se štejejo osebe,
določene v peti točki 3. člena Uredbe PRP:
1. nosilec kmetijske dejavnosti,
2. njegovi potomci ali njegovi posvojenci
in njihovi zakonci oziroma izven zakonski
partnerji,
3. njegovi vnuki oziroma potomci njegovih posvojencev in njihovi zakonci oziroma
izven zakonski partnerji,
4. njegov zakonec ali zunajzakonski partner,
5. njegovi brati in sestre ter njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji in njihovi
potomci,
6. njegovi starši,
7. njegovi stari starši,
8. posvojitelj.
(2) Kot odgovorna oseba se šteje oseba,
ki je definirana v drugem odstavku 62. člena
Uredbe PRP in je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetnik posameznik, zakoniti zastopnik gospodarske
družbe, zadruge ali zavoda.
(3) Registrirana dejavnost pomeni, da
je podjetje vpisano pri pristojnem organu.
Samostojni podjetnik posameznik, gospodarske družbe, zadruge in zavod morajo
imeti tudi pridobljeno davčno in matično
številko.
(4) Zavod je upravičena oblika registracije samo v primeru opravljanja dejavnosti
veterinarstva, izobraževanja, zdravstva in
socialnega varstva.
IV. Pogoji in obveznosti
IV. Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji, ki so določeni v 63. členu Uredbe PRP.
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni, resnični in točni.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(3) Vlagatelj mora imeti poravnane vse
davke in prispevke do države.
(4) Vlagatelj mora imeti sedež podjetja
v Republiki Sloveniji.
(5) Vlagatelj mora imeti sedež in opravljati dejavnost na kmetiji.
(6) Vlagatelj ne sme biti v stečajnem
postopku, v postopku prisilne poravnave ali
v postopku likvidacije.
(7) Vlagatelj mora biti registriran v skladu
z 62. členom Uredbe PRP.
(8) Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev
oziroma povečanje števila zaposlenih, razen
v primeru pridobivanja energije iz obnovljivih virov.
(9) Vlagatelj ob vložitvi vloge ne sme
presegati kriterijev za mikro podjetja definirana po priporočilu Evropske Komisije
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2003/361/EC (manj kot 10 zaposlenih in
manj kot 2.000.000 EUR čistega prihodka
od prodaje in/ali vrednost aktive).
(10) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
(11) Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora
imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. Vlagatelj, ki je pravna oseba,
mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju
Republike Slovenije.
(12) Odgovorna oseba mora imeti prijavljeno stalno bivališče na naslovu kmetije
in biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
(13) Odgovorna oseba se mora ukvarjati
v času oddaje vloge s kmetijsko dejavnostjo.
(14) Kmetija mora biti vpisana v register
kmetijskih gospodarstev.
(15) Kmetija mora biti dejavna. Za dejavno kmetijo se šteje, če ustvari bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače v letu pred letom objave javnega
razpisa in vloži zbirno vlogo na ARSKTRP
v predpisanem roku. Kolikor se zbirne vloge
v tekočem letu še ne more oddati, se upošteva oddana zbirna vloga v predhodnem
letu. Bruto minimalna plača na zaposlenega
je objavljena na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
Naložba:
(1) Iz dokumentacije mora biti razvidna
zaprtost finančne konstrukcije za priznani
in nepriznani del naložbe (finančna konstrukcija naložbe v prijavnem obrazcu mora
biti izpolnjena in seštevek mora dati skupno
vrednost naložbe).
(2) Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno
projektno dokumentacijo z detajlnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen
s strani odgovornega projektanta ter vsa dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja.
(3) V primeru nakupa samo opreme ali
strojev mora vlagatelj priložiti pravnomočno
gradbeno dovoljenje ali pravnomočno uporabno dovoljenje, za objekt ali prostor v katerem bo nameščena oprema.
(4) Če gre za izgradnjo in obnovo nepremičnin ter nakupa novih strojev in opreme mora vlagatelj dokazati lastništvo nepremičnine, kjer bo potekala naložba. Kot
last vlagatelja se šteje tudi solastništvo, 10
ali večletni najem objekta ali za to obdobje
ustanovljena stavbna pravica v korist vlagatelja.
(5) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, mora biti iz
priložene dokumentacije razvidno:
(a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
(b) ločen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje po tem
razpisu,
(c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov.
(6) Če vlagatelj kandidira za naložbo,
ki se (bo) nahaja(la) v objektih, zgrajenih
tudi za druge namene, se od vseh skupnih
stroškov gradnje celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada, ipd), kot upravičen
strošek prizna le strošek v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno površino objek-
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ta, ki jo upravičeni prostori zasedajo ali kot
je opredeljeno v popisu del
(7) Izdelan mora biti poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom,
ki je objavljen na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
Pri poslovnem načrtu oziroma programu
dela morajo biti izdelani vsi izračuni in priložene vse zahtevane priloge.
(8) Naložba se mora izvesti na kmetiji
izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik,
Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik,
Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš,
Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna,
Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na
Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše,
Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj
Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur,Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje,Tržič, Velenje, Višnja Gora,
Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki in
Žiri. Meje navedenih naselij so na spletni strani http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
(9) Naložba je ekonomsko opravičljiva,
če je denarni tok pozitiven.
(10) Naložbe, katerih skupna vrednost
ob prijavi ne presega 50.000 EUR (brez
DDV), se štejejo kot enostavne naložbe,
zahtevne naložbe pa so naložbe katerih
skupna vrednost presega 50.000 EUR (brez
DDV). Pri enostavnih naložbah se pripravi
enostavni poslovni načrt oziroma program
dela v skladu s priročnikom, ki je objavljen
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
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(11) Pri naložbah v obnovljive vire vrednost naložbe ob prijavi ne sme preseči
1.000.000 EUR (brez DDV).
(12) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok (vzgojno varstvena družina, delo
zasebnega vzgojitelja) mora ob zaključku
naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje
in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo
in šport.
(13) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe za izvajanje socialno
varstvene storitve za starostnike ali invalide mora:
– najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh
storitev v skladu s predpisi o socialnem varstvu in
– ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice za predviden program
izvajanja storitve.
IV/2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec v zvezi s naložbo od izdaje
odločbe o pravici do sredstev do zaključka
naložbe
(1) Upravičenec se zavezuje, da bo naložba izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja.
(2) Upravičenec mora za stroške vseh
storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so
višji od 10.000 EUR (brez DDV), pridobiti
primerljive pisne ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Kadar se iz objektivnih razlogov
ne more zagotoviti treh ponudb, se lahko
ob predhodnem soglasju z Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki ponudb morajo
biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju

samem. V primeru, da se vlagatelj v skladu
s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil
postopek izbire ponudnika izveden v skladu
s tem predpisom.
(3) Po zaključku naložbe mora upravičenec z naložbo zagotavljati ohranitev oziroma
povečanje števila zaposlenih oziroma zagotoviti vsaj eno novo zaposlitev. Pri dopolnilni
dejavnosti pa mora kmetija zagotoviti vsaj
eno PDM in pridobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Pri izračunu obsega dela se upošteva, da za eno
PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki
za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po
navedenih statusih in sicer: kmetijski zavarovanec, kmečka gospodinja in stalno najeta
delovna sila (1 PDM) ter druge osebe (0,5
PDM). Ta pogoj ni obvezen v primeru naložb
za pridobivanje energije iz obnovljivih virov.
(4) Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev. Kot zaključek naložbe se v primeru
gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje
storitve.
IV/3. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
sredstev
(1) Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka za izplačilo. Vse naložbe
po tem javnem razpisu morajo biti zaključene najkasneje v roku dveh let od datuma
izdaje odločbe o pravici do sredstev oziroma v roku določenem z odločbo o pravici
do sredstev.
(2) Kot dokazilo za zaključek naložbe
se šteje:

Naložba

Dokazilo o zaključku

1

Gradnja ali obnova objekta za katero je potrebno
gradbeno dovoljenje

Pravnomočno uporabno dovoljenje in poročilo o opravljenem delu, ki
ga podpiše upravičenec

2

Gradnja ali obnova objekta za katero ni potrebno
gradbeno dovoljenje

Gradbena situacija, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec in poročilo
o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec

3

Oprema

Pravnomočno uporabno dovoljenje (kolikor že ni bil priložen vlogi in
se za objekt zahteva) in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše
upravičenec
(3) Upravičenec, ki mu je bila izdana
odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti naslednja
dokazila:

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Izpolnjen obrazec PRP-09

2

Izpolnjen obrazec PRP-10

3

Originalni izvodi računov oziroma overjene fotokopije računov.

4

Dokazila o plačilih (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem
plačilu).

5

Gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu
(overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).

6

Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec

7

Tri ponudbe za dela in storitve, ki presegajo vrednost 10.000 EUR (brez DDV).

8

Pravnomočno uporabno dovoljenje, kolikor še ni bilo priloženo ob oddaji vloge in se za objekt zahteva.
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Vsi računi in dokazila se morajo glasiti
na upravičenca.
(4) Zahtevek za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku določenem
v odločbi o pravici do sredstev. Šteje se, da
je odločba izdana tisti dan, ki je naveden na
odločbi o pravici do sredstev.
(5) Upravičenec lahko vloži največ en
zahtevek za izplačilo sredstev.
(6) Upravičenci vlagajo zahtevke za
izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do
5. 10. in od 6. 12. do 31.12. Zahtevki, ki
bodo poslani med 6. 10. in 5. 12., bodo
zavrženi.
(7) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, 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, mogoč pa je upravni spor.
(8) Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
IV/4. Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
Prejemnik sredstev mora skladno
s 101. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Prvo letno poročilo je prejemnik
sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do
31.03. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Kolikor prejemnik
sredstev do 31.03., vsako zaporedno koledarsko leto, pet let od zadnjega prejema sredstev, na ARSKTRP ne posreduje
letnega poročila, plača globo v višini 200
EUR. Kolikor v roku 30 dni od vročitve odločbe o plačilu globe ne posreduje letnega
poročila, je dolžan vrniti deset odstotkov
prejetih sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani http://www.
arsktrp.gov.si/.
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(2) Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma ime podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani
http://www.mkgp.gov.si/.
(3) Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter
omogočiti kontrolo projekta na kraju samem
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu
sredstev:
(1) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter
jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu
sredstev. Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter
omogočiti kontrole na kraju samem s strani
ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih
revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom.
(2) Ohranjanje naložbe: Naložbena dejavnost, za katero prejemnik sredstev prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj
naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih
sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora
vrniti z zamudnimi obrestmi.
V. Omejitev sredstev:
Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
tej uredbi.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih
navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej
uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s 61. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški:

Upravičeni strošek

Investicijski stroški
1

Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih
elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del)

2

Posebno usposabljanje za opravljanje dejavnosti

3

Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem
besedilu: IKT) in računalniško programsko opremo. Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani z vključitvijo
opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).

Splošni stroški
1

Priprava vloge in poslovnega načrta, pridobitev gradbene dokumentacije ter priprava zahtevkov za izplačilo, ki so
povezani s pripravo in izvedbo projektov ter lahko predstavljajo vrednost v deležu do vključno 5 odstotkov skupne
priznane vrednosti naložbe.
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(2) Skladno z drugim in tretjim odstavkom
61. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki so nastali od datuma izdaje
odločbe o pravici do sredstev do 30. 6. 2015.
Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, kot so priprava vloge in
poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene dokumentacije ter priprava zahtevkov
za izplačilo, nastali po 1. 1. 2007 do vložitve
zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred
datumom začetka upravičenosti stroškov lahko začne z deli, vendar se ta dela ne štejejo
med upravičene stroške. Prav tako ne sme
prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev.
(3) Kot začetek naložbe se skladno z drugim odstavkom 61. člena Uredbe PRP šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitno dodeljenih sredstev
(sklenitev pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
(4) Do podpore pa niso upravičeni stroški
iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
ter četrtega odstavka 61. člena Uredbe PRP
naslednji stroški:
– vouchersko svetovanje,
– nakup patentiranih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
– naložbe v raziskave in razvoj produktov,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– prevozna in transportna sredstva, razen
viličarja,
– stroški poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema, itd),
– bančni stroški in stroški garancij,
– nakup rabljene opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
– nakup gradbene mehanizacije,
– naložbe v prostore za zasebno rabo,
– podjetij v sektorjih ribištva in ribogojstva
ter premogovništva,
– predelava živilskih proizvodov, katerih
surovina so kmetijski proizvodi.
(5) DDV ni upravičen strošek.
(6) Sredstva se ne dodelijo vlagateljem,
ki:
– so v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih
mesecih dosegla višino četrtine osnovnega
kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča
izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci,
– podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, so predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino,
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– imajo neporavnane obveznosti do države.
(7) Podpore se ne dodelijo za naložbe,
katerih izvedba se je začela pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 64. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje.
(2) Pri določitvi meril se upoštevajo naslednja načela:
1. razvojna ogroženost na ravni regije
Standardne klasifikacije teritorialnih enot 3
(v nadaljnjem besedilu: SKTE-3), v kateri
se izvaja naložba se oceni do15 odstotnih
točk,
2. ekonomski vidik se oceni do 65 odstotnih točk,
3. družbeno-socialni vidik upravičenca
se oceni do 20 odstotnih točk.
(3) Podrobnejša merila bodo podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
(4) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki
za ta javni razpis znaša 40 ali več odstotnih
točk. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga
v tem delu oceni z 0 točk.
(5) Skladno z 99. členom Uredbe PRP
velja, da če je lokacija naložbe na območju
občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS,
št. 87/09), pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za izbor, še
dodatnih deset odstotnih točk
(6) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, morajo vloge za pridobitev dodatnih
odstotnih točk iz prejšnjega odstavka, izpolnjevati vsaj enega od predpisanih pogojev,
ki jih podaja Projektna pisarna Vlade RS
v Pomurski regiji, in sicer:
a) pridobivanje energentov in energije za
prodajo na kmetiji iz obnovljivih virov,
b) v proizvodne dejavnosti, povezane
s predelavo proizvodov izven Priloge I k
Pogodbi in drugih nekmetijskih proizvodov
na kmetiji,
c) prodajne dejavnosti na kmetiji, ali
d) turizem.
(7). Sredstva se dodeljujejo do porabe
sredstev.
VIII. Finančne določbe
(1) Splošne finančne določbe so v skladu
s 65. členom Uredbe PRP.
(2) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev po pravilu de minimis.
(3) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno s 65. členom Uredbe PRP podpora za
namene tega javnega razpisa znaša do
vključno 60 odstotkov celotnih upravičenih
stroškov naložbe. V primeru, da se naložba
nanaša na pridobivanje energije iz obnovljivih virov, se podpora poviša za 10 odstotkov.

Delež podpore v odstotkih

1

Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov

70

2

Vse ostale upravičene naložbe

60
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(4) Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP
2007–2013, je omejena kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 3.500 EUR,
– prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Seznam upravičenih stroškov,
(b) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog,
(c) Prijavni obrazec,
(č) Navodila za izdelavo poslovnega načrta,
(d) Katalog kalkulacij,
(e) Navodilo za izpolnjevanje tabele
o prihodku iz kmetijske dejavnosti pred in
po naložbi,
(f) Priročnik za obveščanje,
(g) Priročnik za opredelitev malih in srednjih podjetij
(h) Seznam proizvodov prve stopnje predelave lesa,
(i) Seznam proizvodnih dejavnosti, povezanih s tradicionalnimi znanji na kmetiji.
(2) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO točki ARSK-

TRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana), tel.
01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail:
aktrp@gov.si.
(3) Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno z drugim odstavkom 92. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih
ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega
dneva po objavi javnega razpisa v uradnem listu RS do zaprtja javnega razpisa,
ki se objavi na spletnih straneh http://www.
mkgp.gov.si/.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 92. člena Uredbe PRP.
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
ukrep 311«
(3) Prepozne vloge se ne obravnavajo in
se s sklepom zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen
v XXIII. poglavju Uredbe PRP.
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(2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva
upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno na način iz prvega
odstavka 92. člena te uredbe, kot je določen
za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele
po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES.
S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača
upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja
in morebitne sankcije se uporabijo skladno
z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 102. členom Uredbe PRP. Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu te
uredbe, so naslednja:

Ključna opozorila iz 102. člena uredbe PRP
(1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ter v primeru določil iz drugega, četrtega in
petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja (razen za kmetijsko okoljske
ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od dneva ugotovitve kršitve obveznosti.
(2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo
sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja v primerih:
– višje sile ali izrednih okoliščin, določenih v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES, ob izpolnitvi pogojev, določenih s tretjim
odstavkom 102. člena Uredbe PRP. O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba
pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje
rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP prošnji ugodi. Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka se štejejo
razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Ti razlogi so naslednji:
(a) neugodne vremenske razmere,
(b) zamude pri dobavi strojev in opreme,
(c) nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe ipd.
(4) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne
izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
(5) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti na podlagi lažnih podatkov ali lažnih
izjav v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo
izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
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Ob-3682/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 40/10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem
računovodskih evidenc plačilnih agencij,
izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogo-

jih za povračila izdatkov v okviru EKJS in
EKSRP (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009,
str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006
z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi
z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL
L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES)
št. 484/2009 z dne 9. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja
kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj
podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009,
str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1975/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5),
zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet)
k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8.
2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 25. 12. 2009 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
javni razpis
za ukrep 312 – podpore ustanavljanju
in razvoju mikro podjetij za leto 2010
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa
312 podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 15.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 11.250.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– 3.750.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska
udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša 60 odstotkov upravičenih stroškov, od
tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov. V primeru naložb
v obnovljive vire se stopnja pomoči poviša za 10 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa

Odprti

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od dne 5. 6. 2010 do objave zaprtja javnega razpisan na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6.
2015.
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo
naložbe, so lahko tudi stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici
do sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje.

Cilj ukrepa:

Prispevati k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju
učinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih
zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka.

Informacije o razpisu:

– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
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II. Predmet podpore
Skladno s 66. členom in šestim odstavkom 67. člena Uredbe PRP je predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe
v že registrirana mikro podjetja na podeželju
in se naložba nanaša na opravljanje naslednjih dejavnosti po Standardni klasifikaciji
dejavnosti (SKD) SURS:
1. oddelek 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
2. oddelek 13 Proizvodnja tekstilij,
3. oddelek 14 Proizvodnja oblačil,
4. oddelek 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
5. oddelek 16 Obdelava in predelava
lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute,
slame in protja, razen pohištva (razen za
določene izdelke objavljene na spletni strani
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si),
6. oddelek 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,
7. oddelek 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov,
8. oddelek 21 Proizvodnja farmacevtskih
surovin in preparatov,
9. oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz
gume in plastičnih mas,
10. oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih
mineralnih izdelkov,
11. oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav,
12. oddelek 26 Proizvodnja računalnikov,
elektronskih in optičnih izdelkov,
13. oddelek 27 Proizvodnja električnih
naprav,
14. oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav,
15. oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic,
16. razred 30.99 Proizvodnja vprežnih
in drugih vozil,
17. oddelek 31 Proizvodnja pohištva,
18. oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
19. oddelek 33 Popravila in montaža
strojev in naprav,
20. področje D – oskrba z električno
energijo, plinom in paro,
21. področje E – oskrba z vodo; ravnanje
z odplakami in odpadki: saniranje okolja,
22. oddelek 55 – gostinske nastanitvene
dejavnosti,
23. oddelek 75 – veterinarstvo,
24. področje P – izobraževanje (razred
85.10, 85.52, 85.59),
25. področje Q – zdravstvo in socialno
varstvo (oddelek 87 in 88),
26. podrazred 96.090 – čuvanje, oskrba
in nega hišnih živali.
III. Vlagatelji
(1) Skladno z 68. členom Uredbe PRP
so vlagatelji:
1. samostojni podjetnik posameznik,
2. gospodarska družba,
3. zadruga ali
4. zavod.
(2) Registrirana dejavnost pomeni, da
je podjetje vpisano pri pristojnem organu in
ima pridobljeno davčno in matično številko.
(3) Odgovorna oseba je samostojni podjetnik posameznik, zakoniti zastopnik gospodarske družbe, zadruge ali zavoda.
(4) Zavod je upravičena oblika registracije samo v primeru opravljanja dejavnosti
veterinarstva, izobraževanja, zdravstva in
socialnega varstva.
IV. Pogoji in obveznosti

(c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov.
(6) Če vlagatelj kandidira za naložbo,
ki se (bo) nahaja(la) v objektih, zgrajenih
tudi za druge namene, se od vseh skupnih
stroškov gradnje celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada, ipd), kot upravičen
strošek prizna le strošek v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo ali kot
je opredeljeno v popisu del.
(7) Izdelan mora biti poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom,
ki je objavljen na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
Pri poslovnem načrtu oziroma programu
dela morajo biti izdelani vsi izračuni in priložene vse zahtevane priloge.
(8) Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
(9) Naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje,
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd,
Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik,
Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj,
Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš,
Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna,
Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne
na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina,
Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica,
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur,Škofja Loka, Šoštanj,
Tolmin, Trbovlje, Trebnje,Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec,
Železniki in Žiri. Meje navedenih naselij so
na spletni strani http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
(10) Naložba je ekonomsko opravičljiva,
če je denarni tok pozitiven.
(11) Naložbe, katerih skupna vrednost
ob prijavi ne presega 50.000 EUR (brez
DDV), se štejejo kot enostavne naložbe,
zahtevne naložbe pa so naložbe katerih
skupna vrednost presega 50.000 EUR (brez
DDV). Pri enostavnih naložbah se pripravi
enostavni poslovni načrt oziroma program
dela v skladu s priročnikom, ki je objavljen
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
(12) Pri naložbah v obnovljive vire vrednost naložbe ob prijavi ne sme preseči
1.000.000 EUR (brez DDV).
(13) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok (vzgojno varstvena družina, delo
zasebnega vzgojitelja) mora ob zaključku
naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje
in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo
in šport.
(14) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe za izvajanje socialno
varstvene storitve za starostnike ali invalide mora:
– najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh
storitev v skladu s predpisi o socialnem varstvu in
– ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice za predviden program
izvajanja storitve.
IV/2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s naložbo od izdaje odločbe
o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) Upravičenec se zavezuje, da bo naložba izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo

IV/1. Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji, ki so določeni v 69. členu Uredbe PRP.
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni, resnični in točni.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(3) Vlagatelj mora imeti poravnane vse
davke in prispevke do države.
(4) Vlagatelj mora imeti sedež podjetja
v Republiki Sloveniji.
(5) Vlagatelj ne sme biti v stečajnem
postopku, v postopku prisilne poravnave ali
v postopku likvidacije.
(6) Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti
naložbo izven dejavne kmetije. Za dejavno
kmetijo se šteje, če ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače
v letu pred letom objave javnega razpisa
in vloži zbirno vlogo na ARSKTRP v predpisanem roku.
(7) Vlagatelj mora biti registriran v skladu
z 68. členom Uredbe PRP.
(8) Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev
oziroma povečanje števila zaposlenih, razen
v primeru pridobivanja energije iz obnovljivih virov.
(9) Vlagatelj ob oddaji vloge ne sme
presegati kriterijev za mikro podjetja definirana po priporočilu Evropske Komisije
2003/361/EC (manj kot 10 zaposlenih in
manj kot 2.000.000 EUR čistega prihodka
od prodaje in/ali vrednost aktive).
Naložba:
(1) Iz dokumentacije mora biti razvidna
zaprtost finančne konstrukcije za priznani
in nepriznani del naložbe (finančna konstrukcija naložbe v prijavnem obrazcu mora
biti izpolnjena in seštevek mora dati skupno
vrednost naložbe).
(2) Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno
projektno dokumentacijo z detajlnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen
s strani odgovornega projektanta ter vsa dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja.
(3) V primeru nakupa samo opreme ali
strojev mora vlagatelj priložiti pravnomočno
gradbeno dovoljenje ali pravnomočno uporabno dovoljenje, za objekt ali prostor v katerem bo nameščena oprema.
(4) Če gre za izgradnjo in obnovo nepremičnin ter nakup novih strojev in opreme mora vlagatelj dokazati lastništvo nepremičnine, kjer bo potekala naložba. Kot
last vlagatelja se šteje tudi solastništvo, 10
ali večletni najem objekta ali za to obdobje
ustanovljena stavbna pravica v korist vlagatelja.
(5) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, mora biti iz
priložene dokumentacije razvidno:
(a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
(b) ločen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje po tem
razpisu,
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graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja.
(2) Upravičenec mora za stroške vseh
storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so
višji od 10.000 EUR (brez DDV), pridobiti
primerljive pisne ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Kadar se iz objektivnih razlogov
ne more zagotoviti treh ponudb, se lahko
ob predhodnem soglasju z Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki ponudb morajo
biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem. V primeru, da se vlagatelj v skladu
s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil
postopek izbire ponudnika izveden v skladu
s tem predpisom.
(3) Po zaključku naložbe mora upravičenec z naložbo zagotavljati ohranitev oziroma
povečanje števila zaposlenih oziroma zagotoviti vsaj eno novo zaposlitev. Ta pogoj ni
obvezen v primeru naložb za pridobivanje
energije iz obnovljivih virov.
(4) Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev. Kot zaključek naložbe se v primeru
gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje
storitve.
IV/3. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
(1) Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka za izplačilo. Vse naložbe
po tem javnem razpisu morajo biti zaključene najkasneje v roku dveh let od datuma
izdaje odločbe o pravici do sredstev oziroma v roku določenem z odločbo o pravici
do sredstev.
(2) Kot dokazilo za zaključek naložbe
se šteje:

Št.

Naložba

Dokazilo o zaključku

1

Gradnja ali obnova objekta za katero je potrebno
gradbeno dovoljenje

Pravnomočno uporabno dovoljenje in poročilo o opravljenem delu,
ki ga podpiše upravičenec

2

Gradnja ali obnova objekta za katero ni potrebno
gradbeno dovoljenje

Gradbena situacija, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec in
poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec

3

Oprema

Pravnomočno uporabno dovoljenje (kolikor že ni bil priložen vlogi in
se za objekt zahteva) in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše
upravičenec
(3) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku
priložiti naslednja dokazila:

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Izpolnjen obrazec PRP-09

2

Izpolnjen obrazec PRP-10

3

Originalni izvodi računov oziroma overjene fotokopije računov.

4

Dokazila o plačilih (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem
plačilu).

5

Gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu
(overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).

6

Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec

7

Tri ponudbe za dela in storitve, ki presegajo vrednost 10.000 EUR (brez DDV).

8

Pravnomočno uporabno dovoljenje, kolikor še ni bilo priloženo ob oddaji vloge in se za objekt zahteva.
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Vsi računi in dokazila se morajo glasiti
na upravičenca.
(4) Zahtevek za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku določenem
v odločbi o pravici do sredstev. Šteje se, da
je odločba izdana tisti dan, ki je naveden na
odločbi o pravici do sredstev.
(5) Upravičenec lahko vloži največ en
zahtevek za izplačilo sredstev.
(6) Upravičenci vlagajo zahtevke za
izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do
5. 10. in od 6. 12. do 31.12. Zahtevki, ki
bodo poslani med 6. 10. in 5. 12., bodo
zavrženi.
(7) Upravičenec mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(8) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, 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, mogoč pa je upravni spor.
(9) Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
IV/4. Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
Prejemnik sredstev mora skladno
s 101. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila
sredstev. Prvo letno poročilo je prejemnik
sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do
31.03. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Kolikor prejemnik sredstev do 31.03., vsako zaporedno koledarsko
leto, pet let od zadnjega prejema sredstev,
na ARSKTRP ne posreduje letnega poročila, plača globo v višini 200 EUR. Kolikor
v roku 30 dni od vročitve odločbe o plačilu
globe ne posreduje letnega poročila, je dolžan vrniti deset odstotkov prejetih sredstev.
Obrazci za pripravo poročila se objavijo na
spletni strani http://www.arsktrp.gov.si/.
(2) Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma ime podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani
http://www.mkgp.gov.si/.
(3) Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter
omogočiti kontrolo projekta na kraju samem
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu
sredstev:
(1) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter
jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu
sredstev. Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter
omogočiti kontrole na kraju samem s strani
ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih
revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom.
(2) Ohranjanje naložbe: Naložbena dejavnost, za katero prejemnik sredstev prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj
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naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih
sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora
vrniti z zamudnimi obrestmi.
V. Omejitev sredstev:
Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
Uredbi PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po Uredbi
PRP, že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s 67. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški:
Št.

Upravičeni strošek

Investicijski stroški
1

Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova
montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del)

2

Posebno usposabljanje za opravljanje dejavnosti

3

Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z informacijskokomunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT) in računalniško
programsko opremo. Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani
z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže
opreme).

Splošni stroški
1

Priprava vloge in poslovnega načrta, pridobitev gradbene dokumentacije
ter priprava zahtevkov za izplačilo, ki so povezani s pripravo in izvedbo
projektov ter lahko predstavljajo vrednost v deležu do vključno 5 odstotkov
skupne priznane vrednosti naložbe.
(2) Skladno z četrtim in petim odstavkom 67. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki so nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev
do 30. 6. 2015. Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, kot so
priprava vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene dokumentacije ter
priprava zahtevkov za izplačilo, nastali po
1. 1. 2007 do vložitve zahtevka za izplačilo
sredstev. Vlagatelj pred datumom začetka
upravičenosti stroškov lahko začne z deli,
vendar se ta dela ne štejejo med upravičene
stroške. Prav tako ne sme prevzeti nobenih
obveznosti na račun morebitnih dodeljenih
sredstev.
(3) Kot začetek naložbe se skladno s četrtim odstavkom 67. člena Uredbe PRP šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitno dodeljenih sredstev
(sklenitev pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
(4) Do podpore pa niso upravičeni stroški
iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
ter drugega odstavka 67. člena Uredbe PRP
naslednji stroški:
– vouchersko svetovanje,
– nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega
znanja,

Stran

1360 /

Št.

45 / 3. 6. 2010

– naložbe v raziskave in razvoj produktov,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– prevozna in transportna sredstva, razen viličarja,
– stroški poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema, itd),
– bančni stroški in stroški garancij,
– nakup rabljene opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
– nakup gradbene mehanizacije in opreme,
– naložbe v prostore za zasebno rabo,
– podjetij v sektorjih ribištva in ribogojstva ter premogovništva,
– predelava živilskih proizvodov, katerih
surovina so kmetijski proizvodi.
(5) DDV ni upravičen strošek.
(6) Sredstva se ne dodelijo vlagateljem,
ki:
– so v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
– podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, so predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino,
– imajo neporavnane obveznosti do države.
(7) Podpore se ne dodelijo za naložbe,
katerih izvedba se je začela pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 70. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje.
(2) Pri določitvi meril se upoštevajo naslednja načela:
1. razvojna ogroženost na ravni regije
Standardne klasifikacije teritorialnih enot 3
(v nadaljnjem besedilu: SKTE-3), v kateri
se izvaja naložba se oceni do15 odstotnih
točk,
2. ekonomski vidik se oceni do 65 odstotnih točk,
3. družbeno-socialni vidik upravičenca
se oceni do 20 odstotnih točk.
(3) Podrobnejša merila bodo podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
(4) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki
za ta javni razpis znaša 40 ali več odstotnih
točk. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga
v tem delu oceni z 0 točk.
(5) Skladno z 99. členom Uredbe PRP
velja, da če je lokacija naložbe na območju
občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS,
št. 87/09), pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za izbor, še
dodatnih deset odstotnih točk.
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(6). Sredstva se dodeljujejo do porabe
sredstev.
IX. Finančne določbe
1) Splošne finančne določbe so v skladu
s 71. členom Uredbe PRP.
(2) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev po pravilu de minimis.
(3) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno z 71. členom Uredbe PRP podpora za
namene tega javnega razpisa znaša do
vključno 60 odstotek celotnih upravičenih
stroškov naložbe. V primeru, da se naložba
nanaša na pridobivanje energije iz obnovljivih
virov, se podpora poviša za 10 odstotkov.
Št.

Vrsta naložbe

Delež podpore v odstotkih

1

Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih
virov

70

2

Vse ostale upravičene naložbe

60

(4) Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP
2007–2013, je omejena kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 3.500 EUR,
– prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Seznam upravičenih stroškov,
(b) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog,
(c) Prijavni obrazec,
(č) Navodila za izdelavo poslovnega načrta,
(d) Katalog kalkulacij,
(e) Navodilo za izpolnjevanje tabele
o prihodku iz kmetijske dejavnosti,
(f) Priročnik za obveščanje,
(g) Priročnik za opredelitev malih in srednjih podjetij
(h) Seznam proizvodov prve stopnje predelave lesa,
(2) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana), tel.
01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail:
aktrp@gov.si.
(3) Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno z drugim odstavkom 92. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v uradnem listu RS do
zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
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pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 92. člena Uredbe PRP.
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
ukrep 312«
(3) Prepozne vloge se ne obravnavajo in
se s sklepom zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen
v XXIII. poglavju Uredbe PRP.
(2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva
upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno na način iz prvega
odstavka 92. člena te uredbe, kot je določen
za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
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XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele
po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES.
S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača
upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja
in morebitne sankcije se uporabijo skladno
z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 102. členom Uredbe PRP. Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu te
uredbe, so naslednja:

Ključna opozorila iz 102. člena uredbe PRP
(1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ter v primeru določil iz drugega, četrtega in
petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja (razen za kmetijsko okoljske
ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od dneva ugotovitve kršitve obveznosti.
(2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo
sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja v primerih:
– višje sile ali izrednih okoliščin, določenih v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES, ob izpolnitvi pogojev, določenih s tretjim
odstavkom 102. člena Uredbe PRP. O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba
pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje
rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP prošnji ugodi. Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka se štejejo
razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Ti razlogi so naslednji:
(a) neugodne vremenske razmere,
(b) zamude pri dobavi strojev in opreme,
(c) nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe ipd.
(4) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne
izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
(5) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti na podlagi lažnih podatkov ali lažnih
izjav v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo
izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
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Št. 253/10
Ob-3683/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 40/10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-

SRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami
o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (UL
L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006
z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi
z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL
L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES)
št. 484/2009 z dne 9. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja
kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj
podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009,
str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1975/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 17. 12. 2009 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
javni razpis
za ukrep 321 osnovne storitve
za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa
321 Osnovne storitve za gospodarstvo in prebivalstvo podeželja za naložbe
v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij na podeželju.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 4.268.889 EUR. Sredstva
se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 3.842.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– 426.889 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska
udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov, od tega
znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 90 odstotkov, delež
Republike Slovenije pa 10 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa

Odprti

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od dne 5. 6. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih
straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6. 2015.
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe,
so lahko tudi stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev,
vendar samo od 1. 1. 2007 dalje.

Cilj ukrepa:

S podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij omogočiti
enake možnosti dostopa do informacij in storitev, ki jih ponuja to omrežje,
podeželskim prebivalcem in gospodarstvom v Pomurju. To je zlasti pomembno na
območjih, kjer so t.i. bele lise. Bele lise predstavljajo območja, kjer ob času prijave
na javni razpis širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma območja, kjer novi
interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem
območju že obstajajo posamezni širokopasovni priključki in območja, za katera je
na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega
interesa.

Informacije o razpisu:

– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
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II. Predmet podpore
Skladno s 72. členom Uredbe PRP je
predmet podpore v okviru tega javnega razpisa sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij
v Pomurju na območjih belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za
gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe
tega razpisa definirane kot območja, kjer ob
času prijave na javni razpis širokopasovni
priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti
pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni
širokopasovni priključki in kot območja, za
katera je na dan objave javnega razpisa
s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Neobstoj komercialnega interesa je izkazan na območjih, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega
priključka in kjer se v naslednjih 24 mesecih
od datuma objave javnega razpisa s strani
operaterjev elektronskih komunikacij ne planira gradnje širokopasovnega omrežja, ki bi
omogočila povezovanje končnih uporabnikov
s hitrostjo vsaj 2 Mb/s na končnega uporabnika in je z analizo poslovnega modela možno dokazati, da takega omrežja ni mogoče
zgraditi in upravljati brez ustvarjanja izgube
iz poslovanja. Veljaven je zadnji objavljeni
seznam območij belih lis, ki ga Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavi
na svoji spletni strani pred datumom oddaje
vloge na predmetni razpis:
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/elektronske_komunikacije_in_posta/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij/2_javni_razpis_za_pridobitev_sredstev/
III. Vlagatelji
(1) Skladno s 74. členom Uredbe PRP so
vlagatelji občine.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1. Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji, ki so določeni v 75. členu Uredbe PRP.
1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije na
predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep
v tiskani in elektronski obliki na ustreznem
nosilcu zapisa. Priložene morajo biti vse priloge in dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji, ki morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva.
2. Računi in predračuni se morajo glasiti
na vlagatelja.
3. Naložba se mora izvesti na območju
Pomurske regije.
4. Naložba se mora izvesti izven naselij
s statusom mesta. Meje naselij so na spletni
strani http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
5. Vlagatelj mora predložiti projekt, ki
mora vsebovati tudi razvojne cilje občine,
usklajene z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
6. Razvojni cilji občine, povezani
s projektom, morajo biti v skladu s PRP
2007–2013.
7. Vlagatelj mora predložiti poslovni načrt
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
v občini ali drug primerljiv strateški dokument občine s področja elektronskih komunikacij, iz katerega so vidne zahteve za projekt ter razvojni cilji občine, povezani s tem
projektom.
8. Iz dokumentacije vlagatelja mora biti
jasno razvidno območje belih lis v občini,
kjer ni komercialnega interesa za gradnjo
širokopasovnih omrežij.

9. Iz dokumentacije morajo biti razvidni
podatki o številu gospodinjstev na območju belih lis, za celo občino, ter za vsak del
omrežja posebej. Za naselje, ki je uvrščeno
na seznam belih lis, se za število gospodinjstev upoštevajo le tista gospodinjstva, ki
v naselju dejansko nimajo možnosti dostopa
do širokopasovnih priključkov in ne vsa gospodinjstva v tem naselju.
10. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezen
strokoven nadzor nad gradnjo omrežja, kar
mora biti razvidno iz posredovane dokumentacije.
11. Vlagatelj mora predložiti oceno števila potencialnih priključkov. Za potencialni
priključek se šteje vsako posamezno gospodinjstvo z območja belih lis, ki mu s tem
omrežjem omogočamo povezavo v širokopasovno omrežje. Šteje se, da je gospodinjstvu omogočeno povezovanje v širokopasovno omrežje kadar je gospodinjstvo
v dometu brezžičnega omrežja ali v neposredni bližini omrežja. Za neposredno bližino se šteje razdalja do 200 m do kabelske
kanalizacije ali do priključne točke, če na tej
razdalji ni ovir, ki bi preprečile povezovanje
gospodinjstva z omrežjem.
12. Iz projekta mora biti razvidno povezovanje v tranzitno omrežje.
13. Iz predložene dokumentacije morajo
biti razvidni predvideni stroški upravljanja,
stroški vzdrževanja, stroški financiranja,
stroški amortizacije ter morebitni drugi stroški. Aktivna oprema in vsa oprema z amortizacijsko dobo, ki je krajša od 5 let, mora biti
financirana iz najemnine ali koncesijske dajatve, kadar je ta oprema v lasti vlagatelja.
14. Vrsta tehnologije, ki jo je izbrani
vlagatelj predvidel v projektu za omrežje
oziroma del omrežja, ne sme biti predpisana vnaprej, mora pa ustrezati zahtevam
vlagatelja. Vlagatelj mora svojo vlogo in
projekt v celoti pripraviti v skladu s tehnološkimi priporočili Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pomoč pri
načrtovanju gradnje odprtih širokopasovnih
omrežij s pomočjo sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki so objavljena na spletni strani:
http://www.
mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/elektronske_komunikacije_in_posta/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij/2_javni_razpis_za_pridobitev_sredstev/
15. Projekt, ki bo izbran po tem razpisu, predstavlja državno pomoč v skladu
s shemo »Razvoj širokopasovnega omrežja
v Sloveniji«, št. C(2009)8127 z dne 19. 10.
2009 in je združljiva s členom 87(3)(c) Pogodbe ES. Izbrani upravičenec mora dosledno spoštovati veljavno zakonodajo, ki ureja
državne pomoči in navodila ARSKTRP.
16. Vlagatelj mora takoj po zaključku gradnje predati zgrajeno omrežje v upravljanje
izbranemu upravljavcu in v uporabo pa šele
po potrditvi projekta s strani Evropske komisije.
Pogoji glede neobstoja komercialnega
interesa
Za dokazovanje neobstoja komercialnega interesa se uporablja seznam belih lis,
ki je objavljen na spletni strani Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo:
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/elektronske_komunikacije_in_posta/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij/2_javni_razpis_za_pridobitev_sredstev/,v katerem
je že upoštevan izražen komercialni interes
operaterjev elektronskih komunikacij:
– kadar je na delu naselja iz seznama
belih lis širokopasovno omrežje omogočeno,

Št.

45 / 3. 6. 2010 /

Stran

1363

se za belo liso šteje le tisti del naselja, kjer
širokopasovno omrežje še ni omogočeno.
Le tisti del naselja je lahko predmet gradnje
širokopasovnega omrežja po tem javnem
razpisu. Vlagatelj je dolžan v vsakem naselju sam ugotoviti dejansko stanje,
– vlagatelj mora za naselja, ki so le deloma na območju belih lis, odsotnost komercialnega interesa operaterjev elektronskih
komunikacij izkazati s pisnimi potrdili. Šteje
se, da operaterji elektronskih komunikacij
na določenem območju v naslednjih dveh
letih nimajo v planu gradnje širokopasovnih
omrežij, če vlagatelja ali Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo s temi
načrti ne seznanijo v roku 21 dni po prejemu
poziva s strani vlagatelja ali Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
– vlagatelj mora izkazati, da ocena vseh
stroškov na pričakovanega končnega uporabnika presega cene, ki jih je s tem omrežjem možno doseči na trgu. Pri tem se šteje,
da je na trgu možno doseči ceno, ki dosega
vsaj 80 odstotkov povprečne maloprodajne
cene, pod katero večji ponudniki storitev
v Sloveniji ponujajo širokopasovni dostop
s primerljivo hitrostjo.
Pogoji za finančni načrt glede finančnih
izračunov vseh stroškov povezanih z gradnjo in delovanjem odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
v občini
Vlagatelj mora predložiti finančni načrt
projekta z opredeljenimi finančnimi viri, stroški projekta (upravičeni in neupravičeni) ter
kazalniki:
– vlagatelj mora predložiti finančne izračune v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi,
Delovni dokument št. 4 Evropske komisije –
Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, ki dokazujejo,
da gradnja, upravljanje in vzdrževanje z namenom ustvarjanja dobička ob cenah, ki jih
je s tem omrežjem možno doseči na trgu, ni
mogoča. Iz izračunov mora biti razvidno, da
z izgradnjo in upravljanjem omrežja ni možno dosegati niti minimalnega dobička,
– vlagatelj mora podati specifikacijo vseh
upravičenih stroškov, ki jo je ponudnik navedel v projektu in predstaviti v obliki, primerni
za gradnjo po principu projekta na ključ,
– vlagatelj mora predvideti realne prihodke omrežja z upoštevanjem cen, ki jih
je s tem omrežjem možno doseči na trgu.
Pri tem se šteje, da je na trgu možno doseči
ceno, ki dosega vsaj 80 odstotkov povprečne maloprodajne cene, pod katero večji ponudniki storitev v Sloveniji ponujajo širokopasovni dostop s primerljivo hitrostjo,
– vlagatelj mora predložiti izračun neto
sedanje vrednosti ocenjenih prihodkov in
ocenjenih tekočih stroškov v obdobju eksploatacije omrežja. Pri tem upravičeni
stroški ne smejo preseči sedanje vrednosti
stroškov naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto prihodkov naložbe v določenem
referenčnem obdobju. Kolikor se omrežje
v obdobju 20 let v celoti ne amortizira, je
potrebno oceniti preostalo vrednost omrežja, preračunano na neto sedanjo vrednost
in za to vrednost zmanjšati delež sredstev
PRP 2007–2013,
– vlagatelj mora predložiti izračun stroškov amortizacije.
– vlagatelj mora upoštevati omejitev
stroškov gradbenih del, ki za omrežje, ki
je predmet tega javnega razpisa, ne smejo presegati 35 odstotkov vseh upravičenih
stroškov le tega.
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Pogoji glede obveznih horizontalnih omilitvenih ukrepov za izvedbo projekta
17. Učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
18. Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno
zbiranje odpadkov),
19. Trajnostna dostopnost,
20. Zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
IV/2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s naložbo od izdaje odločbe
o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) Upravičenec se zavezuje, da bo naložba izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine, varstvo okolja in ohranjanju narave.
(2) Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev. Kot zaključek naložbe se v primeru
gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje
storitve.
(3) Izvajalec bo izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
(4) Za vsako spremembo naložbe je potrebno predhodno pridobiti soglasje ARSKTRP.
IV/3. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
sredstev
(1) Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka za izplačilo. Vse naložbe
po tem javnem razpisu morajo biti zaključene najkasneje v roku dveh let od datuma
izdaje odločbe o pravici do sredstev oziroma v roku določenem z odločbo o pravici
do sredstev.
(2) Kot dokazilo za zaključek naložbe
se šteje:

Št.

Naložba

Dokazilo o zaključku

1

Gradnja ali obnova objekta za katero je
potrebno gradbeno dovoljenje

Pravnomočno uporabno dovoljenje in poročilo o opravljenem delu, ki ga
podpiše upravičenec

2

Gradnja ali obnova objekta za katero ni
potrebno gradbeno dovoljenje

Gradbena situacija, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec in poročilo
o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec

3

Oprema

Pravnomočno uporabno dovoljenje (če je obvezno v skladu z gradbeno
zakonodajo) in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec
(3) Upravičenec, ki mu je bila izdana
odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti naslednja
dokazila:

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Izpolnjen obrazec PRP-09

2

Izpolnjen obrazec PRP-10

3

Originalne račune oziroma overjene fotokopije računov.

4

Dokazila o plačilih (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem
plačilu).

5

Gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu
(overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).

6

Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec

7

Dokazilo o izboru izvajalca del in upravljavca v skladu s predpisi o javnem naročilu

8

Pravnomočno uporabno dovoljenje, (če je obvezno v skladu z gradbeno zakonodajo)
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Vsi računi in dokazila se morajo glasiti
na upravičenca.
(4) Zahtevek za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku določenem
v odločbi o pravici do sredstev. Šteje se, da
je odločba izdana tisti dan, ki je naveden na
odločbi o pravici do sredstev.
(5) Upravičenec lahko vloži največ en
zahtevek za izplačilo sredstev.
(6) Upravičenci vlagajo zahtevke za
izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do
5. 10. in od 6. 12. do 31.12. Zahtevki, ki
bodo vloženi med 6. 10. in 5. 12., bodo
zavrženi.
(7) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, 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, mogoč pa je upravni spor.
(8) Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
IV/4. Obveznosti, ki jih mora prejemnik
sredstev izpolnjevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
Prejemnik sredstev mora skladno
s 101. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila
sredstev. Prvo letno poročilo je prejemnik
sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do
31.03. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Kolikor prejemnik sredstev do 31.03., vsako zaporedno koledarsko
leto, pet let od zadnjega prejema sredstev,
na ARSKTRP ne posreduje letnega poročila, plača globo v višini 200 EUR. Kolikor
v roku 30 dni od vročitve odločbe o plačilu
globe ne posreduje letnega poročila, je dolžan vrniti deset procentov prejetih sredstev.
Obrazci za pripravo poročila se objavijo na
spletni strani http://www.arsktrp.gov.si/.
(2) Prejemniki sredstev (naziv občine),
opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek
odobrenih javnih sredstev se objavijo na
spletni strani http://www.mkgp.gov.si/.
(3) Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter
omogočiti kontrolo projekta na kraju samem
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu
sredstev:
(1) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter
jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu
sredstev. Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter
omogočiti kontrole na kraju samem s strani
ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih
revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom.
(2) Ohranjanje naložbe: Naložbena dejavnost, ki je predmet podpore, se mora
opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju se
ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma
odtujiti naložbe, prav tako se naložbe ne
sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora prejemnik
sredstev vrniti z zamudnimi obrestmi.
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V. Omejitev sredstev:
Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
Uredbi PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po Uredbi
PRP, že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
(4) Sredstva se ne dodelijo za območja
mest.
(5) Sredstva se ne dodelijo občinam, ki
niso v Pomurju.
VI. Upravičeni stroški
A. Upravičeni stroški so:
Št.

Upravičeni strošek

Investicijski stroški
1

Stroški izvedbe naložbe (pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena
dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska dela in zaključna dela); pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave
gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na kraju samem (nakup, prevoz in delo)

2

Stroški za opremo in odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih
objektov omrežja (v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo naložbe)

3

Stroški opreme in materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme.
Aktivna oprema je za potrebe tega javnega razpisa definirana kot oprema,
ki je potrebna za medsebojno povezovanje različnih medsebojno ločenih
delov omrežja ter za povezovanje do hrbteničnega omrežja oziroma do
operaterjev in za svoje delovanje potrebuje električno napajanje. Taka
aktivna oprema je upravičen strošek. Terminalna oprema ter druga aktivna
oprema, ki se inštalira pri končnih uporabnikih omrežja, ni upravičen
strošek.

4

Stroški izvedbe pasivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do
končnih uporabnikov.

Splošni stroški
1

Honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti
in ekonomske upravičenosti (v višini do vključno 20 odstotkov skupne
priznane vrednosti naložbe)

2

Stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav.
(1) Skladno z drugim in tretjim odstavkom 73. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki so nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do
30. 6. 2015). Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, nastali po
1. 1. 2007 do vložitve zahtevka za izplačilo
sredstev. Vlagatelj pred datumom začetka
upravičenosti stroškov lahko začne z deli,
vendar se ta dela ne štejejo med upravičene
stroške. Prav tako ne sme prevzeti nobenih
obveznosti na račun morebitnih dodeljenih
sredstev.
(2) Kot začetek naložbe se skladno z četrtim odstavkom 73. člena Uredbe PRP šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitno dodeljenih sredstev
(sklenitev pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
(3) Do podpore pa niso upravičeni stroški
iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
ter tretjega odstavka 73. člena Uredbe PRP
naslednji stroški:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
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– stroški poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema, itd),
– bančni stroški in stroški garancij,
– nakup rabljene opreme,
– naložbe izven območij belih lis,
– nepremičnine, ki se nahajajo v postopku izvršbe na nepremičnine.
(4) DDV ni upravičen strošek.
(5) Podpore se ne dodelijo za naložbe,
katerih izvedba se je začela pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 76. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje.
(2) Pri določitvi meril se upoštevajo naslednja načela:
1. koeficient razvitosti občine se oceni do
40 odstotnih točk,
2. družbeno-socialni vidik upravičenca
se oceni do 60 odstotnih točk.
(3) Podrobnejša merila bodo podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
(4) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki
za ta javni razpis znaša 50 ali več odstotnih
točk. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga
v tem delu oceni z 0 točk.
(5). Sredstva se dodeljujejo do porabe
sredstev.
VIII. Finančne določbe
(1) Splošne finančne določbe so v skladu
s 77. členom Uredbe PRP.
(2) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(3) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno s 77. členom Uredbe PRP podpora za
namene tega javnega razpisa znaša do
vključno 100 odstotkov celotnih upravičenih
stroškov naložbe.
(4) Višina sofinanciranja za naložbe, ki
so upravičene do podpore, za programsko
obdobje izvajanja PRP 2007 – 2013, je omejena kot sledi:
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– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 200.000 EUR,
– PRP 2007 – 2013 bo financiral največ
do 3.000,00 EUR za gospodinjstvo z območja belih lis občine.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Seznam upravičenih stroškov,
(b) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog,
(c) Prijavni obrazec s prilogami.
(2) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana), tel.:
01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail:
aktrp@gov.si
(3) Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno z drugim odstavkom 92. člena
Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis
poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
in sicer od naslednjega dneva po objavi
javnega razpisa v uradnem listu PRP do
zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 92. člena Uredbe PRP.
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
ukrep 321«
(3) Prepozne vloge se ne obravnavajo in
se s sklepom zavržejo.

XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen
v XXIII. poglavju Uredbe PRP.
(2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva
upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno na način iz prvega
odstavka 92. člena te uredbe, kot je določen
za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole na kraju samem,
s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja
tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru
MKGP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele
po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES.
S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača
upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja
in morebitne sankcije se uporabijo skladno
z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 102. členom Uredbe PRP. Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu te
uredbe, so naslednja:

Ključna opozorila iz 102. člena uredbe PRP
(1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ter v primeru določil iz drugega, četrtega in petega
odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in
ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od dneva ugotovitve kršitve obveznosti.
(2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo
sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja v primerih:
– višje sile ali izrednih okoliščin, določenih v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES, ob izpolnitvi pogojev, določenih s tretjim odstavkom
102. člena Uredbe PRP. O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni
organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to
zmožna storiti.
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje rokov,
določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP prošnji ugodi. Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka se štejejo razlogi, na
katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Ti razlogi so naslednji:
(a) neugodne vremenske razmere,
(b) zamude pri dobavi strojev in opreme,
(c) nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe ipd.
(4) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne
izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo,
s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
(5) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
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Št. 24/2010
Ob-3706/10
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi 11. člena
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00,
67/01 in 47/02), Uredbe o metodologiji za
določitev razvitosti občin (Uradni list RS,
št. 61/09), Sklepa Vlade RS z dne 18. 2.
2010 o soglasju k Poslovnem in finančnem
načrtu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
za leti 2010 in 2011 (v nadaljevanju: PFN),
Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj
in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 (v
nadaljevanju: Splošni pogoji), Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
državni pomoči za majhna in srednje velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe
(ES) št. 70/2001 (UL L, št. 358 z dne 16. 12.
2006, v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme) in priglašene sheme državnih
pomoči »Dodeljevanje podpor za naložbe
v primarno kmetijsko proizvodnjo na območju Republike Slovenije in območju avtohtonih narodnih skupnosti« (št. priglasitve:
K-BE70-5940117-2007, identifikacijska številka: XA 185/2007) in postavk PFN za leto
2010, objavlja
javni razpis
za financiranje investicijskih projektov
na področju primarne kmetijske
pridelave
I. Predmet razpisa, upravičenci in višina
razpisanih sredstev
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem s projekti
na področju primarne pridelave kmetijskih
proizvodov.
2. Razpisana ugodna posojila bo Sklad
dodeljeval v dveh sklopih, in sicer:
– Sklop 1: Sklop 1 nudi posojila z nižjo
obrestno mero, ki je pod veljavno državno
referenčno obrestno mero za izračun državnih pomoči (v nadaljevanju: ROM). Posojila
zato vsebujejo elemente državnih pomoči,
njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu
z veljavnimi pravili na tem področju.
Na Sklop 1 se lahko prijavijo tisti vlagatelji, ki pri prijavljenem investicijskem projektu
še niso dosegli najvišje stopnje intenzivnosti
državnih pomoči, lahko pa iz virov Sklada
pri projektu še prejmejo dodatna sredstva,
a le do višine, s katero ne bodo presegli
najvišje dovoljene stopnje intenzivnosti državnih pomoči.
– Sklop 2: Sklop 2 nudi posojila z višjo
obrestno mero, ki je nad ROM in zato ne
vsebuje elementov državnih pomoči, a je
še ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih
mer.
Na Sklop 2 se lahko prijavijo vsi vlagatelji, ki so za prijavljeni investicijski projekt že
prejeli sredstva iz virov Evropske unije in/ali
javna sredstva Republike Slovenije, in so ta
že dosegla najvišjo možno stopnjo intenzivnosti državnih pomoči.
Vlagatelj se lahko prijavi le na enega od
obeh sklopov.
3. Skupna višina razpisanih sredstev je
905.000 EUR ugodnih posojil. Razpoložljiva sredstva za Sklop 1 znašajo 500.000,00

EUR. Razpoložljiva sredstva za Sklop 2 pa
znašajo 405.000,00 EUR.
Kolikor sredstva na posameznem sklopu
niso razdeljena med upravičence, se lahko
prenesejo na drug sklop. O prenosu sredstev med sklopoma, na podlagi izkazanega
povpraševanja, odloča Uprava Sklada. Prenos sredstev se lahko opravi že po prvem
odpiranju, če povpraševanje po sredstvih
posameznega sklopa presega ponudbo na
tem sklopu, medtem ko na drugem sklopu ostajajo sredstva neporabljena. Prenos
med sklopoma in stanje sredstev za naslednje odpiranje se objavi na spletnih straneh
Sklada.
4. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju:
KG oziroma vlagatelji), ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem
v Republiki Sloveniji. KG so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in kmetija, ki ni pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik.
KG se morajo uvrščati med mikro, mala
ali srednje velika podjetja. Za opredelitev
velikosti podjetij se uporabljajo določbe iz
Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe
(Uradni list EU L št. 214 z dne 9. 8. 2008), in
sicer je število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja:
a) V kategoriji MSP se srednje veliko
podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot
250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
b) V kategoriji MSP se majhno podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov
EUR.
c) V kategoriji MSP se mikro podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona
EUR.
Preostale usmeritve glede opredelitve
MSP so v Povabilu k oddaji vloge.
5. Opredelitev zahtevnosti projektov
Za opredelitev zahtevnosti projektov,
ki se prijavljajo na javni razpis oziroma na
Sklop 1 ali Sklop 2, se v javnem razpisu
za določitev vrste zahtevane dokumentacije
pri posameznih projektih, uporablja sledeča
razvrstitev:
– enostavni projekti so investicijski projekti z upravičeno vrednostjo do vključno
50.000,00 EUR (v kar DDV ni vključen),
– zahtevni projekti so investicijski projekti
z upravičeno vrednostjo nad 50.000,00 EUR
(v kar DDV ni vključen).
II. Splošni in posebni pogoji
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva od upravičenca
Sklad in so navedene v VI. poglavju tega
razpisa ter na obrazcu za prijavo, ki je del
razpisne dokumentacije.
2. Vlagatelj mora imeti za investicijo izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo ter mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ju
pripravi za to pristojna strokovna institucija.
V primeru enostavnih projektov, mora vlagatelj v ta namen predložiti opis investicije. V primeru zahtevnih projektov, pa mora
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vlagatelj v ta namen predložiti poslovni načrt oziroma investicijski program. Z opisom
investicije, poslovnim načrtom oziroma investicijskim programom mora vlagatelj pri
projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas
trajanja pogodbenega razmerja.
3. K vlogi morajo biti v primeru kandidiranja na Sklop 1 predložene neobvezujoče
ponudbe oziroma predračuni za celotno nameravano investicijo, v primeru kandidiranja na Sklop 2, pa so lahko tudi računi in
pogodbe. V primeru dokazil v tujem jeziku
je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod
predloženega dokazila. Financirani upravičeni stroški oziroma stroji, oprema in nepremičnine se morajo kupiti od tretje osebe po
tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več
kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem; lastniški deleži ali glasovalne pravice
morajo biti manjše od 25%).
4. Z naložbo oziroma projektom mora
vlagatelj prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa,
kar mora biti razvidno iz vloge, poslovnega
načrta oziroma opisa projekta:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali, kar mora
biti razvidno iz vloge na javni razpis.
Pomoč se lahko dodeli, če se s tem upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
5. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu
odobren največ en projekt oziroma vloga,
ne glede na Sklop kandiranja po javnem
razpisu.
6. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo lete, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo
dovoljenja.
7. Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
8. Naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti oziroma mora KG po
zaključku investicije izpolnjevati novo uvedeni standard za dobro počutje živali.
9. Do pomoči so upravičena KG, ki niso
podjetja v težavah.
10. Pri Sklopu 2 se lahko projekt prične
od vključno 1. 1. 2010 naprej. Pri Sklopu 1,
pa projekt ne sme biti začet pred datumom
izdaje pozitivnega Sklepa Sklada o odobritvi
sredstev. Kolikor je bil projekt pred tem že
začet, le-ta ni več upravičen do pomoči. Za
začetek projekta se upošteva datum, ko je
bila sklenjena prva obvezujoča zaveza za
začetek aktivnosti na projektu.
11. Projekt mora biti zaključen v skladu
s podano prijavo na javni razpis oziroma
najkasneje do 31. 12. 2012. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in
pogodbi. Za zaključek projekta se upošteva
končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih
v proizvodni proces.
Vlagatelj mora o poteku projekta poročati
ob končnem črpanju sredstev, vsak konec
leta do zaključka investicije ter ob njenem
zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po
zaključku projekta, za kar se zaveže v po-
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godbi o dodelitvi sredstev (vzorec poročila
o zaključku investicije je v razpisni dokumentaciji). Po svoji presoji lahko Sklad določi neodvisnega nadzornika. Stroške nadzora
krije posojilojemalec oziroma izvajalec.
12. Predmet podpore so naslednja investicijska področja:
a) Gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v gradnjo, nakup ali posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije (velja le za Sklop 1), oziroma samostojen nakup zemljišč in kmetij (velja le
za Sklop 2);
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči in nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev steklenjakov, rastlinjakov, plastenjakov, tunelov in toplih gred,
vključno s pripadajočo opremo;
– nakup živali (le za Sklop 2);
– nakup in postavitev mrež proti toči.
b) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih, ki niso
javno dobro), vodno in ostalo infrastrukturo
na kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v zasebni lasti, če taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za
najmanj 25%.
13. Upravičeni stroški:
a) Upravičeni stroški, ki veljajo za Sklop
1 in Sklop 2 so:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega
počutja živali, temelječega na zakonodaji
Skupnosti;
– stroški novogradnje in adaptacije hlevov;
– stroški nakupa in montaže tehnološke
opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam
in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda
Nitratna direktiva ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se lahko sofinancira novogradnja gnojišč in gnojnih jam);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč,
v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je
nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne investicije (velja le za Sklop 1);
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
večletnega sadilnega materiala, postavitev
mrež proti toči …);
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– stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali
tople grede s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažnih del, materiala za drenažo,
opreme za namakanje in namakalnih del, če
tovrstna naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
uporabe vode za najmanj 25%;
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup
patentov in licenc …);
– upravičeni strošek je tudi nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme,
ki ne sme biti predhodno že sofinancirana
s strani javnih virov (države, EU, lokalne
skupnosti) oziroma višina državne pomoči
ne sme presegati najvišjega dovoljenega
odstotka državne pomoči (omejitev državnih pomoči velja le za Sklop 1). V primeru nakupa rabljene opreme in/ali kmetijske
mehanizacije je potrebno preveriti in navesti
ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že
prejetih pomočeh. Do nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme so upravičene le fizične osebe.
b) Dodatni upravičeni stroški, ki veljajo
za Sklop 2 so:
– nakup kmetij (zemljišča ter objekti) in
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup živali,
– upravičeni strošek je tudi nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme, do
nakupa katere so upravičene vse pravne
osebe, s.p. in fizične osebe.
14. Neupravičeni stroški:
a) Neupravičeni stroški, ki veljajo za
Sklop 1 in Sklop 2 so:
– davki, razne takse in režijski stroški;
– davek na dodano vrednost ter drugi
davki ter dajatve,
– zavarovanja;
– refinanciranje obresti;
– investicije v naložbe trgovine;
– preproste naložbe za nadomestitev;
– drenažnih del ali opreme za namakanje
in namakalna dela, razen, če taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za
najmanj 25%;
– za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne pro
izvode;
– stroški nadzora.
b) Dodatni neupravičeni stroški, ki veljajo
za Sklop 1 so:
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– nakupa živali in samostojen nakupa
kmetijskih zemljišč;
– nakupa in zasaditev enoletnih rastlin;
– nakup proizvodnih pravic;
– stroški nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme za pravne osebe
in s.p.
15. Vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5
glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na
varstvenih pasovih virov pitne vode največ
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja, kar

mora biti razvidno iz poslovnega in investicijskega načrta oziroma opisa projekta.
16. Vlagatelj mora imeti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do Sklada in države.
17. Kadar je vlagatelj kmetija, mora biti
nosilec KG lastnik ali solastnik oziroma mora
imeti kmetijo zakonito v najemu.
18. Projekt mora ostati v regiji vsaj 3 leta
po zaključku investicije.
19. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev tudi zaveže, da bo:
– zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada,
– Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju
projekta ter ob informiranju širše javnosti
o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu,
– hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila,
– na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta.
III. Finančni pogoji
III.1 Finančni pogoji skupni za Sklop 1
in Sklop 2:
1. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna
doba vračanja posojila praviloma ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
2. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov razpisa (brez DDV) ter najmanjša višina zaprošenih sredstev ne smeta
biti nižji od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija
v višini predloženih upravičenih neobvezujočih predračunov, predpogodb in ponudb
(brez DDV).
Najvišja možna višina odobrenih posojilnih sredstev na projekt oziroma vlagatelja
lahko znaša:
– 500.000 EUR za Sklop 1,
– 405.000 EUR za Sklop 2.
Skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki je vpisano v sodni register
(10% vrednosti na dan 31. 12. 2009 znaša
8.338.869,00 EUR).
3. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
projekta.
4. Posojilni pogoji:
– obrestna mera ter najvišji možni odstotek sofinanciranja pri projektih sta določena
posebej za Sklop 1 in posebej za Sklop 2 in
razdelana v nadaljevanju v Posebnih finančnih pogojih za Sklop 1 in Sklop 2,
– skupna doba vračanja posojila: do 12
let (z že vključenim neobveznim možnim
moratorijem na odplačilo glavnice),
– znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo glavnice in odplačilne dobe, lahko
upravičenec pridobi oziroma koristi največ
24 mesecev moratorija, za kar se opredeli
pred sklenitvijo pogodbe. Dolžina moratorija
je odvisna od višine odobrenega posojila.
Pred podpisom pogodbe se upravičenec
moratoriju lahko odpove in skrajša skupno
dobo vračanja posojila, vendar le ta ne more
znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe
vračanja.
– obresti v času moratorija se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– skupna doba vračanja, doba odplačevanja ter moratorij na odplačilo glavnice sta
podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma povabilu k oddaji vloge.
– posojilna pogodba se sklepa pri Banki
Koper d.d.
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5. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
vlagatelja oba roka tudi podaljšata s pisnim
soglasjem. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo
upoštevalo, da je vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve
pogodbe. Prav tako se bo upoštevalo, da je
vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih
sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem
v sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije
za črpanje. Če se prejemnik v roku, ki je
naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na
podlagi 4. točke 42. člena Splošnih pogojev
upošteva, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev. Sredstva pa se dodeli/ponudi naslednjemu na čakalni listi.
6. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri fizičnih osebah) in z enim
ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu
s Splošnimi pogoji. Posojilo do 8.500 EUR
vlagatelj lahko praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom, za katerega morajo predhodno pridobiti soglasje Sklada.
V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo
do Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin praviloma 1 proti 2,5. Posojilo ne
more biti zavarovano z jamstvom Republike
Slovenije ali občine.
7. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno na podlagi računov, pogodb ali situacij,
z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem
oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije
že plačanih računov, za dela izvršena iz
lastnih virov, po datumu izdaje pozitivnega
sklepa Sklada o odobritvi pomoči za Sklop
1, ter za dela izvršena od vključno 1. 1. 2010
naprej za Sklop 2.
Črpanje se izvede po predložitvi:
– računov, pogodb ali situacij, potrjenih in
podpisanih s strani upravičenca. V primeru
kopij dokumentov banka na podlagi predloženih originalov z žigom in podpisom potrdi,
da kopije ustrezajo originalom;
– pisne izjave oziroma naloga banki za
nakazilo sredstev;
– potrdila o plačilu iz lastnih virov v primeru refundacije že plačanih računov.
8. Stroški zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja v celoti. Stroške sklepanja pogodb pri Sklopu 2
v celoti bremenijo vlagatelja, pri Sklopu 1
stroške sklepanja pogodb pri enostavnih
projektih v celoti plača Sklad, pri zahtevnih
projektih pa deloma, v višini do 100 EUR (v
kar je DDV že vključen). Kolikor vlagatelj
predčasno vrne posojilo, plača stroške za
predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim
bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper
d.d.. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila.
III.2 Posebni finančni pogoji za Sklop 1
1. Najvišji znesek dodeljene državne pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let, oziroma 500.000 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
na območjih z omejenimi dejavniki.
2. Projekt je s strani Sklada lahko sofinanciran v višini do 100% upravičenih stro-

Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril v razpisni dokumentaciji – namen A1 in razvrščeni glede na posamezen
Sklop kandidiranja. Za dodelitev sredstev
mora vloga doseči najmanj 51 točk. V primeru, da bo vlog več oziroma zaprošeni
znesek višji od razpoložljivih sredstev bodo
po javnem razpisu v posameznih Sklopih
imeli prednost investicijski projekti, ki bodo
dobili višje število točk.
Na osnovi ocene bo strokovna komisija
projekte razvrstila v prioritetno listo glede na
zbrano število točk, glede na posamezen
Sklop kandidiranja.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli enako število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali
datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada).
V. Spremljanje projektov
Vlagatelj mora z naložbo doseči enega
ali več ciljev iz 4. točke poglavja II. javnega
razpisa, kar dokaže z vlogo oziroma poslovnim načrtom ali investicijskim programov za
zahtevne projekte ter opisom projekta pri
enostavnih projektih. Sklad bo spremljal doseganje teh ciljev ter porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Vlagatelj je dolžan
v roku 1 meseca po roku za zaključek investicije Skladu predložiti Poročilo o zaključku
investicije, za kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev oziroma kot je navedeno
v 11. točki poglavja II. tega javnega razpisa.
Prav tako se prejemnik sredstev v pogodbi
zaveže, da je dolžan omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled
v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo
na projekt. Če sredstva niso bila porabljena
za namene, za katere so bila dodeljena ali
se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Sklad
pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev
v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07;
uradno prečiščeno besedilo).
VI. Vsebina vloge za prijavo (vsa dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na
prijavitelja ter prijavljeno investicijo)
1. V celoti izpolnjen Obrazec A1 (podpisan in žigosan) s priloženo izjavo.
2. Povzetek predstavitve projekta (na
dveh A4 straneh, obrazec je v razpisni dokumentaciji).
3. Načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to
pristojna strokovna institucija. Načrt izvedbe
projekta se pripravi v obliki opisa investicije
(za enostavne projekte) oziroma poslovnega načrta ali investicijskega programa (za
zahtevne projekte)
a) V opisu investicije morajo biti vključene naslednje postavke:
– predstavitev investicije, njenih ciljev,
opredelitev vrste uporabljenih tehnologij,
vpliv na okolje, datum začetka in datum
konca investicije,

škov investicijskega projekta (brez DDV)
oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka
državnih pomoči, kar znaša:
– na območjih z omejenimi dejavniki do
50%,
– na drugih območjih do 40%.
a) Državna pomoč se pri posojilu izraža
v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi
pri projektu. Vlagatelj mora opredeliti predhodno prejete višine državnih pomoči, kolikor jo je le-ta prejel za isto investicijo.
3. Obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 0,25% letno, za
projekte v Pomurju ter občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2010, glede na
Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti
občin (Uradni list RS, št. 61/2009; v nadaljevanju: UMZDRO) manjši od 0,90,
b) Euribor (trimesečni) + 0,30% letno, za
projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2010 med vključno 0,90 in
vključno 1,09 glede na UMZDRO,
c) Euribor (trimesečni) + 0,35% letno,
za projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2010 višji od 1,09
na UMZDRO.
III.3. Posebni finančni pogoji za Sklop 2
1. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran
v višini do 100% upravičenih stroškov investicijskega projekta (brez DDV).
2. Obrestna mera: veljavna državna
ROM + 0,10% letno, ki velja za vse investicijske projekte tega sklopa.
IV. Merila za izbor
Merila za izbor so podrobneje navedena
v Razpisni dokumentaciji – namen A1.
Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007 – 2013
(Uradni list RS, št. 23/06)).
b) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2010 (Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 61/09).
Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
b) Lastna udeležba
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev
d) Ocena finančne uspešnosti projekta
e) Dinamika rasti poslovanja podjetja oziroma kmetijskega gospodarstva
f) Ekološka ustreznost investicije.
Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada
(za pravne osebe in s.p.)
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne
osebe in s.p.)
Kreditna sposobnost (za kmetijska gospodarstva – fizične osebe)
c) Velikost vlagatelja, podjetja oziroma
kmetijskega gospodarstva
d) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila
e) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca.
Vse vloge s projekti z več kot dveletnim
kumulativnim negativnim denarnim tokom,
ekološko sporne investicije ter projekte brez
realne možnosti za zavarovanje posojila, se
kot neutemeljene zavrnejo.
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– opredelitev bodočega poslovanja (vizija, poslanstvo, temeljni cilji rasti),
– tržna analiza (analiza trga, opis konkurence, tržne prednosti, priložnosti, slabosti,
nevarnosti, glavni kupci, dobavitelji, ciljni
trgi, tržne poti, pospeševanje prodaje, trženjske raziskave),
– opredelitev prodaje (na domačih trgih,
trgih v EU in izven njih),
– načrtovanje novi zaposlitev,
– finančni izračuni, napravljeni najmanj
za obdobje petih let.
b) Poslovni načrt oziroma investicijski
program, ki ne sme biti starejši od 1 leta ter
mora biti izdelan za obdobje vračanja posojila, pa mora vključevati:
– opredelitev glede doseganja enega
ali več naslednjih ciljev: zmanjšanje pro
izvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali
izboljšanje higienskih razmer ali standardov
za dobro počutje živali,
– kolikor se investitor ukvarja z živinorejo, mora biti iz poslovnega načrta oziroma investicijskega načrta razvidno, da ima
v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo
uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar
(GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha oziroma kot to
določajo nacionalni predpisi za posamezna
področja,
– povzetek poslovnega načrta v obsegu
do ene A4 strani,
– predstavitev proizvodnje oziroma produktov,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj kmetijskega gospodarstva,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in času) ter strategijo trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo podjetja in lastništvo (za
pravne osebe),
– terminski načrt,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje vračila
posojila.
Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz
leta 2009 in splošne diskontne stopnje, ki
znaša 7%.
4. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
5. Neobvezujoči predračuni, predpogodbe in ponudbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni, predpogodbe in ponudbe
morajo biti izdane od vključno 1. 1. 2010
naprej v primeru prijave projekta za Sklop 1
oziroma v primeru prijave projekta za Sklop
2, pa lahko tudi računi ali pogodbe, od
vključno 1. 1. 2010 naprej. V primeru dokazil
v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti
krajši prevod predloženega dokazila.
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6. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (kmetijsko svetovalna služba).
7. V primeru ekološke kmetije mora biti
predložen certifikat, da je kmetija ekološka,
če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi.
8. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali
strojev oziroma investicije.
9. Predlog ustreznega zavarovanja
v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar opredeli v obrazcu
za prijavo. V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno
garancijo, mora predložiti Skladu pismo
o nameri, izdano s strani banke.
10. Potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznosti, ki jim je potekel rok plačila, ki
ga izda krajevno pristojna Davčna uprava,
ki ni starejše od 30 dni, od oddaje vloge na
javni razpis.
11. Kopijo sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
12. Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z načrtovano
investicijo.
13. Dokazila o registraciji vlagatelja
a) za obrtnike:
– obrtno dovoljenje,
– kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi
registraciji, bo le ta moral predložiti vlagatelj
sam;
b) za kmetijska gospodarstva:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko
gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih
gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« za
zadnje leto.
14. Sklad lahko od vlagatelja zahteva,
da v določenem roku poda tudi dodatno
dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbe v vlogi z namenom preveritve
resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji.
Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma
o nameri, ipd.).
VII. Rok in način prijave:
1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče
oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do
navedenega roka.
2. Roki za oddajo prijav so: 5. 7. 2010,
31. 8. 2010, in 29. 10. 2010. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje bo do tretji delovni dan po izteku roka
za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga z nazivom in naslovom
vlagatelja na ovojnici mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga A1« s pripisom » za Sklop 1« oziroma »za
Sklop 2«, glede na namen prijave. Vloge
morajo biti napisane v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek prikazan v skupni evropski valuti (EUR).
3. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se pridobi na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj

podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,
od objave do zaključka razpisa, vsak delovni dan od 9. do 12. ure osebno ali se
posreduje po naročilu preko elektronske ali
navadne pošte. Besedilo javnega razpisa in
razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na
spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si.
Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu v Sektorju za izvajanje spodbud Sklada, in sicer na tel. 01/836-19-53.
Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je možno na naslovu:
rdf.sklad@siol.net.
4. Sklad lahko v primeru nejasnosti od
vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno
dokumentacijo ter naroči strokovno mnenje
o projektu.
5. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu
v smislu spremljanja porabe dodeljenih
sredstev, omogočiti nadzor nad porabo
sredstev tako, da je kadarkoli možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo
vlagatelja.
VIII. Obravnava vlog:
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki ob oddaji vloge ne bodo
vsebovale najmanj izpolnjenega obrazca
(iz katerega bo nedvoumno razviden prijavljeni projekt) ter poslovnega načrta oziroma investicijskega programa (v primeru
zahtevnih projektov) ali opisa investicije (v
primeru enostavnih projektov), bodo samodejno zavržene kot nepopolne in se jih ne bo
pozivalo na dopolnjevanje.
3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem
roku 8 dni od dneva vročitve obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
4. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za
dodelitev sredstev, glede na posamezen
Sklop kandiranja. Komisija bo lahko v primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno
zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne
bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve
znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke IV ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot
neutemeljene zavrnejo.
7. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada oziroma države, bodo zavržene.
8. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija
v primeru projekta z investicijsko vrednostjo
nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg
ocene strokovne službe se lahko posluži
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tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen.
O odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo
komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna
tajnost. Strokovna komisija lahko s soglasjem Uprave Sklada, k svojemu delu pritegne
tudi strokovnjake iz delovnih področij glede
na posamezno naravo razpisa.
9. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku
roka za oddajo vlog. Sklep bo izdan na
podlagi sklepa Uprave. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba v roku
15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju.
Pritožbo je potrebno vložiti pisno v dveh
izvodih, s pripisom na ovojnici: Pritožba
na sklep št. (št. izdanega sklepa) ali se jo
poda ustno na zapisnik pri organu, ki je
sklep izdal (Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica). O pritožbi
odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
10. Postopek izbire Sklada bo potekal
skladno s Splošnimi pogoji.
Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih pomoči ter o višini državnih pomoči (za
Sklop 1).
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah,
ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ob-3757/10
Na podlagi Zakona o razvojni podpori
Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015, Uradni list RS, št. 87/09, v nadaljevanju: Zakon), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2010
in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in
109/08), 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 izjemah), (UL EU
L št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008), Uredbe
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in
17/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 in 61/08), Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske
regije v obdobju 2010–2015, Sklep Vlade RS, št. 30301-2/2010/6 ter spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015
št. 30301-2/2010/12, ki jo sprejela Vlada
dne 20. 5. 2010, Navodila za delovanje Projektne pisarne Vlade RS v Pomurski regiji,
št. 007-25/2009-38, z dne 29. 12. 2009, objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SVLR)

drugi javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij
podjetij in ustvarjanja novih delovnih
mest na območju izvajanja zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji v
obdobju 2010–2015
Številka javnega razpisa: 4300-133/2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na območju
izvajanja Zakona v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in ustvarjanja
novih delovnih mest pri vzpostavitvi novega
obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega
procesa v obstoječem obratu.
Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu se razpisujejo za leto 2010, za nakup
strojev in opreme ter stroške nematerialnih
naložb.
Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu bodo dodeljena kot državna pomoč:
– po shemi državne pomoči »Razvojne
podpore Pomurski regiji – regionalni cilj« (št.
sheme: BE01-1783262-2010).
2. Nameni in cilji, načela in kazalniki programa ter območje izvajanja zakona
2.1. Nameni in cilji
Izvajanje Programa Pomurje 2015 sledi
naslednjim operativnim ciljem:
– ustvarjanje novih delovnih mest in
ohranjanje obstoječih,
– dvig dodane vrednosti na zaposlenega
v regiji in
– prizadevanje za razvojno prestrukturiranje tradicionalnih panog.
Cilj tega javnega razpisa je spodbujanje
začetnih investicij, ohranjanje obstoječih ter
ustvarjanje novih delovnih mest s poudarkom na tehnološko-ekološko usmerjenih
investicijah.
2.2. Načela programa
Na podlagi globalnih razvojnih izzivov
glede konkurenčnosti, inovacij in trajnosti
je Program Pomurje 2015, zamišljen kot
način pospeševanja primerjalnih prednosti in uporabe potencialov regije. Iz operativnega vidika je Program Pomurje 2015
predvsem namenjen podpori pri izkoriščanju priložnosti v regiji (dosegljivi prispevki h konkurenčnosti, povečanju osnove
znanja, prepoznavnosti in trajnosti). Zato
trajnostni razvoj (gospodarski, družbeni in
okoljski) predstavlja eno od splošnih načel
Programa Pomurje 2015 v razvoju, izboru
in izvedbi programa. Med ključne dejavnike
razvoja Pomurske regije lahko štejemo tudi
inovativnost. Partnerstvo med teritorialnimi
ravnmi ter javnim in zasebnim sektorjem pri
določanju in uresničevanju razvojnih ciljev.
Z mreženjem se vzpostavijo strukture za sodelovanje med različnimi akterji z različnimi
pogledi, interesi, pričakovanji, dolžnostmi in
načeli. V okviru Programa Pomurje 2015,
je potrebno upoštevati enak položaj moških
in žensk ter preprečevati diskriminacijo na
osnovi spola, narodnosti, rase ali etničnega
porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti,
starosti, spolne usmerjenosti ali kakršne koli
druge osebne okoliščine.
2.3. Območje izvajanja
Pomurska regija je po Zakonu območje
občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci,
Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma,
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Ra-
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denci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob
Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
3. Razpoložljiva sredstva, vrednost sofinanciranja in vrednost projekta
3.1. Razpoložljiva sredstva instrumenta
in javnega razpisa
V šestih letih je za izvajanje instrumenta
Spodbujanje investicij podjetij in ustvarjanje
novih delovnih mest namenjenih 21.360.000
EUR. Skupna višina nepovratnih sredstev, ki
bo v tem razpisu na voljo za sofinanciranje
znaša 1.300.000,00 EUR, vse v letu 2010.
Vsa sredstva bodo razpisana v okviru sklopa B (sofinanciranje manjših začetnih investicij v podjetjih).
Nepovratna sredstva za te namene so
zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 9606-Razvoj Pomurja.
3.2. Vrednost sofinanciranja
Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo prijavitelji s projekti, katerih
vrednost sofinanciranja investicije znaša
od 30.000 do 50.000 EUR ob upoštevanju
zgornje meje intenzivnosti državnih pomoči
iz prvega odstavka podpoglavja 3.2.1. tega
javnega razpisa.
3.2.1. Zgornja meja intenzivnosti državnih pomoči
1. Zgornja meja intenzivnosti državne
pomoči lahko znaša do 30% upravičenih
stroškov investicij ali stroškov ustvarjenih
delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja, izraženo v bruto ekvivalentu
dotacije, ne glede na to iz katerih javnih
virov je pomoč dodeljena. Za srednje velika
podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 10 odstotnih točk in za majhna
podjetja 20 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta.
2. Zgornja meja intenzivnosti državne
pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov,
državnega proračuna ali mednarodnih virov)
je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena po več shemah hkrati.
3. Regionalna državna pomoč za začetne naložbe in regionalna državna pomoč za
ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih
z začetnimi naložbami, se lahko združita ob
upoštevanju meje intenzivnosti.
4. Državna pomoč za investicijo, se ne
sme združevati z državno pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na iste
upravičene stroške, če bi s tem presegla
mejo intenzivnosti, določeno v točki 1. tega
poglavja.
Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala, zaprosi za pomoč,
znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči lahko do 24 odstotkov upravičenih stroškov naložb ali stroškov ustvarjenih
delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja, izraženo v bruto ekvivalentu
dotacije. Za srednje velika podjetja se tako
določena zgornja meja lahko poveča za 8
odstotnih točk in za majhna podjetja 16 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo
v sektorju transporta. Za majhna in srednje
velika podjetja, ki so prejela pomoč v obliki
tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po
prejemu tveganega kapitala, zaprosijo za
pomoč lahko znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči do 40 odstotkov
upravičenih stroškov.
5. Regionalno državno pomoč malim in
srednje velikim podjetjem je mogoče dode-
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liti samo, če je prosilec zanjo vložil vlogo za
dodelitev državne pomoči pred začetkom
izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva
obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na
projektu.
6. Regionalno državno pomoč velikemu podjetju je mogoče dodeliti samo, če
je poleg tega, da projekt izpolnjuje pogoj iz
prejšnjega odstavka, prijavitelj analiziral možnost izvedbe projekta s prejeto regionalno
državno pomočjo in brez nje. Analiza prosilca mora potrditi, da bo prejemnik zaradi
prejete regionalne državne pomoči izpolnil
enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne pomoči, skrajšal dejanski čas, ki ga bo prosilec
porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– da projekta brez prejete regionalne državne pomoči, ne bi bilo možno izpeljati.
7. Prijavitelj mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.
4. Upravičeni in neupravičeni prijavitelji
ter neupravičeni projekti
4.1. Upravičeni prijavitelji
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro,
mala in srednje velika in velika podjetja, ki
so organizirana kot gospodarske družbe ali
samostojni podjetniki posamezniki, in imajo
registriran sedež na območju izvajanja Zakona in začetno investicijo v celoti izvajajo
na območju izvajanja Zakona ter:
– so bila ustanovljena najkasneje 28. 5.
2010;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (po Zakonu o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah – uradno prečiščeno besedilo (ZPRPGDT – UP), Uradni list RS,
št. 44/07),
– niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07),
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– niso podružnica,
– njihove dejavnosti niso izločene iz
shem državnih pomoči v Evropski uniji.
2. Za opredelitev velikosti podjetja se
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008.
Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008,
z dne 6. 8. 2008, najdete na spletni strani:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:004
7:sl:PDF. Ob tem opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi
konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali
konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v
katerega je podjetje vključeno za namene
konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. Ob upoštevanju določil velja:
a) majhno podjetje (vključena tudi mikro
podjetja) je podjetje, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: povprečno število zaposlenih
v zadnjem poslovnem letu ne presega 50,
čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 10.000.000 EUR,
in/ali vrednost aktive ob koncu poslovnega
leta ne presega 10.000.000 EUR;
b) srednje veliko podjetje je podjetje, ki
ni niti mikro niti majhna družba, in hkrati izpolnjuje dve od naslednjih meril: povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki
od prodaje v zadnjem poslovnem letu so
manjši od 50.000.000 EUR, in/ali vrednost
aktive ob koncu poslovnega leta ne presega
43.000.000 EUR;
c) veliko podjetje je podjetje, ki ni niti
majhna niti srednje velika družba.
3. Prijavitelji morajo imeti pravno, finančno in operativno sposobnost za izvedbo projekta.
4.2. Neupravičeni prijavitelji
Neupravičeni prijavitelji po tem javnem
razpisu so:
– podjetja, ki so uspešno kandidirala na
Prvem javnem razpisu za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih
delovnih mest na območju izvajanja Zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
od 2010–2015:
– podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo
kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode, ter proizvode,
ki ustrezajo CN kodam 4502, 4503 in 4504
za plutaste izdelke;
– podjetja, ki imajo kot dejavnost registrirano ribištvo ali premogovništvo;
– podjetja, ki imajo kot dejavnost registrirano jeklarstvo ali železarstvo;
– podjetja, ki imajo kot dejavnost registrirano proizvodnjo sintetičnih vlaken;
– podjetja z večinskim deležem javne
lastnine;
– podjetja, ki ustvarjajo večino prihodkov
s področja trgovine;
– podjetja, ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2009, v skladu s Smernicami
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UL C 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (uradno prečiščeno
besedilo) (ZPRPGDT srednja-UPB2) (Uradni
list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo); majhna in srednje velika podjetja, ki
delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne
štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po
predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, podjetja v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije.
– Skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih

dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do
Republike Slovenije,
– ki pridobivajo pomoč po posebnem
programu za reševanje in prestrukturiranje,
– ki so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in
spremembe), s katerimi, na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor;
Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
4.3. Upravičeni projekti
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na
razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. realiziran mora biti v Republiki Sloveniji, na območju izvajanja Zakona,
2. pričakovan rezultat/cilji projekta morajo biti podrobno opisani v Razpisnem
obrazcu 3 »Dispozicija projekta«, v točki 3
in v tabeli 5;
3. podjetje mora v Razpisnem obrazcu
3a, Kadrovska in finančna analiza, v tabeli
3, Viri financiranja, izkazati zaprto finančno
konstrukcijo (vrednost celotnega projekta
mora vključevati tudi DDV);
4. zagotovljeno mora biti posebno stroškovno mesto, na katerem bo prijavitelj vodil
evidenco stroškov, nastalih v zvezi s prijavljenim projektom;
5. projekt mora biti voden tako, da bo ob
zaključku projekta prijavitelj poročal o primerjavi dejanskega stanja projekta začetne investicije s cilji Razpisnega obrazca 3
»Dispozicija projekta« (točka 3 in tabela 5)
in pojasnil morebitna odstopanja v primeru
le teh.
4. 4. Neupravičeni projekti
Neupravičeni projekti po tem javnem razpisu so:
4.4.1. Projekti, ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo,
4.4.2. Projetki, za katere so prijavitelji
že uspešno kandidirali na razpisu Slovenskega podjetniškega sklada ali katerem koli
drugem javnem razpisu, ki vsebuje določilo,
da za isti projekt ni dovoljeno pridobiti drugih
javnih sredstev.
4.4.3. Projekti, ki imajo negativne vplive
na varstvo okolja in ukrepi za omilitev le-teh
niso predvideni, ne bodo sofinancirani.
4.4.4. Projekti, ki lahko kandidirajo na
razpisih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova Programa razvoja podeželja 2007–2013 za ukrep 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom.
Do nepovratnih sredstev po tem razpisu
torej niso upravičena podjetja, ki izpolnjujejo pogoje iz spodaj navedene 1., 2., 3. in
4. točke (vsaj enega pri vsaki točki) in lahko
pridobijo sredstva iz naslova Programa razvoja podeželja 2007-2013 za ukrep 123
– Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom:
1) naložb, ki vključujejo:
a) predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov, opredeljenih v Prilogi I Pogod-
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be o ustanovitvi Evropske gospodarske
skupnosti, podpisane v Rimu 25. 3. 1957
(Uradni list RS – mednarodne pogodbe, št
27/2004), razen proizvodov iz rib (v nadaljevanju: kmetijski proizvodi, zajema poglavje
kombinirane nomenklature: 2, 4, 7, 8, 9,
10),
b) predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu
25. 3. 1957 (Uradni list RS – mednarodne
pogodbe, št. 27/2004), in katerih surovina
so kmetijski proizvodi (v nadaljevanju: predelava živil),
c) skupne naložbe predelave kmetijskih
proizvodov in predelave živil,
d) prvo stopnjo predelave lesa.
Predelava in trženje kmetijskih pro
izvodov in predelava živil zajemajo naslednja poglavje kombinirane nomenklature: 2,
4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 in 23. Povezava na seznam
proizvodov:
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.
gov.si/pageuploads/saSSo/PRP_20072013/2009__ukrepi_PRP/123-kmetije/SEZNAM_KMETIJSKIH_PROIZVODOV.pdf
oziroma
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.
gov.si/pageuploads/JAVNI_Razpisi/Sept09/
ukrep123/Seznam_zivilskih_proizvodov.pdf
Prva stopnja predelave lesa (samo za
mikro podjetja – manj kot 10 zaposlenih
in letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega 2 miljonov EUR) obsega del
poglavja 44 kombinirane nomenklature. Povezava na seznam proizvodov:
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.
gov.si/pageuploads/saSSo/PRP_20072013/2009__ukrepi_PRP/123-kmetije/
SEZNAM_PROIZV__PRVE_STOPNJE_
PRED__LESA.pdf
2. Podjetij, ki dosegajo naslednjo velikost
podjetja:
a) mikropodjetje,
b) majhno podjetje,
c) srednje veliko podjetje,
d) veliko podjetje, z manj kot 750 zaposlenimi ali prihodkom do 200 milijonov
EUR.
3. Vlagateljev, ki imajo eno izmed naslednjih organizacijskih oblik:
a) gospodarska družba,
b) zadruga,
c) zavod,
d) samostojni podjetnik posameznik,
e) kmetija z dopolnilno dejavnostjo,
f) agrarna in pašna skupnost na podlagi
pogodbe,
g) kmetijsko gospodarstvo.
4. naslednjih upravičenih stroškov:
a) nakup nepremičnin – ni upravičen le
za gospodarske družbe, zadruge, zavode in
samostojne podjetnike posameznike, ki se
ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov;
b) izgradnja ali obnova nepremičnin;
c) nakup novih strojev in tehnološke
opreme;
d) splošni stroški, povezani s projektom – izdatki arhitektom in inženirjem, ki
so neposredno povezani s pridobivanjem
gradbene dokumentacije za naložbo, študije
izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter
stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo.
5. Obdobje upravičenosti stroškov sofinanciranja
5.1. Obdobje upravičenosti stroškov

6.2. Upravičeni stroški po kategorijah
stroškov
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
1. stroški nakupa strojev in opreme,
2. stroški nematerialnih naložb.
Podrobnosti o posamezni kategoriji stroškov so v Navodilih za prijavitelje.
6.3. Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški so:
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti
namen že pridobljeno iz drugih javnih virov,
s čimer bi skupna državna pomoč presegla
zgornjo mejno vrednost državnih pomoč,
– stroški predelave in trženja kmetijskih
pridelkov ter proizvodov, katerim je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine
kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od
pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje,
ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in pro
izvode,
– stroški predelave in trženja kmetijskih
pridelkov ter proizvodov, kadar je dodelitev
pomoči pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pridelovalce,
– stroški aktivnosti povezanih z izvozom,
ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje
distribucijskega omrežja ali na druge tekoče
izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– stroški nakupa transportne opreme
(premično premoženje) v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– stroški nakupa osebnih vozil,
– davek na dodano vrednost,
– stroški projektov, ki morajo za začetek
dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo in
– stroški projektov, ki lahko kandidirajo
na razpisih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova Programa
razvoja podeželja 2007-2013 za ukrep 123
– Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom.
7. Pogoji za dodelitev sredstev
7.1. Splošni pogoji
1. Projekt je ekonomsko nedeljiva celota
aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo
jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je
mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej
določeno trajanje, ki je omejeno z datumom
začetka in konca. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva
obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti
na projektu. Začetek obdobja upravičenosti
stroškov je datum oddaje vloge na ta javni
razpis.
2. Projekt mora biti učinkovit in dobro
voden.
3. Projekt mora biti skladen s predmetom
javnega razpisa, določili javnega razpisa in
razpisne dokumentacije ter Programa Pomurje 2015. Podpirati mora regionalno politiko in strategijo regionalnega razvoja ter ne
sme biti v nasprotju z Regionalnim razvojnim programom 2007–2013 za Pomursko
razvojno regijo.
4. Cilji in kazalniki projekta morajo biti
jasno opredeljeni in morajo prispevati k ciljem, ki so določeni v Zakonu in Programu
Pomurje 2015.
5. Projekt mora biti dobro načrtovan in
mora zagotoviti trajne koristi.
6. Projekt mora imeti zaključeno finančno
konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov
po tem javnem razpisu zagotovljene vse
ostale vire za izvedbo projekta (po tekočih
cenah), kar mora biti razvidno iz tabele 3,

Regionalno državno pomoč je mogoče
dodeliti samo, če je prosilec zanjo vložil vlogo za dodelitev državne pomoči pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja
projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena
prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu. Začetek obdobja upravičenosti stroškov je datum oddaje vloge na
ta javni razpis.
Začetne investicije podjetij morajo biti zaključene najkasneje do 31. 12. 2010.
5.2. Rok za izstavitev zahtevkov za izplačilo
Prejemnik mora izstaviti zahtevek za izplačilo in ga skupaj s prilogami, predvidenimi v pogodbi, posredovati SVLR najkasneje
do 31. 10. 2010.
1. Zahtevku za izplačilo bo potrebno priložiti:
– poročilo o izvajanju projekta v predpisani obliki (priloga pogodbe),
– račune za uveljavljanje upravičenih
stroškov projekta (originale ali uradno overjene fotokopije), ki glasijo na upravičenca,
– kopijo dokazil o prevzemu in instalaciji
opreme,
– potrdila – dokazila o plačilu računov
z razvidnim sklicem pri nakazilu oziroma izjavo dobavitelja opreme o plačilu celotnega
zneska računa,
2. Ob zaključnem poročilu bo potrebno
dodatno k 1. točki iz tega poglavja priložiti:
– račune (originale ali uradno overjene
fotokopije) za celotno vrednost projekta, ki
glasijo na upravičenca,
– izjavo o številu zaposlenih ob zaključku
projekta,
– kopije obrazcev M1 kot dokazilo o številu zaposlenih.
Odobrenih sredstev, ki ne bodo porabljena v letu 2010, ne bo mogoče koristiti
v naslednjem letu.
6. Upravičeni stroški
6.1. Upravičeni stroški – splošno
Upravičeni stroški so stroški, ki so potrebni za izvedbo projektnih dejavnosti in ki
jih prejemniki neposredno plačajo.
Stroški so upravičeni:
– če nastanejo in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
– če glasijo na prejemnika,
– če proizvode in opremo neposredno
uporabljajo prejemniki (ni dovoljeno posoja
in/ali oddaja v najem drugim subjektom ni
dovoljena),
– če so nastali na območju izvajanja zakona,
– če so v skladu z načeli učinkovitega
finančnega upravljanja,
– če ne presegajo meje intenzivnosti državnih pomoči,
– če so podprti z dokazili – listinami, ki
morajo biti razumljiva in razčlenjena,
– če predstavljajo začetne investicije
v opredmetenih ali neopredmetenih sredstvih (velja za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem za začetne investicije).
Upravičeni stroški morajo biti v skladu
z 2., 12. in 13. členom Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88
Pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Uredba
800/2008/ES), (UL EU L št. 800/2008 z dne
9. 8. 2008).
Stroške prijavitelj vrednostno podrobno
opredeli v razpisnem obrazcu 3b, Razdelitev
stroškov projekta začetne investicije.
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Viri financiranja, v razpisnem obrazcu 3a,
Kadrovska in finančna analiza (vrednost investicije mora vključevati tudi DDV). Če ima
prijavitelj v finančni konstrukciji predvidena
poleg lastnih virov predvidene tudi ostale
vire, mora vlogi priložiti ustrezna dokazila
o zagotovitvi virov. Kolikor viri še niso zagotovljeni, mora priložiti izjavo, da bo sredstva
nadomestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
7. Pri vseh projektih mora prijavitelj zagotoviti najmanj 25% vrednosti upravičenih
stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.
8. Investicijski projekt mora ostati v regiji
vsaj 5 let po končani investiciji. Če so prejemniki regionalne državne pomoči majhna in
srednje velika podjetja, mora projekt ostati
v regiji vsaj 3 leta po končani investiciji.
9. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se ne more nanašati na celotno vlogo in na
podatke potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
10. Spremljanje in vrednotenje je povezano z napredkom programa in projekta.
Spremljanje je finančno in vsebinsko: spremlja se, ali se načrti dejavnosti upoštevajo in
ali se aktivnosti projektov pravilno izvajajo.
Posebna pozornost bo namenjena neposrednim učinkom, ki jih je potrebno doseči:
Kolikor bi prejemnik sredstev odkril kakršno
koli razhajanje med začetnimi in dejanskimi
vrednostmi, ga mora takoj sporočiti SVLR in
zaprositi za ustrezne spremembe v finančnem/terminskem načrtu.
Podatki iz poročil se bodo uporabili
za spremljanje in vrednotenje. Prejemniki
sredstev bodo prejeli povratne informacije
s strani SVLR da bi na ta način izmenjali
znanje o glavnih dosežkih in pomanjkljivostih.
7.2. Posebni pogoji
1. Iz Dispozicije projekta (razpisni obrazec št. 3) mora biti razvidno, če in kako bodo
pri načrtovanju in izvedbi projekta upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin);
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno
zbiranje odpadkov);
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
2. V primeru, da se bo projekt začetne
investicije izvajal na nepremičnini v lasti zasebnih pravnih ali fizičnih oseb, se dovoljuje dolgoročna najemna pogodba (veljavnost
vsaj za dobo še 5 let po zaključku tega
projekta). V primeru najema mora biti vlogi
priloženo soglasje lastnika k investiciji.
3. V primeru dvoma glede upravičenosti
stroškov ali celotnega projekta začetne investicije oziroma navedb v dispoziciji projekta
lahko SVLR zahteva dodatna pojasnila ali
dokazila.
8. Merila za izbor projektov
Na podlagi meril se bodo ocenjevale le
formalno in vsebinsko popolne vloge. Vsaka
vloga oziroma projekt lahko doseže, največ
40 točk.
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Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 15 točk.
Podrobnosti o posameznem merilu in
načinu točkovanja so v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 8. Vloge bodo ocenjene po
naslednjih merilih:
Merilo

Najvišje možno
število točk

1.

Dejavnost

5

2.

Zaposlovanje

7

3.

Tehnologija

10

4.

Celovitost strategije trženja, kakovost
poslovanja

3

5.

Poznavanje potencialnih trgov in kupcev,
prodajne napovedi

3

6.

Predpogodbe, pogodbe, sporazumi

2

7.

Vstop na tuja tržišča

1

8.

Bruto dodana vrednost na zaposlenega

3

9.

Lokacija

2

10.

Okolje

4

Skupaj najvišje možno število točk

40

9. Odgovornost in obveznosti prijavitelja
Odgovornost in obveznosti prijavitelja so
podrobneje opredeljene v Navodilih za prijavitelje v poglavju 9.
10. Popolnost vloge
10.1. Splošna določila
Vloga je popolna, če vsebuje:
1. en izvirnik izpolnjenih obrazcev v tiskani obliki,
2. zahtevano dokumentacijo.
Razpisni obrazci ne smejo biti ročno izpolnjeni, razen podpisov odgovorne osebe.
Vloga – obrazci in priložena dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku.
10.2. Priprava popolne vloge
Prijavitelj mora do predpisanega roka za
oddajo vlog predložiti vlogo v pravilno opremljeni, zaprti ovojnici.
Vloga mora vsebovati izpolnjene natisnjene, s strani odgovorne osebe podpisane
in žigosane obrazce, zvezane v skupen dokument po naslednjem vrstnem redu:
1. Prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 1).
Prijavitelj vpiše (natisne) podatke.
Naziv projekta lahko vsebuje največ 50
znakov!
Posebej opozarjamo na obvezne podatke, ki jih mora prijavitelj vpisati – sicer bo
vloga zavržena brez poziva za dopolnitev.
To so podatki pri točkah (točke so dodatno
označene z zvezdico):
1.* Polni naziv prijavitelja (podjetnika),
2.* Naslov, 3.* Poštna št. in kraj, 4.* Občina, 5.* Naziv projekta (do 50 znakov!!), 6.*
Zaprošena višina sofinanciranja na razpisu v EUR (opozarjamo na poglavje 3.2.1.
Navodil za prijavitelje, točka 1 – glede na
velikost podjetja), 7.* Kraj izvedbe projekta, 8.* Občina izvedbe projekta, 9.* Datum
ustanovitve podjetja (če podjetje ni bilo ustanovljeno najkasneje 28. 5. 2010, ni upravičen prijavitelj), 10.* Datum vpisa pri registrskem organu, 11.* Registrski organ, 12.*
Povezana in partnerska podjetja po Uredbi
komisije ES št 800/2008 – če ni povezanih
in partnerskih podjetij, vpišite: ni povezanih
niti partnerskih podjetij, 13.* Velikost podjetja (označite z X) po Uredbi komisije ES
št. 800/2008 (po proučitvi povezav iz točke
12), 15.* Prevladujoča dejavnost, in šifra
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te dejavnosti (obvezno vpisati oboje), 16.*
Matična številka, 17.* ID za DDV, 18.* Banka, 19.* Transakcijski račun, 20.* Telefon,
24.* Odgovorna oseba (ime in priimek) in
navedba funkcije odgovorne osebe v podjetju, 25.* Odgovorna oseba za spremljanje
investicijskega projekta – skrbnik pogodbe
(ime in priimek).
Podatki pri ostalih točkah (14, 21, 22, 23,
26, 27 in 27) niso obvezni, v primeru manjkajočih podatkov prijavitelj ne bo pozvan
k dopolnitvi vloge in se šteje, da je obrazec
kljub temu korektno izpolnjen. V primeru neskladij z ostalimi obrazci šteje, da so pravilni
podatki v prijavnem obrazcu in bo prijavitelj,
kolikor bo potrebno, pozvan k dopolnitvi oziroma popravku ostalih obrazcev.
Obrazec mora biti datiran, podpisan
s strani odgovorne osebe in žigosan.
Obrazcu je potrebno priložiti naslednje
priloge:
a) Izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list
b) Bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 potrjene s strani
AJPES-a, 2009 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju),
c) v primeru gospodarskih družb S-BON1
(AJPES), v primeru samostojnih podjetnikov
potrdilo DURS o plačanih prispevkih in davkih.
d) Dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis;
v vlogi je potrebno predložiti:
I. zemljiško-knjižne izpisek(e), ki ni(so)
starejši od 30 dni ali
II. kopijo pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja lastnika(ov)
k predvideni investiciji.
III. kopijo kupoprodajne pogodbe, če
vlagatelj še ni lastnik objekta, v katerem se
bo izvajala investicija
e) Analizo možnosti izvedbe projekta
s prejeto regionalno državno pomočjo in
brez nje (velika podjetja)
f) Račune, predračune
2. Izjave prijavitelja (razpisni obrazec
št. 2)
S podpisom razpisnega obrazca 2 prijavitelj izjavlja, da se strinja in sprejema pogoje javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Prav tako s svojim podpisom potrjuje
vse ostale navedene izjave. Prijavitelj obrazec datira, žigosa, podpiše ga odgovorna
oseba.
3. Dispozicija projekta (razpisni obrazec
št. 3) s prilogami
Prijavitelj vpiše (natisne) zahtevane podatke. Podatki v razpisnem obrazcu 3 morajo izhajati iz priloženih investicijskih dokumentov in ostalih zahtevanih prilog. Obrazec
mora biti podpisan s strani odgovorne osebe
in žigosan.
Obrazcu je potrebno priložiti naslednje
priloge:
a. predračun ali račun za nakup opreme/tehnologije in/ali nematerialnih naložb
b) Samo za velika podjetja: analiza možnosti izvedbe projekta s prejeto regionalno
državno pomočjo in brez nje. Analiza mora
potrditi, da bo prejemnik zaradi prejete regionalne državne pomoči izpolnil enega od
naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,

Po evidentiranju prejetih vlog bo razpisna komisija izvedla preverjanje formalne
popolnosti ter upravičenosti vlog.
Prijavitelji vlog, pri katerih bo ugotovljena
formalna nepopolnost, bodo v roku 8 dni po
odpiranju pozvani k dopolnitvi vloge. Vlogo
bo moral prijavitelj dopolniti v roku 8 dni od
prejema poziva za dopolnitev vloge. Vlogo
je mogoče dopolniti samo v skladu s pozivom za dopolnitev.
Posebno opozorilo: z dopolnitvijo vloge
ni mogoče spreminjati vrednosti projekta.
Prijavitelji v pozivu za dopolnitev ne bodo
pozvani k dopolnitvi vsebin, ki so merila
za ocenjevanje vlog (poglavje 8 iz Navodil za prijavitelje) oziroma poglavij, katerih
podatki bodo služili za ocenjevanje vloge
po merilih (v Razpisnem obrazcu 3, 3a in
3b). Če bodo podatki v Razpisnih obrazcih
napačni ali jih ne bo, vloga po tistem merilu ne bo ocenjena. V primeru neskladij
z ostalimi obrazci šteje, da so pravilni podatki v prijavnem obrazcu (razpisni obrazec
št. 1) in bo prijavitelj, kolikor bo potrebno,
pozvan k dopolnitvi oziroma popravku ostalih obrazcev.
11.2.1.1. Zavrženje vlog
a) Vloga bo zavržena brez poziva za
dopolnitev, če:
1. ni bila poslana pravočasno;
2. ovojnica ni pravilno označena;
3. je prijavitelj poslal dve vlogi ali več oziroma kandidiral z dvema projektoma ali več
– vse vloge, ki jih bo poslal bodo zavržene:
4. so bili obrazci ročno izpolnjeni namesto da bi bila natipkani;
5. vloga ni bila predložena v slovenščini;
6. ni bil priložen razpisni obrazec št. 3
(Dispozicija projekta);
7. ni bil priložen razpisni obrazec št. 3a
(Kadrovska in finančna analiza);
8. ni bil priložen razpisni obrazec št. 3b
(Razdelitev stroškov projekta začetne investicije);
9. prijavitelj kandidira za previsok znesek nepovratnih sredstev glede na pogoje
javnega razpisa, upravičene stroške oziroma določila iz poglavja 3.2.1. Navodil za
prijavitelje;
10. ne izpolnjuje pogojev upravičenosti
(roki, namen …).
b) Vloga bo zavržena, če ne bo dopolnjena v roku 8 dni od prejema poziva za
dopolnitev vloge, ali če bo dopolnitev nepopolna ali neustrezna oziroma ni bila v skladu
s pozivom za dopolnitev.
11.2.1.2. Zavrnitev vloge
Vloga bo zavrnjena kolikor:
1. vsebinsko ne bo ustrezala razpisnim
pogojem,
2. pri ocenjevanju ne bo dosegla vsaj
15 točk,
3. ne bo več razpoložljivih sredstev.
11.2.2. Ocenjevanje na podlagi meril za
izbor projektov
Formalno popolne in namensko ustrezne vloge, oziroma prijavljene projekte, bo
razpisna komisija ocenila v skladu z merili,
opredeljenih v Navodilih za prijavitelje v poglavju 8. Merila za izbor projektov.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli enako število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po sledečih meril za izbor vlog,
po naslednjem vrstnem redu meril – velja
za oba sklopa:
– število novo ustvarjenih delovnih
mest,

– zaradi prejete regionalne državne pomoči, skrajšal dejanski čas, ki ga bo prosilec
porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– da projekta brez prejete regionalne državne pomoči, ne bi bilo možno izpeljati.
4. Kadrovska in finančna analiza, Razpisni obrazec 3a. Osenčenih polj ni mogoče
izpolniti. Vpišite naziv prijavitelja, naziv projekta začetne investicije (do 50 znakov, kakor
v Razpisnih obrazcih 1 in 3), celotno vrednost
investicije ter višino predvidenih nepovratnih
sredstev po tem razpisu. Skupna vrednost
projekta začetne investicije mora biti v tabelah 1 in 3 enaka in vključuje tudi davek na
dodano vrednost. Višina predvidenih oziroma
zaprošenih nepovratnih sredstev ne vsebuje
DDV (sofinancirajo se le upravičeni stroški).
Izpolnite tabele 1, 2 in 3.
Obrazec mora biti datiran, podpisan
s strani odgovorne osebe in žigosan.
5. Razdelitev stroškov projekta začetne
investicije, Razpisni obrazec 3b. Vpišite
naziv prijavitelja ter naziv projekta začetne
investicije. Izpolnite tabelo; vpisujete lahko
samo v neosenčena polja. Tabele ni mogoče
širiti z dodatnimi vrsticami, po potrebi stroške poskupinite. Davek na dodano vrednost
ni upravičen strošek! Vsota upravičenih in
neupravičenih stroškov mora biti enaka skupni vrednosti investicije z vključenim davkom na dodano vrednost.
Obrazec mora biti datiran, podpisan
s strani odgovorne osebe in žigosan.
6. Kolikor v finančni konstrukciji predvideva tudi ostale – druge vire prijavitelj priloži
dokazilo o zagotovitvi virov oziroma poda
izjavo, da bo prejemnik druge vire nadomestil z lastnimi viri, kolikor le-ti ne bodo
pridobljeni.
7. Osnutek pogodbe (razpisni obrazec
št. 4). Priložen mora biti natisnjen, neizpolnjen, a na vsaki osnutka pogodbe parafiran
s strani odgovorne osebe in na zadnji strani
žigosan obrazec.
8. Obrazec št. 5 ni obvezna sestavina
vloge – prijavitelj ga lahko uporabi za opremo ovojnice.
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2010, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja,
ustanovljena v letu 2009, priložijo bilance
stanja in izkaze poslovnega izida za leto
2009.
Kot formalno popolna se šteje tudi tista
vloga, ki je bila v dogovorjenem roku na
podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena. Kadar obrazce vloge ali priloge vloge podpiše pooblaščena oseba odgovorne
osebe, je obvezna sestavina vloge pisno
pooblastilo za podpis.
11. Odpiranje in pregled vlog ter izbor
projektov
11.1 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile predložene.
11.2 Izbor projektov
Postopek izbora projektov bo potekal
v dveh fazah:
– formalna in vsebinska popolnost ter
preverjanje upravičenosti ter
– ocenjevanje na podlagi meril za izbor
projektov (Navodila za prijavitelje, poglavje 8).
11.2.1. Formalna popolnost in preverjanje upravičenosti vlog
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– delež vrednosti investicije v tehnologijo.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt:
1. ki ustvarja več delovnih mest;
2. pri katerem je delež vrednosti investicije v tehnologijo v skupni vrednosti investicije višji;
3. ki izkazuje višje vrednosti donosnosti
poslovanja (točka 27 v razpisnem obrazcu
1 – Prijavni obrazec), pod pogojem, da sta
vrednosti pravilno izračunani (upoštevano
bo povprečje obeh vrednosti) oziroma, da
so podatki na voljo, sicer se šteje, da po
tem dodatnem merilu prijavitelja ni mogoče
oceniti in bo uvrščen na konec.
4. ki izkazuje višje vrednosti deleža izvoza v skupni prodaji (točka 28 v razpisnem
obrazcu 1), pod pogojem, da sta vrednosti
pravilno izračunani (upoštevano bo povprečje obeh vrednosti) oziroma, da so podatki
na voljo, sicer se šteje, da po tem dodatnem
merilu prijavitelja ni mogoče oceniti in bo
uvrščen na konec.
5. ki izkazuje višjo povprečno bruto dodano vrednost na zaposlenega za leti 2008
in 2009.
6. ki kandidira za nižji znesek sofinanciranja glede na predvideno število novih zaposlitev (prednostno bodo uvrščene vloge,
pri katerih bo izračun razmerja med številom
novih zaposlitev in predvidenim zneskom sofinanciranja izkazal višjo vrednost; vrednost
= število novih zaposlitev x 100.000/predvideni znesek sofinanciranja skupaj);
7. ki bodo pri merilu 8.1.5. Poznavanje
potencialnih trgov in kupcev, prodajne napovedi, dosegli več točk;
8. katerih prijavitelj dosega višjo povprečno stopnjo donosnosti za leti 2008 in
2009, pod pogojem, da sta vrednosti pravilno izračunani (upoštevano bo povprečje
obeh vrednosti) oziroma, da so podatki na
voljo, sicer se šteje, da po tem dodatnem
merilu prijavitelja ni mogoče oceniti in bo
uvrščen na konec.
V primeru enakega števila točk tudi po
upoštevanju vseh teh kriterijev bo vrstni red
med projekti z enakim številom točk določila komisija za ocenjevanje na osnovi tržnih
ter ekonomskih elementov projekta (merila
8.1.4. in prispevka projekta k razvoju Pomurske kot celote.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. besedilo javnega razpisa,
2. navodilo za prijavitelje,
3. obrazce za pripravo vloge,
4. seznam obstoječih poslovnih in obrtnih con na območju izvajanja Zakona.
Razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, Navodilo in obrazci za prijavitelje ter dispozicija projekta) je na voljo na
naslednjih spletnih naslovih:
http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/
in
http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialne zahteve prijavitelja,
poslane na elektronski naslov: info@rramura.si.
13. Dodatne informacije
V času trajanja javnega razpisa se lahko
pošiljajo vprašanja po elektronski pošti na
naslednji elektronski naslov: Regionalna razvojna agencija RRA MURA, Lendavska 5a,
Murska Sobota.
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Kontaktna oseba: Vesna Vitez Gomboši,
e-pošta: info@rra-mura.si.
Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani:
http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/
in
http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/.
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo
kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
14. Rok in način prijave
Vsak prijavitelj se lahko prijavi na ta razpis samo z enim projektom.
Vloga je lahko oddana osebno ali poslane po pošti. Rok za oddajo vlog v okviru
tega javnega razpisa je: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 28. 6. 2010, osebna
dostava: 29. 6. 2010 do 14. ure.
V primeru sprememb rokov bodo le-te
objavljene na spletnih straneh http://www.
svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_
rs_v_pomurski_regiji/
in
http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/
Vloga na razpis mora biti oddana zaprta
in pravilno označena. Ovojnica je pravilno
označena, če vključuje vse naslednje elemente:
a) naslov, kamor se oddaja vloga: Služba
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljub
ljana;
b) polno ime in naslov prijavitelja,
c) besedilo: »Ne odpirajte – Javni razpis
št. 4300-133/2010«.
V primeru osebne dostave je vlogo potrebno dostaviti na gornji naslov, v glavno
pisarno SVLR: 4. nadstropje, soba 421. Dostava je možna vsak delovni dan, med 8.30
in 14. uro.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na
javni razpis (razpisni obrazec št. 5), ki ga
lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice.
Vloga mora biti v slovenskem jeziku, finančni izračuni pa morajo biti v evrih
(EUR).
15. Obravnava vlog in izbor projektov
Komisija bo odprla vloge v roku 8 dni od
datuma za oddajo vlog. Prijavitelji, katerih
vloge bodo formalno in/ali vsebinsko nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi v roku 8 dni
od odpiranja vloge. Vloge bodo morale biti
dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva
k dopolnitvi.
SVLR bo, najkasneje v roku 60 dni od
prejema zadnje dopolnitve vloge, posredovala prijaviteljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja (nepovratnih sredstev).
V Sklepu o dodelitvi sredstev bodo za
odobrene projekte navedene informacije
o nadaljnjih korakih za sklepanje pogodb.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SVLR in Projektne pisarne Vlade RS
v Pomurju.
16. Spremembe javnega razpisa, vprašanja in odgovori
V primeru, da bi se javni razpis in/ali
njegova razpisna dokumentacija spremenila
pred datumom zaključka javnega razpisa,
bodo popravki objavljeni vsaj 5 dni pred
rokom za oddajo vloge na spletnih straneh
(če bo spremenjena samo razpisna dokumentacija):
http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/
in
http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/.

17. Druge določbe
Rezultati tega javnega razpisa so javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih
straneh http://www.svlr.gov.si/si/projektna_
pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/
in
http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/
po podpisu pogodb o sofinanciranju.
18. Pritožbeni postopek
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in da je upravičen do pridobitve razpisanih sredstev, vendar mu sredstva niso bila dodeljena, lahko,
v roku osmih dni od prejema sklepa, vloži
pritožbo.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za izbor projektov. Naslovi jo: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom: »Pritožba na
sklep – Javni razpis št. 4300-133/2010« in
navedbo številke sklepa na katerega vlaga
pritožbo ter s polnim nazivom in naslovom
pošiljatelja.
O pritožbi bo odločila komisija za reševanje pritožb, ki jo bo imenoval predstojnik.
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Ob-3709/10
Na podlagi tretjega odstavka 101., 104.
in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08; v nadaljevanju: ZUJIK),
7. in 14. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javni sklad (Uradni list RS, št. 33/10),
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad objavlja
javni razpis
za financiranje povečav in transferjev
za leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa je financiranje povečav in transferjev za leto 2010.
Namen financiranja programa povečav in
transferjev je spodbujanje filmske ustvarjalnosti z omogočanjem izdelave filmskih kinematografskih kopij na področju igranega,
dokumentarnega in animiranega filma, ne
glede na njegovo trajanje, zvrst ali žanr.
Pri izboru projektov bo sklad upošteval
merila in pogoje, določene s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in v tem
javnem razpisu.
2. Razlaga izrazov
Prijavitelji so producenti.
Producent je pravna oseba, registrirana
za opravljanje dejavnosti s področja filmske
in video dejavnosti, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in ki je odgovorna za njegovo dokončanje.
Povečava je povečanje filmske slike s 16
mm ali super 16 mm filmskega traku na
35 mm trak in izdelava 35 mm standardne
zvočne kopije filma.
Transfer je prenos slike z digitalnega nosilca na 35 mm filmski trak in izdelava 35
mm standardne zvočne kopije filma.
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Elaborat realizacije je zbir dokumentov,
iz katerih so razvidne vse finančne, terminske in druge zahteve za realizacijo ali razvoj
projekta. Sestavljajo ga predračun projekta, finančni načrt, izjava o zaprtju finančne konstrukcije, dokazila o zaprtju finančne
konstrukcije za realizacijo projekta, tehnični
načrt, terminski načrt in opis specifičnih terminskih zahtev projekta.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem javnem razpisu, imajo pomen, kot je določeno v SPP in
drugih veljavnih predpisih.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu
Do sredstev sklada po tem javnem razpisu so upravičeni producenti, registrirani
v Republiki Sloveniji.
Za sredstva sklada na tem javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti,
ki so namenjeni marketingu ali ekonomski
propagandi ali projekti s pornografsko vsebino ter projekti, ki so nastali v večinski produkciji izdajateljev vsebin, ki so registrirani
za produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih
del, katerih delovanje se v pomembnem
delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračun države ali lokalne skupnosti, RTV prispevek itd.).
Prijavitelj, ki je s projektom, prijavljenim
na ta javni razpis, že kandidiral in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali prijavitelj, ki v trenutku prijave
projekta na ta javni razpis z istim projektom
hkrati kandidira za proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji, se na tem
javnem razpisu ne more potegovati za sredstva sklada.
V primeru kršitve pogojev, navedenih
v tej točki tega javnega razpisa, sklad odstopi od pogodbe, sklenjene s prejemnikom
sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali
srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč
pred dodelitvijo priglasiti Evropski komisiji.
Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Merila
Pri ocenjevanju projektov za financiranje
povečav in transferjev bo strokovno programska komisija sklada (v nadaljevanju:
SPK) ocenila posamezni projekt po naslednjih merilih:
a) umetniška vrednost filma
– relevantnost teme in prepričljivost filmske pripovedi;
– režijska kakovost filma;
– kakovost prispevkov drugih avtorjev, soavtorjev, avtorjev prispevkov in
izvajalcev;
b) ocena združljivosti projekta s programsko-poslovno politiko sklada
(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada
s financiranjem projekta);
c) produkcijsko-tehnična kakovost filma
(slika in zvok omogočata kinematografsko predvajanje po profesionalnih
standardih);
d) tržno-promocijski potencial filma
– ocena potenciala v Republiki Sloveniji;
– ocena potenciala v tujini (upoštevaje filmske festivale);
e) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za povečavo
oziroma transfer filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za povečavo
filma v posameznih postavkah; višina zagotovljenega lastnega deleža;
deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega
in distribucijsko-promocijskega načrta doma in v tujini).

do 45 točk
do 15 točk
do 15 točk
do 15 točk
do 5 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 30 točk
do 15 točk
do 15 točk
do 10 točk
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Posamezni projekt na podlagi tega javnega razpisa je lahko ocenjen z največ 100
točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt doseči, da ga
SPK predlaga direktorju v financiranje, je
80 točk.
Sklad omogoči povečavo ali transfer filma z odobrenimi sredstvi za povečavo, ki
skupaj z ostalimi javnimi viri financiranja ne
smejo presegati 50% celotne predračunske
vrednosti projekta. Razliko med predračunsko vrednostjo povečave projekta ter deležem sklada zagotovi producent.
5. Obvezne priloge:
– obrazec št. 1 – vloga za financiranje
povečav in transferjev z osnovnimi podatki
o prijavitelju;
– obrazec št. 2 – finančni načrt projekta;
– obrazec št. 3 – predračun projekta;
– obrazec št. 4 – finančni načrt in predračun promocije in distribucije filma v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 1 – o seznanjenosti z vsebino
tega javnega razpisa in sprejemanju meril in
pogojev tega javnega razpisa;
– izjava št. 2 – da prijavitelj s projektom
ni kandidiral in/ali ni pridobil proračunskih
sredstev drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 3 – o verodostojnosti navedenih podatkov;
– izjava št. 4 – ali je prijavitelj podjetje, ki
izvaja program prestrukturiranja na podlagi
Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02);
– izjava št. 5 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo
RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana,
kar potrdita Direktorat za medije in Filmski
studio Viba film Ljubljana;
– izjava št. 6 – izjave ključnih avtorjev;
– izjava št. 7 – izjava o tem, kolikokrat je
bil prijavljeni projekt že prijavljen na natečaj
sklada;
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije
(iPRS) – sklad bo navedeni izpis pridobil po
uradni dolžnosti. V primeru, da razpolagate
z izpiskom, ki na dan prijave na ta javni
razpis ni starejši od treh mesecev, ga lahko
zaradi pospešitve postopka priložite.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:
– končna montažna različica filma na
DVD formatu, ki omogoča estetsko in tehnično evalvacijo projekta;
– dokazila o urejenih avtorskopravnih in
drugih razmerjih med producentom, koproducenti in izvajalci;
– predpogodbe ali pogodbe o distribuciji
filma ali povabila na pomemben mednarodni
filmski festival;
– elaborat realizacije projekta;
– seznam avtorske ekipe, z navedbo
avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov
ter izvajalcev in njihovih referenc (realizirani
projekti, udeležba in nagrade na festivalih);
– seznam tehnične ekipe;
– S.BON obrazec za leto 2009 (gospodarske družbe priložijo obrazec S.BON1,
zavodi priložijo obrazca BON1/Z in BON2,
društva priložijo obrazca Izpis iz letnega poročila z pojasnili za leto 2009 in BON2).
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za povečave in transferje
po tem javnem razpisu, je 80.000,00 EUR.
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Največ 20% zneska, s katerim sklad financira posamezen projekt, se lahko porabi
izven Republike Slovenije. O izjemah odloča
nadzorni svet sklada na predlog direktorja.
Producent, ki prejme finančna sredstva
za realizacijo igranega filma, je dolžan dokončati film v roku, določenem s pogodbo.
7. Upravičeni stroški: sklad bo stroške financiranih projektov kril skladno z veljavnimi
predpisi in splošnimi akti sklada.
8. Ta javni razpis se prične z dnem 4. 6.
2010 in se zaključi z dnem 5. 7. 2010.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– obrazci št. 1; 2; 3 in 4;
– izjave št. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
– seznam ostalih obveznih prilog iz
5. točke tega javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času sklada (Miklošičeva c. 38/V,
1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletni strani sklada, www.
film-sklad.si/razpisi pozivi in javna naročila.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj in navedbo razpisa«, se posamično za vsak projekt posebej lahko izročijo
na sedežu sklada, pošljejo priporočeno po
pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se
evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj mora
oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti
podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge
v elektronski obliki v formatu pdf na cd ali
dvd nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge (podpisane
in žigosane strani morajo biti poskenirane).
Uradna oseba sklada, ki sprejema vloge,
prispele na ta javni razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema oziroma oddaje
po pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
Vloge, prispele na ta javni razpis, odpre
komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva sklada na podlagi tega javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog
O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– kraj, datum in čas odpiranja vlog;
– osebna imena navzočih in odsotnih
članov komisije;
– osebna imena drugih navzočih ter navedbo prijavitelja, katerega predstavljajo;
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih
vlogah;
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja in naslovom projekta.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov programa oziroma projekta.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba, bodo zavržene. Za nepopolno se
šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne
vsebuje vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata besedilo tega javnega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. Sklad pozove

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prijavitelje nepopolnih vlog k dopolnitvi le
teh in jim s pozivom določi rok, v katerem
je potrebno dopolniti vlogo z opozorilom,
da bo vloga v primeru, če ne bo dopolnjena
v roku, določenem s pozivom za dopolnitev,
zavržena.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
javnega razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta javni razpis
bo potekalo v prostorih sklada najpozneje 7
dni po končanem razpisnem roku. Datum
odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani sklada,
najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih
sredstev izdelala predlog financiranih projektov.
Scenarist, režiser in producent projektov,
prijavljenih na ta javni razpis, imajo pred
ocenitvijo pravico do predstavitve prijavljenega projekta, ki lahko traja največ 45 minut. Zahtevo po predstavitvi mora predlagatelj navesti že v vlogi. Predstavitev projekta
lahko predlaga tudi direktor sklada.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor sklada odloči v roku 8 dni, katere prijavitelje
prijavljenih projektov bo povabil na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Vabilo
iz prejšnjega stavka tega javnega razpisa se
posreduje pisno in v njem mora biti navedena ocena in mnenje SPK. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje
v roku 30 dni po pridobitvi poročila.
Zapisnik izvedbenega usklajevanja
z vsemi usklajenimi modalitetami projekta,
ki ga podpišeta prijavitelj projekta in direktor,
se doda v razpisno dokumentacijo projekta
in v primeru uvrstitve projekta v nacionalni filmski program zavezuje prijavitelja in
sklad.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje ne odzove ali če finančnih,
časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe
projekta ni mogoče uskladiti, se šteje, da je
prijavitelj odstopil od zahteve za vključitev
njegovega projekta v nacionalni filmski program, na kar mora sklad prijavitelja v vabilu
opozoriti.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor pripravi končni predlog projektov in
izda odločbe o financiranju.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko
v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega javnega razpisa o (ne)
izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se
vloži pisno priporočeno po pošti ali ustno na
zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Sklad bo z izbranimi prijavitelji projektov, ki bodo vključeni v program financiranja
realizacije igranih filmov, sklenil pogodbo
o financiranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb tipske pogodbe, ki
jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi
zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj
projekta in direktor sklada.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev

pogodbe, na kar ga mora sklad v vabilu
predhodno opozoriti.
Odločbe o financiranju ne bodo izdane
pred pridobitvijo sheme »Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji« s strani
Evropske komisije (v nadaljevanju: shema).
Sklad zaradi neodobritve sheme in posledično nefinanciranja projektov, prispelih na ta
javni razpis, prijaviteljem le-teh odškodninsko ne odgovarja.
15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, poslovna
sekretarka, lidija.zajec@film-sklad.si (tel.
01/234-32-20).
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-3644/10
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja
višje šole (Ur. l. RS, št. 29/06), Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola, Park mladih 3, 2000 Maribor,
tel. 02/320-86-11, 02/320-86-33, e-naslov:
visjastrokovna.ic-piramida@guest.arnes.si,
www.icp-mb.si, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica
višje strokovne šole za višješolski
program živilstvo in prehrana
za naslednja predmetna področja:
1. Ekonomika in management podjetij.
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje.
3. Trženje v živilstvu in prehrani.
4. Oskrba s hrano in potrošništvo.
V skladu s 33. in 34. členom Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 86/04) bo naziv predavatelj/-ica
višje strokovne šole podeljen kandidatu/kandidatki, ki izpolnjuje predpisane pogoje:
– ustrezna izobrazba v skladu s Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih
delavcev, v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja, Živilstvo in prehrana (Uradni list RS, št. 91/07);
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na
predmetnem področju, za katerega kandidirate (kopija delovne knjižice);
– izpolnjuje merila za določitev vidnih
dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni
list RS, št. 1/09).
Kandidati morajo vlogi za prvo imenovanje v naziv priložiti:
1. Življenjepis.
2. Dokazilo o pridobljeni izobrazbi.
3. Dokazilo o najmanj treh letih ustreznih
delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice).
4. Dokazila o vidnih dosežkih na svojem
strokovnem področju, v skladu z merili za
določite vidnih dosežkov, in sicer najmanj:
– dve dokazili o dosežkih na področju
izobraževanja in
– dve dokazili o dosežkih na področju
strokovnega dela.
5. Podpisano izjavo, v kateri navedete
predmete, za katere želite biti imenovani
(obrazec 1).
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejemamo
14 dni po objavi razpisa, na gornji naslov,
s pripisom: »Predavatelj višje strokovne
šole«.
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Informacije in potrebno dokumentacijo
lahko dobite na naslovu šole (v referatu za
ŠŠZ). O imenovanju bomo kandidate obvestili v zakonitem roku.
Izobraževalni center Piramida Maribor
Ob-3754/10
Ekoremediacijski tehnološki center, Kidričeva ulica 25, Celje, na podlagi 12. člena
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in spremembi, Uradno prečiščeno besedilo Uradni list
RS, št. 22/06 in spremembi št. 112/07) ter
22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih
organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06 in
spremembe: št. 5/07, 39/07, 23/09, 68/09,
90/09) objavlja
javni razpis
za kandidata za mladega raziskovalca
v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor kandidata za mladega
raziskovalca pri mentorju, prof. dr. Danijelu
Vrhovšku, na raziskovalnem področju biologija.
II. Pogoji za kandidiranje: mladi raziskovalec mora izpolnjevati razpisane pogoje in vse
ostale pogoje po Pravilniku o usposabljanju
in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06
in spremembi št. 5 /07 in št. 39/07):
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri 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;
– ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in
povprečno študijsko oceno vseh izpitov in
vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
– ali ima zaključen znanstveni magisterij;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec
brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan v podiplomski študij, se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto.
III. Merila za ocenjevanje so:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
in vaj (brez diplome), opravljenih mora biti
vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;
– že zaključen znanstveni magisterij;
– vpis na podiplomski študij za pridobitev
znanstvenega naziva;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
Vrednotenje meril določi raziskovalna
organizacija.
IV. Čas financiranja: usposabljanje mladega raziskovalca se bo pričelo predvidoma
1. 10. 2010. Izbrani mladi raziskovalec/raziskovalka bo sklenil z Ekoremediacijskim
tehnološkim centrom delovno razmerje za
določen čas do konca usposabljanja, do
doktorata znanosti, in sicer največ štiri leta
in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni
doktorski študijski program oziroma največ
tri leta in šest mesecev, če so vpisani v 3.
stopnjo bolonjskega študijskega programa.
V. Rok in način oddaje prijav: kandidati
naj pošljejo prijave z dokazili in kratkim življenjepisom z navedbo prejetih nagrad ozi-

roma priznanj, bibliografijo in opisom dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu
do 15. julija 2010 s priporočeno pošto na
naslov: Ekoremediacijski tehnološki center,
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje s pripisom na
kuverti: »Ne odpiraj – Prijava na razpis za
mladega raziskovalca«.
Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil
Ekoremediacijski tehnološki center v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev.
VI. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo pri Alenki
Sajovic, tel. 059/230-342 ali preko elektronske pošte, alenka@ertc.si.
Ekoremediacijski tehnološki center
Ob-3634/10
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 124/08) in Pravilnika o kriterijih in merilih
za sofinanciranje programov na področju
socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini
Radeče (Uradni list RS, št. 52/06) objavlja
Občina Radeče
razpis
za sofinanciranje programov
na področju socialnih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Radeče
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih
programov in projektov organizacij na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti
s strani občine.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega
razpisa, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci
izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost), za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij v prostore in nakup opreme
izvajalcev programa.
Izvajalci programov in projektov so lahko
organizacije, društva, združenja in zveze,
ki so registrirane za izvajanje socialnih in
humanitarnih dejavnosti in na tem področju
tudi delujejo.
Višina razpisanih sredstev: orientacijska
vrednost razpisanih proračunskih sredstev
za leto 2010 je 5.000,00 EUR.
Razpisni pogoji
Izvajalci programov morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radeče oziroma delujejo na njenem območju ali delujejo izven območja Občine Radeče in imajo
program sestavljen tako, da vključuje tudi
občane Občine Radeče;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom
o društvih (za društva);
– da so registrirani in najmanj eno leto
aktivno delujejo na socialnem in humanitarnem področju;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
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Razpisna dokumentacija
Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS, na oglasnih deskah in na spletni strani
Občine Radeče.
Od dneva objave javnega razpisa do
odločitve o izboru predlogov izvajalcev, se
pogoji in merila tega razpisa ne smejo spreminjati.
Obrazci za prijavo na razpis so v času
razpisa na voljo v vložišču Občine Radeče
ter na spletni strani www.radece.si.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih
in jim predložiti vsa dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva javni razpis.
Razpisni roki in način dostave vlog
Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do 21. 6. 2010, do 14.30, v vložišču
Občine Radeče ali tega dne s priporočeno
pošto.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu, ki je priloga tega razpisa, in sicer za vsak
program na svojem obrazcu.
Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska
komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog
ne bo javno. Pristojna strokovna služba občinske uprave lahko pozove posameznega
vlagatelja k dopolnitvi vloge v osmih dneh
po odpiranju vlog.
Komisija iz prvega odstavka vloge ovrednoti v skladu z merili in kriteriji in pripravi
predlog sofinanciranja, na podlagi katerega
pristojna strokovna služba občinske uprave
izda sklep o izboru.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo
županu občine v roku osmih dni od prejema
sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh
od prejema pritožbe. Županova odločitev je
dokončna.
Župan z izbranimi izvajalci programov
sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov.
Občina Radeče
Ob-3635/10
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Predmet prodaje:
– parc. št. 735/17, k.o. Divača, v izmeri
816,00 m2;
– parc. št. 735/18, k.o. Divača, v izmeri
874,00 m2;
– parc. št. 735/16, k.o. Divača, v izmeri
904,00 m2;
– parc. št. 735/20, k.o. Divača, v izmeri
1.037,00 m2;
– parc. št. 735/14, k.o. Divača, v izmeri
829,00 m2;
– parc. št. 735/13, k.o. Divača, v izmeri
776,00 m2;
– parc. št. 735/12, k.o. Divača, v izmeri
710,00 m2;
– parc. št. 735/11, k.o. Divača, v izmeri
896,00 m2;
– parc. št. 735/10, k.o. Divača, v izmeri
583,00 m2;
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– parc. št. 735/9, k.o. Divača, v izmeri
641,00 m2;
– parc. št. 735/8, k.o. Divača, v izmeri
571,00 m2;
– parc. št. 735/7, k.o. Divača, v izmeri
664,00 m2;
– parc. št. 735/6, k.o. Divača, v izmeri
315,00 m2;
– parc. št. 735/5, k.o. Divača, v izmeri
509,00 m2;
– parc. št. 735/4, k.o. Divača, v izmeri
536,00 m2;
– parc. št. 735/3, k.o. Divača, v izmeri
894,00 m2;
– parc. št. 735/2, k.o. Divača, v izmeri
526,00 m2;
– parc. št. 735/1, k.o. Divača, v izmeri
2.381,00 m2;
– parc. št. 726/1, k.o. Divača, v izmeri
12.164,00 m2;
– parc. št. 726/2, k.o. Divača, v izmeri
1.077,00 m2;
– parc. št. 726/3, k.o. Divača, v izmeri
811,00 m2;
– parc. št. 726/4, k.o. Divača, v izmeri
255,00 m2;
– parc. št. 726/5, k.o. Divača, v izmeri
953,00 m2;
– parc. št. 726/6, k.o. Divača, v izmeri
807,00 m2;
– parc. št. 726/7, k.o. Divača, v izmeri
648,00 m2;
– parc. št. 727, k.o. Divača, v izmeri
1.111,00 m2;
– parc. št. 728, k.o. Divača, v izmeri
471,00 m2;
– parc. št. 552/321, k.o. Divača, v izmeri
2.216,00 m2;
Skupaj: 34.975,00 m2;
vse vpisane v vložek št. 735, k.o. Divača.
Izklicna cena za vse nepremičnine pod
št. 1. znaša 2.098.500,00 € (60,00 EUR/m2)
brez DDV.
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa pod točko št. 1 se prodajajo kot zaključena celota. Ponudbe, ki se bodo nanašale
le na posamezne parcele iz tega razpisa, se
ne bodo upoštevale in bodo kot nepopolne
zavrnjene.
2. Nepremičnine, ki so predmet tega
javnega zbiranja ponudb, niso komunalno
opremljene. Komunalni prispevek bo odmerjen z odločbo, z investitorjem pa bo sklenjena pogodba o opremljanju za komunalno
opremljanje navedenega zemljišča v skladu
z določili ZPNačrt.
3. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti
idejno zasnovo in program z opisano nameravano gradnjo. Idejna zasnova in program
mora v svoji osnovi temeljiti na socialnih
programih (dom za starejše občane, socialna stanovanja, varovana stanovanja, stanovanja za mlade družine ipd.).
4. Izklicna cena nepremičnin pod točko
1. znaša 60,00 €/m2.
5. V ceno zemljišča ni vključen davek na
dodano vrednost (DDV) oziroma davek na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
6. Zemljišča se prodajajo po načelu videno–kupljeno.
7. Rok plačila kupnine: najkasneje
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8
dneh od izdaje računa s strani prodajalca.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila
s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Divača obdrži vplačano varščino. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.





OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a
6215 DIVAČA
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8. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
  
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po pla 
čilu celotne kupnine.

9. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo pravočasne. Ponudba se bo štela
za pravočasno, če bo prispela do vključno
  
četrtka 24. 6. 2010, do 12. ure. Ponudbe se
 
oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporo 
čeno po pošti, na naslov: Občina Divača,
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb –
prodaja nepremičnin – Gabrovo naselje«.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Prepozne ponudbe
P – ponudba
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
NP – najboljša ponudba
10. Ponudba za nakup zemljišča mora
Tp – dobljene točke
vsebovati naslednje elemente:
ID – idejna zasnova
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
IDmax – najvišje ocenjena idejna zasnopriimek,
va
– rok veljavnosti ponudbe je tri mesece
TID – dobljene točke za ponujeno ceno
po roku za oddajo ponudb,
T – vse dobljene točke
– ponujena cena brez DDV, ki ne sme biti
70:30 – razmerje med ponujeno ceno in
nižja od izhodiščne,
idejno zasnovo
– dokazilo o plačani varščini in številko
15. O izbiri najugodnejšega ponudnika
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu in sicer
uspe s svojo ponudbo,
– fotokopijo veljavnega osebnega doku- predvidoma v roku petnajst dni od dneva izmenta in davčno številko za fizične osebe bire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec
oziroma izpisek iz sodnega registra in ID bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega
ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od
štev. za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema datuma odpiranja ponudb. Odločitev prodajalca je dokončna.
razpisne pogoje,
16. Občina Divača lahko brez kakršne– idejno zasnovo oziroma program, iz
katerega bo razvidna namen gradnje, ki se koli odškodninske odgovornosti kadarkoli
nanaša na socialne programe, kot je opisa- prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
no v 4. točki tega razpisa,
17. Obveznost prodajalca, da sklene po– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma godbo z najugodnejšim ali katerimkoli drupredložitve ponudbe (velja le za pravno ose- gim ponudnikom, je izključena.
18. Pogoji iz tega javnega razpisa so sebo ali s.p.),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v pri- stavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
19. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
meru, da se ponudba da po pooblaščencu.
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali po- dodano vrednost oziroma davek na promet
gojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, nepremičnin, stroške notarskih storitev ter
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kuizločeni iz postopka.
11. Ponudniki morajo za resnost ponudbe pec zemljišča. Stroške pravnega pregleda,
vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne sestave kupoprodajne pogodbe in cenitve
cene brez DDV, ki je za nepremičnine pod zemljišča prodajalec ocenjuje pavšalno na
2.000,00 €.
št. 1 navedena v zadnjem odstavku 1. točke 

20. Najugodnejši ponudnik mora plačati
tega razpisa, ki mora biti nakazana na podračun proračuna Občine Divača, številka: kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po
01219-0100006052, obvezni sklic na števil- sklenitvi kupoprodajne pogodbe, na podrako 00-4780025, voden pri Banki Slovenije. čun Občine Divača, št. 01219-0100006052,
Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena voden pri Banki Slovenije. Plačilo celotne
brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo sestavina pravnega posla.
21. Občina Divača si obdrži predkupno
upoštevana pri plačilu kupnine.
12. Ponudba se šteje za popolno, če pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in
vsebuje vse sestavine iz 11. točke javnega služnost za potrebe izgradnje objektov in
omrežja javne komunalne infrastrukture.
razpisa.
13. Ponudnik lahko ponudbo za nakup Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zeumakne ali jo dopolni do roka za sprejem mljiško knjigo.
22. Za izvedbo javnega razpisa se upoponudbe, ki je določen v javnem razpisu.
V primeru umika ponudbe po preteku roka rabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarza sprejem ponudbe se plačana varščina nem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07).
ne vrne.
23. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
14. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v roku petih dni po roku za lahko interesenti dobijo na Občini Divača,
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, tel.
oddajo ponudb.
Merili za izbiro najugodnejšega ponudni- 05/731-09-30, v času uradnih ur.
Občina Divača
ka sta:
– ponujena cena brez pripadajočega
Ob-3636/10
DDV (70 točk),
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
– idejna zasnova (30 točk).
Za najugodnejšega ponudnika bo izbran 6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje nem premoženju države, pokrajin in obin dosegel najvišje število točk. Točke se čin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
bodo računale po naslednji formuli:

    

P
NP
Tp

– ponudb
– najboljš
– dobljen

ID
– idejna z
IDmax – najvišje
TID
– dobljen

T
– vse dob
70:30 – razmer
idejno z
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in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Predmet prodaje:
a) parcela št. 1079, travnik, v izmeri
2.070 m², vpisana v vložek št. 838, k.o.
Divača.
Izhodiščna cena znaša 151.110,00 EUR
(73,00 EUR/m²) brez DDV.
Parcela se nahaja znotraj poselitvenega
območja naselja Divača in je namenjena za
izgradnjo bencinskega servisa.
b) parcela št. 1087/1, travnik, v izmeri
3.268 m² in gozd, v izmeri 284 m², vpisana
v vložek 838, k.o. Divača.
Izhodiščna cena znaša 259.296,00 EUR
(73,00 EUR/m²) brez DDV.
Parcela se nahaja znotraj poselitvenega
območja naselja Divača in je namenjena za
izgradnjo bencinskega servisa.
c) parcela št. 511/56, k.o. Divača, gozd,
v izmeri 642 m², vpisana v vložek 624, k.o.
Divača.
Izhodiščna cena znaša 52.000,00 EUR
(81,00 EUR/ m²) brez DDV.
Parcela se nahaja znotraj poselitvenega
območja naselja Divača in je namenjena za
individualno stanovanjsko gradnjo.
d) parcela št. 511/55, k.o. Divača, gozd,
v izmeri 480 m² in travnik, v izmeri 204 m²,
vpisana v vložek 624, k.o. Divača.
Izhodiščna cena znaša 55.404,00 EUR
(81,00 EUR/ m²) brez DDV.
Parcela se nahaja znotraj poselitvenega
območja naselja Divača in je namenjena za
individualno stanovanjsko gradnjo.
e) parcela št. 512/23, travnik, v izmeri
754 m², vpisana v vložek 818, k.o. Divača.
Izhodiščna cena znaša 45.994,00 EUR
(61,00 EUR/m²) brez DDV.
Parcela se nahaja znotraj poselitvenega
območja naselja Divača.
III. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena.
IV. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
1. Prodaja se izvede po načelu »videno–kupljeno«. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi z zemljiščem.
2. Izhodiščna cena je določena na podlagi ocenitve nepremičnin. Izhodiščna cena
predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih
davčnih dajatev in drugih stroškov. Predpisane davčne dajatve, stroški ocenitve, pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo
in vsi stroški ki se nanašajo na sklenitev
pravnega posla, bremenijo kupca.
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10% izhodiščne cene na podračun Občine Divača,
št. 01219-0100006052, sklic 00 4780026,
voden pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po izboru.
4. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki je
vsaj enaka ali višja od izhodiščne cene.
5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo nepremičnin za katero daje
ponudbo;

– ponujeno ceno;
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe);
– matično in davčno številko ponudnika;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravna oseba);
– priglasitveni list pristojnega davčnega
organa (samostojni podjetniki);
– dokazila o finančnem stanju ponudnika;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo ali s.p.);
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu;
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo;
– ponudniki ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije,
izločeni iz postopka.
6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela do vključno četrtka 24. 6.
2010, do 12 ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti
na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj!
Javno zbiranje ponudb – ponudba za nakup
parcele št. _______«.
8. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po
prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene
kupoprodajne pogodbe v navedenem roku
se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade
v korist Občine Divača. V takem primeru
prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Najugodnejši ponudnik mora plačati
kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052,
voden pri Banki Slovenije. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
10. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
11. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih
stroškov s pripravo pisne ponudbe.
V. Informacije: podrobnejše informacije
o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, tel. 05/731-09-30, v času uradnih ur.
Občina Divača
Ob-3637/10
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08) objavlja
javni razpis
za prodajo zasedenega neprofitnega
stanovanja
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
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III. Opis predmeta prodaje:
1) Zasedeno neprofitno stanovanje v Divači, na naslovu Ulica Bogomira Magajne
5, stanovanje je v katastru stavb označeno z identifikacijsko številko dela stavbe
2452-158-102, v izmeri 50,63 m². Dvosobno
stanovanje se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta. Stanovanje je zasedeno
z najemnikom, ki ima z Občino Divača sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas.
Izklicna cena: 43.000,00 EUR (brez davka).
IV. Ogled nepremičnin: interesenti za
nakup si lahko stanovanja ogledajo po dogovoru.
V. Pogoji prodaje
1) Nepremičnina se prodaja v celoti po
sistemu videno–kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe
ne bodo upoštevane. Stanovanje zemljiško
knjižno ni urejeno, kar bo moral na lastne
stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne
prevzema nobenih obveznosti iz morebitno
drugačne ugotovljene površine stanovanja
pri izdelavi etažnega načrta.
2) Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku (najvišja ponujena cena).
Najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. Pred sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (kolikor
to ne bo najemnik), bo prodajalec pozval
predkupnega upravičenca na sklenitev kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji
kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da
najemnik uveljavlja predkupno pravico, če
vplača varščino in poda ponudbo za nakup
nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi.
3) Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve in stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe plača kupec.
4) Kupec (najugodnejši ponudnik) je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku
15 dni po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem roku, se smatra, da je odstopil
od sklenitve pravnega posla in vplačana
varščina zapade v korist Občine Divača.
V takem primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Kupec plača kupnino v roku 8
dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec
izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Kupnina se plača na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052, voden pri Banki Slovenije. Položena varščina se všteje
v kupnino.
5) Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
6) Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi po plačilu celotne kupnine.
VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja ponudb
1) Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od
izhodiščne cene stanovanja, na podračun
Občine Divača, št. 01219-0100006052, sklic
00 4780002, voden pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine«, do vključno dneva zaključka zbiranja ponudb. Izbranemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena
brez obresti v roku 15 dni po izboru.
2) Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
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številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo in ponujeni znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p. ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
VII. Postopek
1) Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača,
do vključno četrtka 24. 6. 2010, do 12. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – ponudba za nakup stanovanja na Ul. Bogomira
Magajne 5«. Na zadnji strani kuverte mora
biti naveden naziv in naslov ponudnika.
2) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3) Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 15 dneh po
izbiri.
5) Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Podrobnejše informacije o predmetih
prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini
Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, tel.
05/731-09-30, v času uradnih ur.
Občina Divača
Št. 410-0057/2010-2
Ob-3638/10
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a,
Divača, davčna št.: 48502502, objavlja na
podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje
programov turistične dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 116/07) in Proračuna Občine Divača za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 39/10)
javni razpis
za vrednotenje programov turistične
dejavnosti v Občini Divača –
za leto 2010
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 7.000,00 EUR.
2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– turistična društva, ki so registrirana za
opravljanje turistične dejavnosti,
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– druga društva, ki so poleg turistične
dejavnosti registrirana za opravljanje tudi
drugih dejavnosti, pod pogojem, da se ne
prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov,
– druga društva, ki niso registrirana kot
turistična društva, vendar opravljajo turistično dejavnost oziroma je njihov program turistične narave, pod pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih
ali kulturnih programov.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– imajo sedež društva in dejavnosti v Občini Divača,
– so organizirani v skladu z Zakonom
o društvih v Republiki Sloveniji.
4. Iz proračuna Občine Divača se po tem
razpisu sofinancirajo: turistične prireditve,
ki so opredeljene kot vse prireditve, ki jih ni
mogoče obravnavati kot izključno kulturne,
športne ali politične prireditve in jih organizirajo društva iz 2. točke tega razpisa. Turistične prireditve lahko vsebujejo posamezne
sestavine kulturnih, športnih, političnih, družabnih in zabavnih prireditev.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa, se lahko dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, pri referentu za gospodarstvo, v času
uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani http://www.divaca.si). Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol, na tel.
05/73-10-937.
6. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis
vrednotenje programov turistične dejavnosti
v Občini Divača – leto 2010«, osebno ali po
pošti v roku 20 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na
naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku tridesetih dni od poteka roka
za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli
najkasneje v roku osmih dni po njegovem
sprejemu.
Občina Divača
Ob-3672/10
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09
– popr.), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB in 25/08), 6. člena
Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe
predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS,
št. 96/09), 30. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 –
UPB) in sklepa Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto, št. 602-71/2010, z dne
22. 4. 2010, Mestna občina Novo mesto
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne službe predšolske vzgoje
in varstva na območju
Mestne občine Novo mesto
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo
mesto.
2. Dejavnost, ki je predmet koncesije:
Mestna občina Novo mesto bo podelila koncesijo za izvajanje javne službe predšol-

ske vzgoje in varstva, in sicer za izvajanje
dnevnega programa za skupaj največ dva
oddelka I. starostnega obdobja na območju
Mestne občine Novo mesto.
3. Območje izvajanja dejavnosti: javno
službo se bo izvajalo na območju Mestne
občine Novo mesto.
4. Čas, za katerega se podeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti
Mestna občina Novo mesto bo podelila
koncesijo za določen čas, in sicer za obdobje petih let.
Koncesionar mora pričeti z opravljanjem
dejavnosti s 1. 9. 2010.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev
koncesije)
Na javni razpis za podelitev koncesije se
lahko prijavi zasebni vrtec, zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno
veljavnih programov, drug zavod, gospodarska družba in druga pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),
– ima pozitivno mnenje Strokovnega
sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– zagotavlja opremljenost v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni
list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08),
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05,
82/05, 76/08) in Odredbo o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97,
59/07, 40/99, 3/00, 13/00, 32/00, 29/02),
– ima letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal dnevni program,
– bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal za ceno
programa, ki jo določi občinski svet.
Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo
ponudbe.
6. Merila za izbiro
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. rok pričetka izvajanja javne službe –
do 50 točk
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen. Za
vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi
ponudnik eno točko manj.
2. število oddelkov v posameznem okolišu – do 30 točk
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma število
otrok v posameznem razpisanem obdobju.
3. lokacija vrtca oziroma oddelka – do
10 točk
Večje število točk dobi ponudnik, ki bo
dejavnost opravljal na lokaciji, kjer se izkažejo potrebe.
4. ocena objekta, prostora in opreme –
do 5 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kakovost igral, velikost in opremljenost
zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje), dostop
in parkirna mesta.
5. nadstandardni program – do 5 točk
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Ocenjuje se program, ki je obsežnejši
in kakovostnejši, kot ga določa predpis, ter
časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot
ga predvideva dnevni program.
Če ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali ne navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudbo ocenjevalo, se
vlogo upošteva kot popolno, oceni pa se
z 0 točkami.
7. Navodila za izdelavo prijave na javni
razpis (vloge) in zahtevane sestavine vloge
so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Način oddaje in rok za oddajo prijav
na javni razpis
Kandidati morajo oddati prijavo na javni
razpis najkasneje 30. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo prične teči naslednji dan po objavi javnega razpisa.
Šteje se, da je prijava na javni razpis, oddana po pošti z navadno pošiljko, pravočasna, če prispe na Mestno občino Novo mesto do roka za oddajo prijav. Če je prijava na
javni razpis oddana na pošti s priporočeno
pošiljko, se šteje, da je oddana pravočasno,
če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje 30. dan po objavi javnega
razpisa do 24. ure.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti, ki mora na prvi strani imeti oznako »Ne
odpiraj – koncesija vrtec« in navedenega
naslovnika, na zadnji strani pa navedenega
pošiljatelja.
Kandidati lahko oddajo prijavo v Glavni
pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, ali jo pošljejo po
pošti na naslov: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
9. Mestna občina Novo mesto bo kandidate o izbiri obvestila v roku 8 dni od izdaje
odločbe o izbiri.
10. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na
javni razpis bo tretji delovni dan po poteku
roka za prijavo, in sicer ob 10. uri, v sejni
sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto. Odpiranje prijav ne
bo javno.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletni strani Mestne občine Novo mesto:
http://novomesto.si, interesenti pa jo lahko
dvignejo tudi v Glavni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo
mesto.
Pojasnila in informacije lahko zainteresirani dobijo pri javnih uslužbencih: Mateji
Jerič, tel. 07/39-39-250, Suzani Potočar, tel.
07/39-39-249, elektronski pošti: mateja.jeric@novomesto.si, suzana.potocar@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 410-0062/2010-2
Ob-3674/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Divača v obdobju 2008–2013 (Uradni list RS, št. 84/08) in
Odloka o proračunu Občine Divača za leto
2010 (Uradni list RS, št. 39/2010), objavlja
Občina Divača
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Divača za leto 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za subvencioniranje
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva

ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 20.800,00 EUR in je zagotovljen v proračunu Občine Divača za leto 2010, na postavki 110001 »Sredstva za pospeševanje
kmetijstva po razpisu«.
V letu 2010 se iz navedenih sredstev
subvencionira naslednje ukrepe:
– urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
višini 6.800,00 EUR,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu v višini 6.000,00 EUR,
– stroške transporta iz odročnih krajev
v višini 8.000,00 EUR.
Kolikor sredstva za posamezen ukrep
ne bodo porabljena v celoti, se lahko preostanek sredstev s sklepom župana prerazporedi za subvencioniranje ostalih ukrepov,
navedenih v tem razpisu. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se
ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost
upošteva vrednost 6.000,00 EUR. Najmanjši
znesek pomoči, ki bo dodeljen znaša 100,00
EUR. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Upoštevajo se predračuni in
računi izdani v letu 2010, razen pri ukrepu
»Stroški transporta iz odročnih krajev«, kjer
se upoštevajo tudi računi, izdani v mesecu
novembru in decembru 2009.
3. Upravičenci do subvencije
3.1. Do subvencije za izvedbo programov ali investicij so upravičene:
– Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Divača, so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
in majo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Divača oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih
občinah).
– Organizacije, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na
območju Občine Divača.
– Registrirana stanovska društva, interesna združenja in zveze, zavodi, organizacije proizvajalcev ter druge izvajalske
organizacije in institucije, ki delujejo na področju kmetijstva in živilstva na območju
občine.
3.2. Splošni pogoji subvencioniranja
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili državno pomoč za isti namen
oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti,
določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne odobri. V primeru, da
bodo prejemniki sredstva nenamensko porabili, bodo morali sredstva v celoti, s pripadajočimi zakonskimi obrestmi vrniti, izgubili
pa bodo tudi pravico do drugih sredstev za
obdobje dveh let.
3.3. Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– načrt izvedbe investicije s popisom del
in finančno konstrukcijo,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov: za ukrepe s področja skupinskih
izjem predložiti predračun – v času po pre-
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jetem sklepu o odobritvi sredstev obvezno
predložiti še račun in dokazilo o plačilu
računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek …). Računi
in dokazila o plačilu računov morajo biti iz
obdobja od dne prejema sklepa do 31. 12.
2010.
– predračun ali račun za ukrepe s področja »de minimis« za obdobje celega leta
2010, pri ukrepu »Stroški transporta iz odročnih krajev« pa tudi iz meseca novembra
in decembra 2009,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za
dolžino najema najmanj 5 let,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe
pri investicijah.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni
dokumentaciji zahtevane podatke in priloge.
Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8
dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
4. Ukrepi subvencioniranja
4. A. Skupinske izjeme
4. A. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v obdobju petih let od vzpostavitve kmetijskega
gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%,
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Divača, so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Divača, oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih
občinah).
Predmet podpore
Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč:
– naložbe v postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja … – stroški
strojnih storitev,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine – drobnice) potrjen s strani
strokovne službe,
– pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne
službe,
– v času prijave na razpis – fotokopije
predračunov – v času od prejetega sklepa
o odobritvi sredstev do 31. 12. 2010 bo potrebno obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo
o izvedbi transakcije, blagajniški izdatek …).
Računi in dokazila o plačilu računov morajo
biti iz obdobja od dne prejema sklepa do
31. 12. 2010,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
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– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za
dolžino najema najmanj 5 let, v nasprotnem
primeru dostavi posestni list,
– izjavo o resničnosti podatkov.
4. A. 2. Zagotavljanje tehnične podpore
Predmet podpore:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin,
– svetovalne storitve,
– organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanje na njih,
– širjenje znanstvenih dognanj,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu,
gradiva za udeležence, stroški strokovnih
ekskurzij, ipd.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih
biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški
priprave in dostave izdelkov za razstave,
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade.
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
in vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitev – predračuni oziroma računi iz leta 2010 o izvedenih/opravljenih storitvah. V primeru, da
bodo v fazi prijave predloženi predračuni,
bo potrebno naknadno po prejemu sklepa
o odobritvi sredstev do 31. 12. 2010 priložiti še račune ter dokazila o plačilu računov
(plačilni nalog, potrdilo o izvedbi transakcije,
blagajniški izdatek …),
– finančno ovrednoten program dela za
tekoče leto (2010),
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– potrjen program dela za tekoče leto
(2010),
– seznam aktivnosti izvedenih v obdobju
2009 na območju Občine Divača in predlog
aktivnosti za leto 2010,
– dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Divača (seznam
članov).
4.B. Pomoči »de minimis«
4. B. 2. Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Namen ukrepa:
– pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza
za/kilometer.
Upravičenci do pomoči:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj za obdobje od 1. 11. 2009 do zadnjega roka za oddajo vloge (29. 10. 2010),
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– fotokopijo dokazila o registraciji oziroma izpolnjevanju pogojev opravljanja tovrstne dejavnosti.
V razpisu se upoštevajo tudi stroški tovornega transporta za mesec november in
december 2009. Stroški tovornega transporta v obdobju od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2010
bodo upoštevani v razpisu za naslednje leto
(leto 2011).
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa je proračunsko leto 2010, razen pri ukrepu »Pokrivanje
operativnih stroškov transporta iz odročnih
krajev«, kjer se upoštevajo tudi računu iz
meseca novembra in decembra 2009.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske
izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki
se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč
za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve
sredstev s strani Občine Divača do 31. 12.
2010. Računi in dokazila o plačilu računov
za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog za prvo obravnavo
je do ponedeljka, 5. 7. 2010, do 12. ure,
za drugo obravnavo pa do petka, 29. 10.
2010, do 12. ure, na kar naj računajo tudi
prijavitelji, ki bodo vloge oddali po pošti. Kot
pravočasne vloge se štejejo vloge prispele
do določenega datuma osebno v sprejemno
pisarno Občine Divače oziroma po pošti na
naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica
3a, 6215 Divača. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom
neodprte vrnjene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo je potrebno vložiti v zaprti
kuverti s pripisom: »Ne odpiraj razpis za
kmetijstvo 2010 – skupinske izjeme«, če gre
za subvencije s področja kmetijskih izjem
(področji 4. A. 1. in 4. A. 2.) ali »Ne odpiraj
razpis za kmetijstvo 2010 – de minimis«, če

gre za subvencije s področja »de minimis«
(področje 4. B. 2).
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog
za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji
kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv
in polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenitev vlog: komisija
bo obravnavala pravočasno prispele vloge
v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog bodo prijavitelji pozvani na
dopolnitev vloge. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem
roku, se s sklepom zavržejo.
8. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 30 dni od oddaje vloge. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo
v sprejemni pisarni Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, in na Kmetijski svetovalni službi Sežana, Sejmiška 1a, Sežana.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi
na spletni strani Občine Divača: www.divaca.si.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite
na Občini Divača, pri kontaktni osebi Nataši
Macarol, na tel. 05/73-10-937.
Občina Divača
Št. 1/2010
Ob-3675/10
Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju
drugih ukrepov razvoja podeželja v Mestni
občini Maribor (MUV, št. 14/07) ter Odloka
o proračunu Mestne občine Maribor za leto
2010 (MUV, št. 6/2010)
razpis
za dodelitev pomoči de minimis
za razvoj podeželja v Mestni občini
Maribor za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa in višina
sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo s pravili
o dodeljevanju pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2010 v okvirni višini 13.500 EUR,
na proračunski postavki 161004 »Dopolnilne dejavnosti« za naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in
nekmetijsko dejavnost.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev,
ki jih bo pridobil posamezni upravičenec,
odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo je do 2.000 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
II. Upravičenci: za nepovratna sredstva
finančne pomoči po tem razpisu lahko zaprosijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo,
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev s sedežem in kmetijskimi površinami na območju
občine oziroma njihovi družinski člani ali
v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
III. Ukrepi
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
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Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa nove opreme in naprav
za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev za vse navedene upravičene stroške (natančneje so
pogoji določeni v razpisni dokumentaciji):
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali
– kolikor kandidira upravičenec, ki še
nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči ali
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še
vsaj 2 leti po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 19. 9. 2009
do 10. 9. 2010. Dokazilo o plačilu računa je
plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 10. 9. 2010.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo
– de minimis« dostaviti na naslov Mestna
občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja
Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo
vloge oddane na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi 15, do
vključno 10. 9. 2010, do 13. ure, oziroma
poslane po pošti s poštnim žigom do vključno
10. 9. 2010. Na hrbtni strani kuverte morata
biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo
najkasneje do 24. 9. 2010. Odpiranje vlog ni
javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga
ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni do 10. 11. 2010.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi 15, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »razpisi in javne objave«. Za dodatne
informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel.
22-01-387 ali pišete na elektronski naslov,
mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis kmetijstvo – de minimis«.
Mestna občina Maribor
Št. 410-0050/2010-2
Ob-3702/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), (Uradni list
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RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 65/07,
77/07, 56/08), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2010
(Uradni list RS, št. 39/10), 8. člena Pravilnika o spodbujanju in sofinanciranju večjih
prireditev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 18/08, 24/09) (v nadaljevanju:
Pravilnik) objavlja Občina Divača
javni razpis
za spodbujanje in sofinanciranje večjih
prireditev na območju Občine Divača –
za leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID
za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974.
1. Predmet razpisa (v nadaljevanju: razpis).
Predmet razpisa je sofinanciranje večjih
prireditev na območju Občine Divača v letu
2010, in sicer se iz proračuna Občine Divača sofinancirajo:
– večje kulturne prireditve,
– večje športne prireditve,
– vaške prireditve,
– velike prireditve.
Prireditve, ki so širšega značaja, regijskega ali državnega, niso predmet tega
razpisa.
2. Okvirna višina sredstev za leto 2010
Okvirna višina sredstev za leto 2010, namenjenih za sofinanciranje večjih prireditev
na območju Občine Divača (proračunska
postavka: »14030600 – Sredstva za prireditve – razpis – tekoče leto«): 20.300,00 EUR,
in sicer za naslednje namene:
– spodbujanje in sofinanciranje večjih
kulturnih prireditev v višini 4.000,00 EUR,
– spodbujanje in sofinanciranje večjih
športnih prireditev v višini 2.000,00 EUR,
– spodbujanje in sofinanciranje vaških
prireditev v višini 2.000,00 EUR,
– spodbujanje in sofinanciranje velikih
prireditev v višini 12.300,00 EUR.
Navedeni programi se sofinancirajo največ do višine 80% celotnih stroškov izvedbe
prireditve.
3. Sodelovanje na razpisu
Upravičene osebe do razpisnih finančnih
sredstev so organizatorji prireditev, ki organizirajo prireditve iz 1. točke tega razpisa in
so registrirani kot:
– društva ali klubi s sedežem dejavnosti
na območju Občine Divača in tudi delujejo
na območju Občine Divača in organizirajo
prireditve iz 1. točke tega razpisa na območju Občine Divača ali v Kulturnem domu
Srečko Kosovel v Sežani,
– dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih
matično društvo je registrirano izven Občine Divača, vendar organizirajo prireditve iz
1. točke tega razpisa na območju Občine
Divača za občane Občine Divača,
– javni zavodi, ki delujejo na območju
Občine Divača, in podružnice javnih zavodov, ki delujejo na območju Občine Divača.
Do sredstev niso upravičena društva,
klubi, druge pravne ali fizične osebe, s katerimi je Občina Divača sklenila pogodbo za
organizacijo občinskega praznika, kulturnega dneva, spominskega dneva kot jih določa Odlok o občinskem prazniku, kulturnem
dnevu in spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača.
Iz naslova tega razpisa se finančna sredstva za isto prireditev v enem letu namenijo
le enemu organizatorju.
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4. Upravičenost do sofinanciranja
Organizatorji prireditev iz 1. točke razpisa so lahko upravičeni do sofinanciranja
v naslednjih primerih:
– kulturna društva so upravičena do
sredstev iz naslova večjih kulturnih prireditev in vaških prireditev,
– športna društva in klubi so upravičena do sredstev iz naslova večjih športnih
prireditev,
– turistična društva, ki se sofinancirajo
v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača
(Uradni list RS, št. 116/07), so upravičena
do sredstev iz naslova vaških prireditev in
velikih prireditev,
– javni zavodi in dislocirane enote so
upravičeni do sredstev iz naslova velikih
prireditev in večjih kulturnih prireditev
Do sredstev iz naslova večjih kulturnih
prireditev, večjih športnih prireditev, vaških
prireditev in velikih prireditev je upravičena tudi skupina društev oziroma skupina
različnih izvajalcev, ki skupaj sodelujejo pri
izvedbi določene prireditve oziroma se prijavijo kot skupni organizatorji v primeru, da
organizator izpolnjuje enega od pogojev iz
3. točke tega razpisa.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– priskrbljena morajo imeti vsa potrebna
dovoljenja, ki so skladno z zakonodajo potrebna za izvedbo prireditve,
– pogoje, ki so določeni v 6. točki tega
razpisa – Merila za vrednotenje večjih prireditev,
– prireditev se mora odvijati na območju
Občine Divača ali v Kulturnem domu Srečko
Kosovel v Sežani.
6. Merila za vrednotenje večjih prireditev
1. Večje kulturne prireditve
Merilo
Skupno število nastopajočih
Strošek ureditve in priprave dvorane
Strošek najemnine dvorane na podlagi
izstavljenega računa
Strošek priprave vabil in plakatov
Strošek pogostitve
Drugi specifični stroški

Število točk
5 točk/nastopajoči
od 50 do 100 točk
150 točk
od 30 do 50 točk
od 50 do 300 točk
od 10 do 50 točk

Opomba:
Pod večje kulturne prireditve spadajo samostojni vokalni, instrumentalni in vokalno-instrumentalni koncerti, gledališko-dramske
predstave, plesne in literarne predstave. Pod večje kulturne prireditve spadajo tiste kulturne prireditve iz zgornjega stavka, ki trajajo
najmanj 45 minut, katerih organizator je kulturno društvo in v katerih organizator tudi večinsko nastopa.
Pod postavko nastopajoči je vsak nastopajoči upravičen do 5 točk. Organizator prireditve je dolžan navesti nastopajoče
v prijavnem obrazcu ter dostaviti seznam
nastopajočih v končnem poročilu. Strošek
ureditve in priprave dvorane zajema skupne
stroške, ki so nastali pri ureditvi prireditvenega prostora. Stroške se dokazuje z računi.
Kolikor organizator ne razpolaga z računi,
se pod stroške ureditve in priprave dvorane
štejejo tudi stroški lastnega dela organizatorjev, ki ga organizator dokazuje z izjavo.
Strošek najemnine dvorane se upošteva
pri tistih prireditvah, kjer je organizator moral
plačati najemnino za dvorano (navadno so

v najemnini vštete tudi hostese, ogrevanje,
ozvočenje in osvetljava).
Strošek priprave vabil in plakatov se dokazuje z ustreznimi računi. Kolikor je organizator pripravil vabila v lastni režiji, se
upoštevajo stroški nabave papirja in lastnega dela.
Strošek pogostitve se dokazuje z ustreznimi računi ali z izjavo o lastnem delu in
računi za dobavo surovin.
Pod druge specifične stroške se štejejo
vsi ostali stroški, ki so nastali pri organizaciji
večje kulturne prireditve.
2. Večje športne prireditve
Merilo
Skupno število tekmovalcev
Stroški sodnikov
Stroški nabave medalj in pokalov –
na podlagi računa
Stroški medicinske ekipe, gasilske
ekipe, redarske ekipe
Stroški nabave dresov, športnih
hlač, copat, majic … – na podlagi
računa
Drugi specifični stroški

Število točk
5 točk tekmovalec
od 10 do 50 točk
od 3 do 5 točk/pokal ali
medalja
od 2 do 20 točk/na ekipo
od 3 do 10 točk/oblačilo,
oprema
od 10 do 50 točk

Opomba:
Pod večje športne prireditve spadajo turnirji ter rekreacijske in
tradicionalne tekme. Pod večje športne prireditve spadajo tiste
športne prireditve iz zgornjega stavka, v katerih tekmuje tudi domače društvo/klub oziroma prijavitelj prireditve.
Pod postavko tekmovalci je vsak tekmovalec upravičen do 5 točk. Organizator turnirja je dolžan navesti število tekmovalcev
v prijavnem obrazcu ter dostaviti seznam
tekmovalcev v zaključnem poročilu.
Do točk iz postavke »stroški sodnikov«
so upravičene tiste večje športne prireditve,
v katerih so nastali stroški za sodnike, kar
izkazujejo z ustreznimi računi oziroma na
podlagi izjave organizatorja.
Stroški nabave medalj in pokalov se dokazujejo z računom. Vsaka medalja je vredna 3 točke, pokal pa 5 točk.
Stroški medicinske ekipe, gasilske ekipe,
redarske ekipe se dokazujejo z ustreznimi
računi ali z izjavo organizatorja.
Stroški nabave dresov, copat … se dokazujejo z ustreznimi računi. Višina točk je
odvisna od vrednosti posamezne opreme.
Pod druge specifične stroške se štejejo
vsi ostali stroški, ki so nastali pri organizaciji
večje športne prireditve.

3. Vaške prireditve
Merilo
Stroški ansambla, gostujoče
skupine
na podlagi računa
Stroški pogostitve
Stroški lastnega dela
Stroški ureditve prireditvenega
prostora
Drugi specifični stroški
Stroški redarjev, gasilske ekipe

število točk
od 50 do 100
točk/ansambel
od 50 do 150 točk
30 točk
od 10 do 70 točk
od 10 do 50 točk
od 2 do 20 točk

Opomba:
Pod vaške prireditve spadajo vse kulturne in kulturno-zabavne
prireditve, ki ne sodijo med ostale prireditve, določene v 1. točki
tega razpisa.
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Stroški ansamblov in gostujočih skupin
se dokazujejo z računi. Višina točk je odvisna od vrednosti na računu.
Stroški pogostitve se dokazujejo z računi
in izjavo o lastnem delu organizatorjev.
Stroški lastnega dela zajemajo stroške
priprave, organizacije, vabil … in se dokazujejo z ustreznimi računi ali z izjavo organizatorja.
Stroški ureditve prireditvenega prostora
se dokazujejo z ustreznimi računi ali izjavo
organizatorja.
Pod druge specifične stroške se štejejo
vsi ostali stroški, ki so nastali pri organizaciji
vaške prireditve.
4. Velike prireditve
Merilo
Tradicija nad 5 let
Pestrost prireditve
Stroški pogostitve
Stroški organizacije (nabave
materiala)
Stroški ozvočenja na podlagi
računa
Stroški gostujočih skupin,
ansamblov, društev
Stroški redarske službe
Stroški tiska
Drugi specifični stroški

Število točk
10 točk/za vsako leto
100 točk/vsak dogodek
v sklopu prireditve
od 100 do 300 točk
Od 50 do 100 točk
Od 80 do 150 točk
od 20 do 70 točk/na skupino,
društvo …
od 5 do 20 točk
od 10 do 50 točk
od 10 do 50 točk

Opomba:
Pod velike prireditve spadajo prireditve, ki izpolnjujejo najmanj
tri od spodaj navedenih pogojev:
– tradicija (prireditev se izvaja najmanj 5 let neprekinjeno),
– trajanje prireditve (prireditev traja več kot en dan neprekinjeno oziroma več kot en dan s prekinitvami),
– pestrost prireditve (v sklopu prireditve se dogaja več različnih dogodkov),
– število obiskovalcev (prireditev si je ogledalo več kot 300
obiskovalcev),
– skupno število nastopajočih je večje od 50.
Tradicijo prireditve se dokazuje z izjavo,
ki jo poda organizator prireditve. Prireditev,
ki se odvija neprekinjeno več kot pet let, je
upravičena do dodatnih 10 točk za vsako
leto.
Vsak dogodek v sklopu ene prireditve je
upravičen do dodatnih 100 točk.
Organizator je upravičen do povračila
določenih stroškov pogostitve v višini od
100 do 300 točk, na podlagi ustreznih računov.
Stroški organizacije (nabava materiala
…) se dokazujejo z ustreznimi računi. Do
dodatnih stroškov so upravičeni organizatorji, ki razpolagajo z računi za ozvočenje oziroma so strošek ozvočenja poravnali v sklopu stroška rezervacije dvorane (na podlagi
računa) oziroma so si ozvočenje izposodili
in ga postavili v lastni režiji, kar dokazujejo
z izjavo o lastnem delu.
Na podlagi ustreznih računov so organizatorji upravičeni tudi do delnega povračila
stroškov gostujočih skupin, ansamblov …
Stroške redarske službe organizator dokazuje z ustreznimi računi ali izjavo organizatorja.
Do povračila delnih stroškov tiska so
upravičeni organizatorji bodisi na podlagi
ustreznih računov ali izjave.
Pod druge specifične stroške se štejejo
vsi ostali stroški, ki so nastali pri organizaciji
velike prireditve.
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Upravičenost do višine točk pri posameznem merilu presojala komisija, glede
na ustrezne račune in izjave, ki jih priložijo
organizatorji posameznih prireditev.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne
zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
8. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
biti predložena v zaprti ovojnici, na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215
Divača, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Prireditve 2010« osebno ali po
pošti. Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti
je možno v razpisnem roku z nujno oznako
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
5. 7. 2010, oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi
nepopolne.
9. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS, in traja do 5. 7. 2010.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa izvaja komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo
o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
11. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil, Romana Derenčin; tel.
05/73-10-930.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Občina Divača
Št. 410-0051/2010-2
Ob-3703/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (ZUJIK), (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07,
65/07, 77/07, 56/08), Statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07),
Odloka o proračunu Občine Divača za leto
2010 (Uradni list RS, št. 39/10), 6. člena
Pravilnika o sofinanciranju programov kul-
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turnih društev na območju Občine Divača
(Uradni list RS, št. 54/04, 109/04, 116/07 in
24/09) (v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja
Občina Divača
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih
društev na območju Občine Divača –
za leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača ID za
DDV: SI 48502502; MŠ:5882974.
1. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis): predmet razpisa je sofinanciranje programov kulturnih društev na območju
Občine Divača za leto 2010.
2. Okvirna višina sredstev za leto 2010:
okvirna višina sredstev za leto 2010, namenjenih za sofinanciranje programov kulturnih
društev na območju Občine Divača (proračunska postavka: »18030300 - Sredstva
za delovanje kulturnih društev – sofinanciranje programov društev – tekoče leto«):
21.000,00 EUR.
3. Področja kulturnih dejavnosti, ki so
predmet sofinanciranja:
– dejavnost pevskih zborov,
– dejavnost baleta,
– dejavnost društev, ki so sestavljena iz
več skupin,
– dejavnost dramskih, gledaliških in lutkovnih skupin,
– dejavnost likovnih, fotografskih, video
in filmskih skupin,
– dejavnost drugih programov, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in se ovrednotijo
v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za
podobne zvrsti kulturnih programov.
Do sofinancerskih sredstev so v skladu
z merili upravičena društva s področja kulturnih dejavnosti, ki izvajajo svojo dejavnost
na neprofitni osnovi.
Do sofinancerskih sredstev so v skladu
s Pravilnikom in tem razpisom upravičena
tudi društva s področja kulturnih dejavnosti, ki
delujejo predvsem na profitni osnovi, vendar
se programi teh skupin ne točkujejo v skladu
z merili, ampak so na podlagi razpisa upravičeni do izplačila enkratnih sredstev.
4. Sodelovanje na razpisu
Upravičene osebe do razpisnih finančnih
sredstev so izvajalci programov na področju
kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
– dejavnost opravljajo na neprofitni oziroma profitni osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne
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zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
6. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
biti predložena v zaprti ovojnici, na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215
Divača, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Kulturni programi 2010« osebno ali po pošti. Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti
je možno v razpisnem roku, z nujno oznako,
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
5. 7. 2010, oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi
nepopolne.
7. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave Javnega razpisa v Uradnem
listu RS in traja do 5. 7. 2010.
8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
postopek razpisa izvaja komisija, ki jo je imenoval župan Občine Divača. Odpiranje vlog
ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu razpisa
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh, od
dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
9. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil:
Romana Derenčin; tel. 05/73-10-930.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur, Občina Divača.
Postopek javnega razpisa poteka skladno s Pravilnikom o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine
Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 109/04,
116/07 in 24/09) in merili, ki so sestavni del
Pravilnika.
Občina Divača
Št. 410-0052/2010-2
Ob-3704/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), (Uradni list
RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 65/07,
77/07, 56/08), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2010
(Uradni list RS, št. 39/10), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov na
področju ljubiteljske kulture za društva, ki
delujejo na območju Občine Divača (Uradni
list RS, št. 37/08) (v nadaljevanju: Pravilnik)
objavlja Občina Divača
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov
na področju ljubiteljske kulture
v Občini Divača – za leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID
za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974.

1. Predmet razpisa (v nadaljevanju: razpis): predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Divača za leto 2010.
2. Okvirna višina sredstev za leto 2010:
okvirna višina sredstev za leto 2010, namenjenih za sofinanciranje kulturnih projektov
na področju ljubiteljske kulture v Občini Divača (proračunska postavka: »18032200 –
Sofinanciranje gostovanj kulturnih društev –
tekoče leto«): 10.500,00 EUR.
3. Področja kulturnih dejavnosti, ki so
predmet sofinanciranja:
– kulturni projekti izvedeni na območju
Republike Slovenije,
– kulturni projekti izvedeni v tujini.
V skladu s tem razpisom je kulturni projekt definiran kot zaokrožena programska
enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna
javnosti in je izražena v obliki gostovanj,
na področjih glasbene dejavnosti (vokalna
in instrumentalna glasba), gledališke in lutkovne dejavnosti, plesne dejavnosti, likovne
dejavnosti, foto, video in filmske dejavnosti
in večzvrstne dejavnosti (dejavnost, ki združuje našteta področja).
4. Sodelovanje na razpisu
Upravičene osebe do razpisnih finančnih
sredstev so:
– društva in njihove zveze, ki so registrirana kot kulturna društva in tudi opravljajo
dejavnost kulturnih društev in imajo sedež
na območju Občine Divača,
– ostala društva, ki niso registrirana izključno kot kulturna društva ali sploh niso
registrirana kot kulturna društva pod pogojem, da so organizatorji kulturnega projekta
iz 3. točke tega razpisa in imajo sedež na
območju Občine Divača,
– skupina društev iz prve in druge alineje te točke, ki so soorganizatorji kulturnega
projekta iz 3. točke tega razpisa.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– projekt se mora realizirati v letu razpisa,
– projekt mora biti finančno uravnotežen (skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov se morajo ujemati,
prihodki=odhodki),
– je nekomercialne narave (pomeni, da
projektu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena – za izvedbo projekta se ne
prejme plačila),
– projekt resorno ne spada na drugo področje, kot so npr. šolstvo, šport, znanost,
gospodarstvo ipd..
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne
zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
7. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
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biti predložena v zaprti ovojnici, na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215
Divača, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Kulturni projekti 2010« osebno
ali po pošti. Na ovojnici mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti
je možno v razpisnem roku, z nujno oznako,
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
5. 7. 2010, oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi
nepopolne.
8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS in traja do 5. 7. 2010.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa izvaja komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo
o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil, Romana Derenčin; tel.
05/73-10-930.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Občina Divača
Št. 410-0053/2010-2
Ob-3705/10
Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 15/03),
Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00),
Statuta Občine Divača (Uradni list RS,
št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o poračunu Občine Divača za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 39/10), 8. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa
v Občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04),
Občina Divača objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev
programov športa v Občini Divača –
za leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID
za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974.
1. Predmet razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Občina Divača bo v letu 2010 sofinancirala naslednje programe športa:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje športnih društev.

2. Okvirna višina sredstev za leto 2010:
okvirna višina sredstev za leto 2010, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača (proračunska
postavka: »18050000 – Programi športa
– sredstva za programe športa – razpis«:
21.000,00 EUR.
3. Merila: programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi Odloka
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (Uradni list
RS, št. 54/04) in meril, ki so sestavni del
odloka.
4. Sodelovanje na razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (osnovna šola, vrtec).
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo na podlagi razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Divača,
– da imajo zagotovljene materialne in
kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na podlagi njihove izražene pisne
zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
7. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
biti predložena v zaprti ovojnici, na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215
Divača, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Šport 2010« osebno ali po pošti. Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti
je možno v razpisnem roku z nujno oznako,
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
5. 7. 2010, oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
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ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi
nepopolne.
8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS in traja do 5. 7. 2010.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa izvaja komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo
o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh, od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil, Romana Derenčin, tel.
05/73-10-930.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Občina Divača
Št. 322-156/2010
Ob-3707/10
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in
39/08) ter sklepa župana št. 322-156/2010
z dne 28. 5. 2010, Mestna občina Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditve
»S Koprom v novo leto 2011«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditve »S
Koprom v novo leto 2011«.
II. Pogoji prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in vse pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter
imajo tudi vsa predpisana dovoljenja.
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec
z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
– plan promocije in oglaševanja prireditve »S Koprom v novo leto 2011«,
– podroben opis vsebine programa »S
Koprom v novo leto 2011«, po dnevih, urah,
lokacijah in vsebini, od najmanj 27. decembra 2010 do vključno 2. januarja 2011, za
najmanj naslednji okviren terminski in vsebinski plan:
27. –31. december: dopoldanski in popoldanski otroški program, Prihod dedka
Mraza – program brez vstopnine.
31. december: silvestrovanje v Taverni in na Pristaniški ulici (z začasno zaporo
Pristaniške ulice), glasbeni program z najmanj dvema znanima in eno manj znano
glasbeno zasedbo, povezovalca programa,
odštevanje časa in organizacija izvedbe
ognjemeta (zaželena tudi nova prizorišča
z drugačno glasbeno vsebino) – program
brez vstopnine.
1. in 2. januar: popoldanski otroški program, večerni glasbeni oziroma kulturni program.
Program mora v opredeljenem terminu
vsebovati najmanj prihod »dedka Mraza«
s spremstvom in novoletno tržnico (predla-
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gan termin od 27. do 31. decembra 2010).
Organizator mora svoj program prilagoditi
prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v istem časovnem obdobju odvijajo v mestu Koper v zgoraj opredeljenem
terminu, kot so: Tradicionalni božični-novoletni koncert Pihalnega orkestra v Kopru,
Koncert Obalnega komornega orkestra ter
druge prireditve.
III. Merila za izbor
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo
uporabljena naslednja merila:
1. predlagan program za silvestrski večer
vključuje priznane glasbene izvajalce,
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije, 20 točk prejme program, ki vključuje vsaj 3 priznane
izvajalce v širšem slovenskem prostoru, 10
točk prejme program, ki vključuje 2 priznana
izvajalca v širšem slovenskem prostoru, 0
točk prejmejo programi, ki vključujejo 2 ali
manj priznana izvajalca v širšem slovenskem prostoru),
2. predlagan program prireditve vključuje glasbene-kulturne izvajalce iz področja
slovenske Istre,
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije, 10 točk prejme
program, ki vključuje priznane izvajalce iz
področja slovenske Istre, 0 točk prejmejo
programi, ki ne vključujejo izvajalcev iz področja slovenske Istre),
3. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije ali gospodarstvo pri izvedbi prireditve,
(10 točk: vključuje najmanj eno, 0 točk:
jih ne vključuje),
4. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev,
(10 točk: prijavitelj ima več kot dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev
v zadnjih treh letih, 5 točk: prijavitelj ima
najmanj dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih, 3 točke:
prijavitelj ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih,
ostali 0 točk),
5. predlagan program prireditve je inovativen v primerjavi s preteklimi programi
decembrskih prireditev preteklih let,
(ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije, in sicer je
možno število točk od 11 do 20, ki jih dobi
program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja
MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali 0 točk).
Maksimalno skupno število točk, ki jih
lahko prijavitelj doseže, je 70.
Po zaključku prireditve poda izvajalec
končno finančno in natančno vsebinsko poročilo s priloženimi promocijskimi gradivi za
izvedeno prireditev.
IV. Višina sredstev
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje prireditve, znaša 20.000 EUR.
Na osnovi zgoraj navedenih meril in pogojev bo Mestna občina Koper sofinancirala
prireditev v višini razpisanih sredstev. Odobrena sredstva bodo prijavitelju nakazana
po izvedbi prireditve in po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila
iz prejšnje točke javnega razpisa in dostavi
kopij računov najmanj v višini razpisanih
sredstev.
Rok za črpanje odobrenih sredstev je
najkasneje do 31. marca 2011.
V. Rok izvedbe: prireditev mora potekati
od najmanj 27. decembra 2010 do vključno
2. januarja 2011.
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VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna.
Obravnavali bomo prijave, ki bodo predložene pravočasno in pravilno opremljene
do vključno 15. junija 2010, po pošti, na
naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, ali bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer
v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku
mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – vloga
št. 322-156/2010«. Kuverta oziroma ovitek
mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora
biti naslov pošiljatelja.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
VII. Obravnava vlog: postopek vodi pristojni urad Mestne občine Koper v skladu
s sklepom župana št. 322-156/2010 z dne
28. maja 2010. O pritožbi zoper sklep o izbiri
odloča župan.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejemu
odločitve.
IX. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo
tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer
v času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Turistična organizacija Koper, tel.
05/664-62-16.
Predložitev prijave pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in merili javnega
razpisa.
Mestna občina Koper
Ob-3725/10
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju:
ZZDej) in 7. točke 18. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– UPB)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
javne službe na področju osnovne
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini
Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati
vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje javne službe na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti
v MOL:
– 1 koncesija na področju zobozdravstva
otrok in mladine.
4. Oznaka koncesija, obseg razpisanega
programa koncesije in krajevno območje, za
katerega se razpisuje koncesija:

4.1. 1,00 program zobozdravstva otrok
in mladine čim bliže lokaciji OŠ Ledina, Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana, vendar
znotraj ČS Center.
5. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko
dejavnost se prične opravljati v najkrajšem
možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem
primeru preneha veljati odločba o podelitvi
koncesije.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati: za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati
zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa
35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju
zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev
mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni
fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim
dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo v skladu
s 64. in 66. členom ZZDej;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo
le-to v primeru podelitve koncesije iz tega
javnega razpisa prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
pogodbo o podelitvi koncesije;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem
območju, ustrezno opremo in, če zahteva
narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice;
6.1.6. opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem
času;
6.1.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.1.8. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano
izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo
v skladu s 64. in 66. členom ZZDej;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem
razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru
podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko
dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo
o podelitvi koncesije;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene
ustrezne ordinacijske prostore na razpisa-
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nem krajevnem območju, ustrezno opremo
in tudi ustrezne kadre;
6.2.5. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi pridobi mnenje
pristojne zbornice;
6.2.6. da ima pravna oseba dovoljenje
Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
6.2.7. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času.
6.2.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.2.9. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec
koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja
vlagatelj na tem razpisu;
6.2.10. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika
pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
7. Merila za vrednotenje vlog
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega
razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.2.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.2.2. število opredeljenih zavarovanih
oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.2.3. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
7.2.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo
ordinacije in v javnem razpisu navedeno
lokacijo: največ 10 točk.
8. Prednostne kategorije vlagateljev in
žreb: če dosežeta dva ali več vlagateljev
na podlagi postavljenih meril pri razpisani
koncesiji enako število točk, ima v smislu
prednostne kategorije fizična oseba prednost pred pravno osebo. Če bo tudi po upoštevanju prednostne kategorije za razpisano koncesijo še vedno več kandidatov, bo
izveden žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni
dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Glavna pisarna MOL).
Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.1.
(oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane
po pošti, prispele pravočasno, če so bile
oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 28. 6. 2010, do 24. ure.
11. obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim
pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje
razpisne dokumentacije) ter posredovala
predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij oziroma mnenj,
ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena
z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne,
nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo
dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi
vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pri-

– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravniške službe
oziroma poklica;
– ima zagotovljene ustrezne prostore
na območju mesta Slovenska Bistrica, ima
ustrezno opremo, in če zahteva narava dela,
tudi ustrezne kadre;
– pridobi pozitivno mnenje pristojne zbornice.
5.2 Posebni pogoji javnega razpisa:
Obrazložitev – ker sedanji koncesionar
razpisanega programa želi prekiniti koncesijsko razmerje, je predmet tega razpisa nadomestna koncesija, zato so posebni pogoji
javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj, sledeči:
– opravljane dejavnosti na območju mesta Slovenska Bistrica;
– prevzem vseh opredeljenih oseb dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele;
– prevzem čakalne in naročniške knjige
dosedanjega koncesionarja.
6. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog
Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo
pri izbiri vlog za podelitev nadomestne koncesije uporabil naslednje kriterije:
– delovne izkušnje – do 30 točk,
– ordinacijski čas – do 30 točk,
– dodatna strokovna in funkcionalna znanja – do 60 točk,
– objava strokovnih prispevkov in člankov – do 50 točk,
– dodatne bonitete – do 20 točk.
7. Razpisna dokumentacija, informacije
in pojasnila
Poleg navodil za pripravo vloge in obrazložitve kriterijev in meril, so sestavni del
razpisne dokumentacije obrazci, ki morajo biti poleg druge obvezne dokumentacije (dokazil in potrdil po navodilih) priloženi
k oddani vlogi.
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikov dostopna od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in do izteka roka za oddajo prijav, in sicer
v Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Slovenska Bistrica, na naslovu Partizanska
ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, vsak delovnik, od 8. do 12. ure, ali v času razpisa
na spletni strani, www.slovenska-bistrica.si.
Dodatne podatke v zvezi z razpisom lahko zainteresirani vlagatelji posredujejo ali
pridobijo vsak delovni dan, v času razpisa,
po tel. pri Tanji Golobič, tel. 843-28-33 ali
po faksu 843-28-50 in preko e-naslova: tanja.golobic@slov-bistrica.si.
8. Predložitev vlog in rok za prijavo na
razpis oziroma oddajo ponudbe
Vlagatelj mora vlogo, opremljeno s polnim naslovom pošiljatelja, oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemni pisarni občine na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310
Slovenska Bistrica.
Vloge morajo biti oddane obvezno v zapečateni kuverti, z jasno razvidno oznako:
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za nadomestno zdravstveno koncesijo – dejavnost ortodontije«.
Rok za oddajo vloge je 24. 6. 2010, do
15. ure.
Vloga se šteje za pravočasno, če je bila
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali do 15. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Slovenska Bistrica.
9. Postopek izbora vlog
Postopek javnega razpisa bo izvedla
tričlanska razpisna komisija, ki jo imenuje
županja.

stojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo
posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.
V primeru, da razpisna komisija oceni,
da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, se lahko javni razpis za to
koncesijo ponovi.
12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za
koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne 1. 7. 2010, ob 9. uri,
v prostorih Oddelka za zdravje in socialno
varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Odpiranje vlog ne bo javno.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani MOL (http://www.ljubljana.si) in
– v glavni pisarni MOL:
– od ponedeljka do četrtka, od 8. do 17.
ure in
– v petek, od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
Ob-3726/10
Občina Slovenska Bistrica na podlagi
prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05
– UPB2), 41. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 ter
vse nadaljnje spremembe in dopolnitve),
objavlja
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije
za izvajanje javne službe primarnega
zdravstvenega varstva na področju
ortodontske dejavnosti v Občini
Slovenska Bistrica
1. Naročnik – koncedent: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310
Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
nadomestne koncesije za opravljanje javne
službe v primarnem zdravstvenem varstvu
na območju mesta Slovenska Bistrica, in
sicer:
– za program na področju ortodontije
v obsegu 62.275 točk.
3. Kraj izvajanja ortodontske dejavnosti:
na območju mesta Slovenska Bistrica.
4. Predvideni začetek in čas trajanja koncesije: predviden začetek opravljanja nadomestne koncesije je oktober 2010. Koncesija se podeli za nedoločen čas.
5. Predpisani pogoji, ki jih vlagatelj mora
izpolnjevati
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati pogoje v skladu s 35. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti in druge pogoje iz tega
javnega razpisa.
Dokazila oziroma potrdila o izpolnjevanju
predpisanih pogojev mora predložiti v originalu ali kot overjene fotokopije. Zahtevane
obrazce mora dosledno izpolniti in predložiti
k vlogi skupaj z vso dokumentacijo, kot je
zahtevano v pogojih tega razpisa.
5.1 Zakonsko predpisani pogoji, ki jih
mora izpolnjevati vlagatelj so sledeči:
– ima ustrezno izobrazbo za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa in usposobljenost za samostojno delo v skladu s 64. in
66. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti
(v nadaljevanju: ZZDej);
– ni v delovnem razmerju oziroma bo do
začetka opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno razmerje;
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Vloge neupravičenih ponudnikov, nepravilno opremljene vloge in prepozne vloge,
ter nepopolne vloge, ki na poziv občinskega
organa v določenem roku ne bodo dopolnjene ali odpravljene, bodo na predlog razpisne
komisije zavržene po sklepu pristojnega organa.
10. Odpiranje vlog in rok za izbor
Odpiranje in obravnavo vlog bo razpisna
komisija opravila neposredno po zaključenem roku za oddajo vlog. Odpiranje vlog
ne bo javno.
Pristojni občinski organ bo, na predlog
razpisne komisije, odločil o izbiri z ustreznim
sklepom, po prejemu poročila razpisne komisije. Po pridobitvi vseh soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena izbranemu
ponudniku z upravno odločbo. V roku 15 dni
po dokončnosti upravne odločbe bo Občina
Slovenska Bistrica s koncesionarjem sklenila pogodbo o nadomestni koncesiji.
11. Izid razpisa: vsi vlagatelji ponudb
bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom
o izbiri.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 2010/000309
Ob-3727/10
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 79/09), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP), 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06), 21. člena Odloka o pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe oskrba
s pitno vodo na območju Občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 8/07, 11/08),
21. člena Odloka o pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja, št. 8/07, 11/08), 21. člena
Odloka o pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 8/07, 11/08),
19. člena Odloka o koncesiji za izvajanje
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja urejanja in čiščenja javnih
površin na območju Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja, št. 6/10), 8. člena Odloka
o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanje,
urejanje in vzdrževanje pokopališč, dajanje
grobnih prostorov v najem in izvajanje pokopališče in pogrebne dejavnosti v Občini
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/07,
11/08) in 8. člena Statuta Občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 28/06 – čistopis), Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarskih javnih služb v Občini
Hrastnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
2. Predmet in območje izvajanja koncesije:
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel izključno pravico izvajanja naslednjih lokalnih
gospodarskih javnih služb na območju Občine Hrastnik:
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– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč ter izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti.
3. Začetek in čas trajanja koncesijskega
razmerja: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 5 let od dneva sklenitve
koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje
začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje 1. 9.
2010. Trajanje koncesijske pogodbe se
lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih
z zakonom.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: v prijavi za pridobitev koncesije
(prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06, 16/08, 19/10) in posameznimi
občinskimi odloki, ki urejajo podelitev koncesije za izvajanja posamezne vrste gospodarske javne službe (Odlok o pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe oskrba
s pitno vodo na območju Občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 8/07, 11/08);
Odlok o pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na
območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik
Zasavja, št. 8/07, 11/08); Odlok o pogojih
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na
območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik
Zasavja, št. 8/07, 11/08); Odlok o koncesiji
za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja urejanja in
čiščenja javnih površin na območju Občine
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/10);
Odlok o pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč,
dajanje grobnih prostorov v najem in izvajanje pokopališče in pogrebne dejavnosti
v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja,
št. 8/07, 11/08). Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, prijavitelj pa
mora prijavi priložiti dokumente zahtevane
v razpisni dokumentaciji.
5. Obvezne sestavine prijave na razpis
V skladu z razpisno dokumentacijo.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj
tudi skupina pravnih ali/in fizičnih oseb, ki
morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo njihova medsebojna razmerja
in zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko
obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru skupne
prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri
skupni prijavi, skupaj izpolnjevati vse pogoje
za udeležbo (sposobnost) določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji lahko oddajo prijavo samo za
vse razpisane gospodarske javne službe.
Naročnik/koncedent prijav za posamezne

razpisane gospodarske javne službe ne bo
upošteval.
6. Strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti predložena za ugotavljanje
usposobljenosti prijavitelja: v skladu z razpisno dokumentacijo.
7. Merila za izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisanih gospodarskih javnih
služb izbral enega prijavitelja ali skupino
prijaviteljev – skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. Tehnična usposobljenost, ki presega
minimalne zahteve javne službe.
2. Kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembna za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne
zahteve javne službe.
3. Dotedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisanih gospodarskih
javnih služb.
4. Celovitost ponujenega izvajanja gospodarskih javnih služb v okviru iste osebe.
5. Začetek izvajanja gospodarskih javnih služb skladno s posameznimi občinskimi odloki, ki urejajo izvajanje in podelitev
koncesije za izvajanja posamezne vrste gospodarske javne službe na območju Občine
Hrastnik.
8. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostala dokumentacija,
ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana
v slovenskem jeziku.
9. Način zavarovanja resnosti prijave:
prijavitelj mora prijavi predložiti finančno zavarovanje za resnost prijave v višini 10.000
EUR, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.
10. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Občine
Hrastnik, http://www.hrastnik.si/obcina, v rubriki »Javni razpisi«.
11. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijave na razpis je 14. 7.
2010, do 10. ure, ne glede na način dostave vloge.
Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik (po pošti ali v vložišče občinske uprave).
12. Datum in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo potekalo 14. 7.
2010, ob 11. uri, v sejni sobi občinske uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik.
13. Postopek in rok za izbor koncesionarja: naročnik/koncedent bo izbral za izvajanje vseh razpisanih gospodarskih javnih
služb prijavo enega prijavitelja ali skupine prijaviteljev, z upravno odločbo izdano
v skladu z 207. členom Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, 24/06
– UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10), najkasneje v 10 dneh po prejemu
poročila strokovne komisije. V roku 30 dni
po dokončnosti upravne odločbe bo Občina
Hrastnik s koncesionarjem sklenila pogodbo
o koncesiji.
14. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesionarja
hkrati z izbranim koncesionarjem.
15. Odgovorne osebe za dajanje pisnih in
ustnih informacij med razpisom: odgovorna
oseba za posredovanje pisnih in ustnih infor-
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macij je Tomaž Sihur, tel. 03/56-54-371, elektronski naslov: tomaz.sihur@hrastnik.si.
16. Druge informacije o javnem razpisu:
natančnejši opis predmeta javnega naročila,
pogojev za podelitev koncesije in izvajanje
koncesije so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Občina Hrastnik
Št. 330-3/2010-1
Ob-3729/10
Občina Straža objavlja na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Straža za
programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 71/07 in 63/08; v nadaljevanju: Pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Straža
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 103/09)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Straža za leto 2010
I. Predmet razpisa: Občina Straža (v
nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2010,
v višini 67.000 € po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
II. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev in imajo
v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na
območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva in
imajo sedež v občini,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine in so registrirana na območju občine.
III. Ukrepi in okvirna višina razpisanih
sredstev
1. Investicije v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (35.000 €)
Namen ukrepa:
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske
proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti
v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska
gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kmetijstvo, in imajo sedež v občini
Straža.
Upravičeni stroški ukrepa:
– nakup strojev (razen traktorjev) in priključkov,

– nakup opreme: stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje,
molžo in izločke (razen za gnojne jame in
gnojišča), ter druga oprema,
– nakup opreme za ograditev pašnikov
in pregraditev pašnikov na pašne čredinke,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, ter stroški izdelave načrta za
ureditev pašnika,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor (za
površine nad 0,3 ha),
– ureditev poljskih poti (sofinancirajo se
strojna dela),
– postavitev večletnih nasadov: stroški
za nakup sadilnega materiala (razen jagod), pripravo zemljišča in postavitev opore
in ograje, postavitev proti točne zaščite (za
trajne nasade nad 0,3 ha površine),
– nakup kmetijskih zemljišč do višine
10% upravičenih stroškov investicije, če je
nakup zemljišča sestavni del celotne investicije.
Podpore se ne dodeli za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– nakup proizvodnih pravic.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja.
Priloge k vlogi:
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo,
– račun o izdelavi projektne dokumentacije,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna projektna dokumentacija,
– v primeru agromelioracijskih del kopija
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba,
– zbirna vloga za neposredna plačila za
leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, ali potrdilo o registraciji
kmetijskega gospodarstva (št. KMG-MID)
in potrdilo o lastništvu kmetijskih površin
(posestni list).
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
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– najvišja stopnja pomoči znaša do 40%
upravičenih stroškov investicije,
– podpora iz proračuna Občine Straža za
leto 2010 lahko znaša največ 3.000 €,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v obdobju treh proračunskih let.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
(6.000 €)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno
in neproizvodno dediščino na podeželju
– objekte in tradicionalne stavbe skupnega pomena, ter prispevati k privlačnosti
vaškega okolja kot bivalnega prostora in
potenciala za razvoj drugih dejavnosti.
V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore
investicijam, ki imajo poseben pomen za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine
na podeželju.
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine
na podeželju,
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja
na podeželju,
– ureditev skupnih površin in objektov za
različne namene.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine (RKD),
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.
Podpora se odobri za:
– investicije ali prizadevanja, namenjena
ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti …),
– investicije ali prizadevanja za varstvo
dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah
kot so kmetijska poslopja (kozolec, pod, kašča …), če naložba ne povzroči povečanja
zmogljivosti kmetije.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi ministrstvo pristojno za kmetijstvo, in
imajo sedež v Občini Straža, tradicionalna
stavba (objekt) pa stoji na območju Občine
Straža.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za
rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek
stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt
gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,
– stroški za nabavo materiala za obnovo.
Podpore se ne dodeli za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo, pristojno za področje kulture,
– obnova objekta mora potekati v skladu
s kulturno varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
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– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.
– investicija mora biti izvedena na območju občine,
– do obnove so upravičeni le tisti objekti,
ki bodo po obnovi služili širšemu, skupnemu
namenu:
– objekti bodo na voljo izvajanju dejavnosti v okviru turistične ponudba kraja,
– objekti bodo na voljo za turistične
oglede kot naravna in kulturna dediščina
podeželja.
Priloge k vlogi:
– izpisek iz Registra nepremične kulturne
dediščine (RKD),
– kulturno varstveni pogoji in kulturno
varstveno soglasje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto,
– načrt rekonstrukcije ali obnove,
– predračun za rekonstrukcijo ali obnovo,
– zbirna vloga za neposredna plačila za
leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, ali potrdilo o registraciji
kmetijskega gospodarstva (št. KMG-MID)
in potrdilo o lastništvu kmetijskih površin
(posestni list).
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– za neproizvodne objekte (kozolci, kašče …) do 100% upravičenih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah (kmetijska poslopja: čebelnjaki, mlini,
žage …) do 60% upravičenih stroškov, če
naložba ne povzroči povečanja proizvodne
zmogljivosti kmetije,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki
nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst
materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah,
– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 € na kmetijsko gospodarstvo.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(14.000 €)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega
zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja
oziroma zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni ali pogina živali.
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj domačih živali.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje domačih živali so
kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi
ministrstvo pristojno za kmetijstvo, imajo sedež v Občini Straža in sklenejo zavarovalno
pogodbo v tekočem letu.
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto. Sofinancira se zavarovanje živali pred nevarnostjo
pogina zaradi bolezni.
Podpore se ne dodeli:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za za-
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varovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež izven območja občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– sklenjene zavarovalne police in/ali informativne ponudbe za sklenitev zavarovanja v letu 2010,
– zbirna vloga za neposredna plačila za
leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, ali potrdilo o registraciji
kmetijskega gospodarstva (št. KMG-MID)
in potrdilo o lastništvu kmetijskih površin
(posestni list)
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
(3.500 €)
Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture
(72% vseh kmetij v občini ima v lasti manj
od 5 ha kmetijskih površin), je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in
menjav kmetijskih zemljišč na območju občine.
Cilj ukrepa:
S sofinanciranjem združevanj in menjav
kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem
zmanjšati stroške pridelave.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo
pristojno za kmetijstvo, in imajo sedež v Občini Straža.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov.
Podpore se ne dodeli za:
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja
občine,
– aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Priloge k vlogi:
– kopija katastrskega načrta, posestni
list,
– mnenje pristojne strokovne službe, da
predlagani promet s kmetijskimi zemljišči
prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– notarsko overjena pogodba o nakupu
ali zamenjavi zemljišča,
– računi za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla,

– zbirna vloga za neposredna plačila za
leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, ali potrdilo o registraciji
kmetijskega gospodarstva (št. KMG-MID)
in potrdilo o lastništvu kmetijskih površin
(posestni list).
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– finančna pomoč se dodeli do 100%
upravičenih stroškov.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (3.000 €)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom
pridobivanje novih znanj za zagotavljanje
ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni
pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti. Za zagotavljanje tehnične podpore
se štejejo: usposabljanje in izobraževanje
kmetov v okviru društvene dejavnosti, izobraževanje, usposabljanje in informiranje
kmetov in članov njihovih družin.
Cilji ukrepa:
Povečevanje konkurenčnosti kmetijskih
gospodarstev skozi izobraževanje oziroma
strokovno usposabljanje nosilcev kmetijskih
gospodarstev in njihovih družinskih članov.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičene nevladne organizacije (društva in združenja) in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na
območju Občine Straža.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški storitev nadomeščanja mikropodjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih storitev, skladno s Programom razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013: dejanski stroški nadomeščanja
kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na
kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in
dopustom,
– stroški strojnih storitev,
– stroški najete delovne sile,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih
prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo lahko imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
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Podpore se ne dodeli za:
– že izvedene aktivnosti,
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja
občine,
– aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Splošni pogoji upravičenosti:
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja
tehnične podpore v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v njih ne sme biti pogoj
za dostop do storitev.
Priloge k vlogi:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– fotokopija dovoljenja o registraciji dejavnosti,
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom.
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah (4.000 €)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in
možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev
in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij,
usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so:
sadje, zelenjava, žito, mleko …
– predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni
niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– kompostiranje organskih snovi.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje dohodkovnega položaja
kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi ministrstvo pristojno za kmetijstvo, in
imajo sedež v Občini Straža.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– splošni stroški.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji znesek pomoči znaša do 300 €
na dijaka v tekočem letu.
IV. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Straža v letu
2010«
– obvezne priloge k vlogi, ki so določene
pri posameznih ukrepih, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev za posamezne
ukrepe, določene v tem razpisu.
Prijavni obrazec z razpisno dokumentacijo je na voljo na sedežu Občine Straža, na
sedežu Kmetijsko-svetovalne službe v Straži, ter na spletni strani Občine Straža.
V. Rok za prijavo na javni razpis
Rok, do katerega morajo biti oddane vloge, je do vključno 15. julija 2010.
Vloge morajo biti oddane osebno na sedežu Občine Straža ali po pošti na naslov:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti,
označene z nalepko »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis«, s podatki o pošiljatelju, ki je na
voljo kot priloga prijavnemu obrazcu.
Informacije glede razpisa so na voljo na Občinski upravi Občine Straža
(tel. 07/38-48-550) in na Kmetijsko-svetovalni službi – izpostava Straža (tel.
07/30-83-815).
VI. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan,
opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev.
Prepozne ali napačno oddane vloge
bodo izločene iz nadaljnjega postopka, o čemer bodo vlagatelji posebej obveščeni.
Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba Občinske
uprave Občine Straža na predlog komisije
pozove vlagatelja, da jo v roku 8 dni dopolni. Če vlagatelj vloge v določenem roku
ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka dopolnitve oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih
okoliščinah, se vloga kot nepopolna s sklepom zavrže.
Strokovna služba Občinske uprave
Občine Straža izračuna višino dodeljenih sredstev na osnovi vlog in priloženih
dokazil po posameznih ukrepih. Komisija
lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih zaradi večjega števila
zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev
v proračunu.
Občinska uprava Občine Straža izda
upravičencem na podlagi predloga komisije
sklep o odobrenih sredstvih za posamezen
ukrep. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 45 dni po
zaključenem javnem razpisu.
Medsebojne obveznosti med Občino
Straža in upravičencem do finančnih sredstev se uredijo s pogodbo. Upravičencem se
finančna sredstva iz proračuna Občine Straža izplačajo na podlagi sklepa, sklenjene
pogodbe in zahtevka za izplačilo sredstev,
ki ga mora upravičenec skupaj z dokazili
o izvedbi posameznega ukrepa dostaviti na
sedež Občine Straža, najkasneje do 30. 11.
2010. Sredstva bodo izplačana najkasneje
do 31. 12. 2010.
Občina Straža

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Priloge k vlogi:
– finančna konstrukcija investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno dokumentacijo, povezano z graditvijo ali adaptacijo objektov, oziroma ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– zbirna vloga za neposredna plačila za
leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, ali potrdilo o registraciji
kmetijskega gospodarstva (št. KMG-MID)
in potrdilo o lastništvu kmetijskih površin
(posestni list).
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč po pravilu »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne
sme presegati 200.000 € bruto v katerem
koli obdobju treh proračunskih let.
7. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
(1.500 €)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč dijakom, ki se v šolskem letu 2010/2011 izobražujejo v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih programih in so predvideni za
naslednike kmetij.
Cilj ukrepa:
Povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev oziroma
člani kmečkega gospodinjstva, ki so v šolskem letu 2010/1011 vpisani v kmetijski srednješolski izobraževalni program, kmetijsko
gospodarstvo pa ima sedež na območju Občine Straža.
Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak je udeleženec izobraževanja po
veljavnem (verificiranem) kmetijskem srednješolskem izobraževalnem programu,
– dijak je predviden za naslednika kmetije.
Priloge k vlogi:
– izjava, da je dijak predviden za naslednika kmetije,
– kopija zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o vpisu v program izobraževanja za šolsko leto 2010/2011.
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športa bomo sofinancirali na podlagi Zakona
o športu, Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Straža in letnega programa športa v Občini Straža. Dodeljena
sredstva bodo namenjena za sofinanciranje
programov športa v letu 2010.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave.
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 5. 7.
2010, na naslov: Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža. Prijave morajo biti oddane
v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2010«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov, z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega
razpisa.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 9. 7. 2010 odprla komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bo pregledala občinska uprava ter ugotovila ali
je posamezna vloga pravočasna, ali jo je
vložila upravičena oseba in ali je popolna.
Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in
pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno
dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge
komisija obravnava in pripravi predlog izbire
programov in predlog delitve razpoložljivih
sredstev za športne programe. Sklep o izbiri
programa in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predlogov komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku
30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju športnih programov. Občina
Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih
ni vložila upravičena oseba, se s sklepom
zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine
Straža, www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali tel.
07/38-48-556.
Občina Straža

Ob-3730/10
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07), Pogojev, meril
in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 103/09) in 6. člena Statuta Občine Straža
(Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) in Letnega
programa športa v Občini Straža za leto
2010, objavlja Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža,
javni razpis
za financiranje programov športa
v Občini Straža za leto 2010
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
letnih programov športa Občini Straža v višini 46.000,00 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje športne
dejavnosti,
– da izvajajo program športne aktivnosti,
ki so vključene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov
v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članih,
registriranih tekmovalcih in imajo urejeno
dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja
društva, ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2010 bomo sofinancirali naslednje vrste in dejavnosti opredeljene v letnem
programu športa v Občini Straža.
Zap.
Nameni po merilih
št.
I.
Športna vzgoja otrok in mladine
II.
Kakovostni šport
III.
Vrhunski šport
IV.
Športna rekreacija – rekreativna dejavnost odraslih
V.
Športne prireditve
Skupaj za razpis
Prednost pri sofinanciranju pod enakimi pogoji imajo športna društva in njihova združenja ter javni zavodi s področja
vzgoje in izobraževanja. Izbrane programe

Znesek v €
za leto 2010
7.000,00
18.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
46.000,00

Ob-3731/10
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in
njihovih združenj v Občini Straža (Uradni list
RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje programov organizaciji in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža, Odloka
o proračunu Občine Straža za leto 2010
(Uradni list RS, št. 103/09) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in
27/08), objavlja Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža,
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javni razpis
za financiranje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih
dejavnosti, ter društev interesnih
in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža
za leto 2010
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža v višini
10.000,00 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci programov:
– organizacije, društva, združenja in
zveze, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti, ter interesnih in stanovskih dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče
v Občini Straža,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi
izven območja Občine Straža, njihovi člani
pa morajo biti tudi občani Občine Straža,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da občinski upravi redno dostavljajo
poročila o realizacijo programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. V letu 2010 bomo sofinancirali naslednje programe:
– programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti,
– programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki imajo svoj sedež v Občini Straža,
– programi organizacij, društev, združenj
in zvez, ki imajo svoj sedež izven območja
Občine Straža.
Kulturna in športna društva ne morejo
sodelovati na tem razpisu. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih
dejavnosti občanov in njihovih združenj
v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo
namenjena za sofinanciranje programov
v letu 2010.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 5. 7.
2010, na naslov: Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža. Prijave morajo biti oddane
v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis – humanitarna, interesna, stanovska 2010«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi
zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 2. in 3. točki
tega razpisa.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog: komisija, ki jo imenuje župan,

bo 9. 7. 2010 odprla vloge in zapisniško
naredila seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih in vsebinah. Izvajalci, ki bodo
v razpisnem roku poslali nepopolne vloge,
jih bodo morali na poziv Občine Straža,
v roku 8 dni, dopolniti. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina
Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov. Občina
Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine
Straža, www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali tel.
07/38-48-556.
Občina Straža
Ob-3732/10
Na podlagi Pravilnika o vrednotenju
kulturnih programov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07), Meril
in kriterijev za vrednotenje programov na
področju kulture v Občini Straža, Odloka
o proračunu Občine Straža za leto 2010
(Uradni list RS, št. 103/09) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in
27/08), objavlja Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža,
javni razpis
za financiranje kulturnih programov
v Občini Straža za leto 2010
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
kulturnih programov v Občini Straža v višini
17.000 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci kulturnih programov:
– društvo, ki ima registrirano kulturno
dejavnost,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki, ki delujejo na področju
ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni programi v interesu občine in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem
za kulturo,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče
v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulturne,
– da izvajajo programe kulture, ki so
vključeni v občinski kulturni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članih in
imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva),
ter da delujejo v skladu z zakonom,
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– da občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti, ter evidenco o opravljenih
vajah in nastopih,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2010 bomo sofinancirali naslednje programe:
– ljubiteljska kulturna dejavnost (redna
dejavnost društva, sofinanciranje pevskih
zborov, glasbene dejavnost, sofinanciranje
gledaliških, lutkovnih, recitacijskih, folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin,
sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),
– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih programov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika
o vrednotenju kulturnih programov v Občini
Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena
za sofinanciranje programov v letu 2010.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave.
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 5. 7.
2010, na naslov: Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža. Prijave morajo biti oddane
v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis – kultura 2010«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega
razpisa.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 9. 7. 2010 odprla komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bo pregledala občinska uprava, ter ugotovila ali
je posamezna vloga pravočasna, ali jo je
vložila upravičena oseba in ali je popolna.
Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in
pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno
dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge
komisija obravnava in pripravi predlog izbire
programov in predlog delitve razpoložljivih
sredstev za kulturne programe. Sklep o izbiri
programa in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predlogov komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku
30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju športnih programov. Občina
Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih
ni vložila upravičena oseba, se s sklepom
zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur, in na spletni strani Občine
Straža, www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte, na naslovu:
andreja.kren@obcina-straza.si ali na tel.
07/38-48-556.
Občina Straža
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Javne dražbe
Št. 2014-1/2010-02/07
Ob-3772/10
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, na
podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), 40. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski
uradni vestnik, št. 1/2009-UPB1) in skladno
s programom prodaje nepremičnin v letu
2010, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor bo izvršil prodajo naslednjih stanovanj v Mariboru po naslednjih izklicnih
cenah:

/

1S

P

1906

48,10

31.700,00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cesta XIV. divizije 88 (prodaja
1/2 stanovanjske hiše)
Cesta zmage 105
Einspielerjeva ulica 32
Goriška ulica 16A
Gorkega ulica 51
Kamniška ulica 2
Partizanska cesta 85
Pregljeva ulica 12
Pregljeva ulica 12
Pregljeva ulica 12
Srednje 1, Bresternica
Ulica Pohorskega bataljona 34

Kavcija
v višini 10%
izklicne cene
v EUR
3.170,00

1
2
11
4
8
1
3
5
6
3
5

P
kletno
1.
P
podst.
P
P
P
P
P
P-nizko

1951
1888
1959
1903
1905
1911
1938
1938
1938
1871
1928

45,22
36,61
30,62
67,08
28,67
67,89
20,34
28,77
21,33
68,10
70,80

29.400,00
18.200,00
16.800,00
46.200,00
22.000,00
27.100,00
8.100,00
11.500,00
8.500,00
27.500,00
31.900,00

2.940,00
1.820,00
1.680,00
4.620,00
2.200,00
2.710,00
810,00
1.150,00
850,00
2.750,00
3.190,00

13.
14.
15.
16.

Valvasorjeva ulica 24
Valvasorjeva ulica 58
Valvasorjeva ulica 58
Zrkovska cesta 12

1
1
5
40

1S
1S
1S
2S
gars.
2S
gars.
gars.
gars.
1S
2S
s kabin.
1S
1S
1S
2S

klet
P
2.
4.

1890
1850
1850
1964

32,41
35,75
42,91
36,76

11.300,00
16.000,00
21.400,00
27.600,00

1.130,00
1.600,00
2.140,00
2.760,00

Zap.
št.
1.

Naslov

Št.
stanovanja

Vrsta
(št. sob)

Etaža

Leto
gradnje

Površina
(bruto) m2

Izklicna cena
v EUR

* nepremičnina pod zap. št. 1 – predmet prodaje je solastniški delež stanovanjske hiše v višini ½ od celote.
II. Znesek višanja: znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša 200,00
EUR.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodajna pogodba se sklene
z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku
dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec)
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od nakupa.
IV. Način in rok plačila kupnine: kupnino je potrebno plačati v roku 30 dneh od
sklenjene pogodbe na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za
javna plačila v Slovenski Bistrici. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne
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Št.

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.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v II. nadstropju v Dvorani generala Rudolfa Maistra, dne 22. 6. 2010, ob 11. uri.
VI. Višina kavcije
Dražitelji morajo do vključno 18. 6.
2010 plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, št.:
01270-6950971157, z navedbo »Plačilo
kavcije za nepremičnino pod zaporedno
št. _«.
Navedba zaporedne številke nepremičnine je obvezna.
VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
kavcije
Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od dneva dražbe oziroma v primeru
predkupne pravice po uveljavljanju le-te.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne
pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se
varščina zadrži. Organizator javne dražbe
zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
VIII. Pogoji za sodelovanje na javni
dražbi
Dražitelji se morajo na dan javne dražbe od 10.30 do najkasneje 10.50, osebno
oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi
predložiti fotokopije naslednjih dokumentov
in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TRR računa (z navedbo
banke) za primer vračila kavcije;
2. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma iz druge
ustrezne evidence v originalu, star največ
30 dni;
4. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
5. osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
6. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko
in telefonsko številko;
7. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo
ratificira Državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti
izpisek iz sodnega registra oziroma druge
ustrezne evidence, star največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Po oddaji zgoraj navedenih dokumentov
pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelji ne smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba oziroma
če prostor zapustijo, se vanj ne morejo
več vrniti.

javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v
njeni lasti
1. Predmet prodaje:
Stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC)
LIK II v Kočevju, ob lokaciji Trata.
Vse parcele (stavbna zemljišča) so opremljene s kolektivno komunalno opremo, kar
poleg geodetsko urejenih parcel vključuje
tudi asfaltirano cesto, javno razsvetljavo,
vodo, elektriko, telekomunikacijski vod (telefon) ter meteorno in fekalno kanalizacijo.
Izklicne cene na javni dražbi, v katere
je že vključen tudi 20% davek na dodano
vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih
zemljišč, so po posameznih parcelah oziroma skupinah parcel naslednje:
1 – parcela št. 2204/23 (8693 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 182.400,0 EUR z vključenim 20% DDV.
2 – parcela št. 2204/24 (9183 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 192.000,0 EUR z vključenim 20% DDV.
3 – parcela št. 2204/25 (9060 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 189.600,00 EUR z vključenim 20% DDV.
4 – parcela št. 2204/27 (6223 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 130.800,0 EUR z vključenim 20% DDV.
5 – parcela št. 2204/29 (6867 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 142.800,0 EUR z vključenim 20% DDV.
6 – parcela št. 2204/33 (6072 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 127.200,0 EUR z vključenim 20% DDV.
7 – parcela št. 2204/39 (6393 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 133.200,0 EUR z vključenim 20% DDV.
8 – parcela št. 2204/40 (6594 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 137.400,0 EUR z vključenim 20% DDV.
9 – parcela št. 2204/41 (6079 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 126.600,0 EUR z vključenim 20% DDV.
10 – parcele št. 2204/35 (656 m2),
2204/38 (5513 m2) in 2205/6 (146 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 131.400,0 EUR z vključenim 20% DDV.
11 – parcele št. 2204/34 (4160 m2),
2204/37 (1473 m2) in 2205/7 (228 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 122.400,0 EUR z vključenim 20% DDV.
2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v torek,
15. junija 2010, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje).
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega
razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje
do dneva pred dnevom javne dražbe, tj.
vključno do ponedeljka, 14. junija 2010, do
13. ure, osebno v vložišče ali pa morajo
do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po
pošti.
3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Subjekti, ki lahko sodelujejo na javni
dražbi in sklenejo kupoprodajno pogodbo,
so vsi gospodarski subjekti – gospodarske

IX. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno in po stanju nepremičnin
v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
– Pri nepremičninah pod zaporednimi
št. 1, 3, 5 in 12 ni vzpostavljena etažna
lastnina.
– Vse nepremičnine so proste oseb in
stvari, z izjemo nepremičnine pod zaporedno št. 1, ki je zasedena.
– Pri nepremičnini pod zaporedno št. 12
je neurejeno katastrsko stanje (stavba,
v kateri se nahaja predmetna nepremičnina, ni evidentirana kot stavba).
– Kupec je dolžan plačati davek na
promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca in stroške
vpisa prodane nepremičnine v zemljiško
knjigo.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Dražba za posamezno nepremičnino
je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo
isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler
eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do
zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži
vsem dražiteljem.
– Etažni lastniki v večstanovanjskih
stavbah pod zaporednimi št. 1, 3, 11 in
12 imajo v skladu s 124. in 66. členom
veljavnega Stvarnopravnega zakonika pri
odkupu stanovanja predkupno pravico, ki
jo bodo lahko na podlagi 508. člena veljavnega Obligacijskega zakonika uveljavljali
v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila
Javnega medobčinskega stanovanjskega
sklada o višini izdražene cene.
X. Ogled:
Ogled nepremičnin bo možen:
– dne 7. 6. 2010, pod zap.
št. 1: 9.00–10.00, št. 2: 10.30–11.30, št. 3:
12.00–13.00, št. 4: 14.00–15.00;
– dne 8. 6. 2010, pod zap.
št. 5: 9.00–10.00, št. 6: 10.30–11.30, št. 7:
12.00–13.00;
– dne 9. 6. 2010, pod zap. št. 8–10:
9.00–11.00, št. 11: 11.30–12.30, št. 12:
14.00–15.00,
– dne 10. 6. 2010, pod zap. št. 13:
9.00–10.00, št. 14–15: 10.30–12.00, št. 16:
13.30–14.30.
XI. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javne
dražbe do sklenitve pravnega posla.
XII. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/250-63-10.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor, www.jmssmb.si.
Javni medobčinski
stanovanjski sklad Maribor
Ob-3639/10
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07,
55/09) ter občinskega letnega načrta prodaje stvarnega premoženja za leto 2010
z dopolnitvami, razpisuje
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družbe in samostojni podjetniki, javna podjetja, zadruge ali drugi subjekti, ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo gospodarsko dejavnost, kakor jo definira 6. člen Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), z namenom, da organizirajo podjetniško dejavnost
in redno opravljajo gospodarske posle.
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba
izrazi interes za nakup več nepremičnin,
mora položiti varščino za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na podračun
proračuna
Občine
Kočevje,
št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP
Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – parcela št.« (vplačnik navede tisto parcelo oziroma parcele, za
nakup katerih kandidira).
Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi,
morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine
Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za
proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki
vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne
morejo sodelovati.
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
osebe, ki smejo pridobivati nepremičnine
v Republiki Sloveniji (osebe članic Evropske
unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo
nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelji v skladu
s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ne morejo
sodelovati cenilec, člani komisije oziroma
oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga
razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno
dražbo).
Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno
pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži
njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo
dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osnovne identifikacijske podatke z navedbo firme, matične številke, naslova sedeža – izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele), ki jo
želi kupiti,
– izjavo, da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– izjavo o vrsti gospodarske dejavnosti,
ki jo nameravajo opravljati,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski
spletni strani, ali na svoji lastni listini.
Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma morajo prispeti najkasneje do
dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do ponedeljka 14. junija 2010, do 13.
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ure, osebno v vložišče ali priporočeno po
pošti.
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
4. Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi: najnižji znesek višanja izklicne cene
na javni dražbi znaša 1.000,00 EUR.
5. Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za
posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki
izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba
glede določenega predmeta končana. Ko je
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,
– ugovore na postopek javne dražbe,
ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve
zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6. Namen pogodbe, pogodbene omejitve
in sklenitev pogodbe
Namen pogodbe o prodaji parcel – stavbnih zemljišč je, da občina omogoči gospodarskim subjektom – gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, javnim
podjetjem, zadrugam ali drugim subjektom,
ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo
gospodarsko dejavnost, kakor jo definira
6. člen ZGD-1, da organizirajo podjetniško
dejavnost in redno opravljajo gospodarske
posle, s čimer pripomorejo k razvoju Občine
Kočevje.
Kupci bodo postali izključni lastniki kupljenih nepremičnin z nekaterimi omejitvami njihovega nadaljnjega razpolaganja za
določeno obdobje.
Občina Kočevje si kot prodajalec na
podlagi določbe petega odstavka 38. člena
Stvarnopravnega zakonika pridržuje pravico, da od kupca (zavezanec), ki bo po
poplačilu kupnine in izdanem zemljiško
knjižnem dovolilu s strani občine pridobil
lastninsko pravico, v naslednjih 5 letih od
sklenitve prodajne pogodbe pod določenimi pogoji odkupi nazaj nepremičnino, ki je
predmet prodajne pogodbe.
Občina Kočevje lahko s pisno izjavo uveljavi odkupno pravico, če se alternativno izpolni eden od naslednjih pogojev:
– da kupec v roku 2 let od sklenitve pogodbe na pristojni upravni enoti ne poda
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja,
– da kupec v roku 4 let od sklenitve te
pogodbe ne pridobi pravnomočnega uporabnega dovoljenja.
V primeru uveljavitve odkupne pravice
bo občina drugopogodbeni stranki izplačala
ceno, plačano po tej pogodbi, povečano za
uradno ugotovljeno rast življenjskih stroškov
v RS v tem obdobju (inflacija/deflacija) ter
povečano za vrednost izboljšav ali izgra-

jenih objektov na tej parceli, koristnih za
občino, kakor jo bo ugotovil s strani občine izbran cenilec, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje cenitev državnega in občinskega
stvarnega premoženja v skladu s pogoji iz
zakona in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
Odkupna pravica v korist občine se vpiše
v zemljiško knjigo in ni prenosljiva. Po preteku navedenega obdobja bo občina kupcu
izdala izbrisno dovoljenje, z vpisom katerega bo odkupna pravica prenehala (7. člen
prodajne pogodbe).
Pogodbena omejitev je tudi v tem, da se
kupec parcele – nepremičnine na podlagi določb drugega do četrtega odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika zavezuje, da
v roku 7 let od sklenitve te pogodbe ne bo
odsvojil te nepremičnine niti je ne bo obremenil s stvarnimi pravicami.
V primeru kršitve te določbe je drugopogodbena stranka v skladu z zakonom odškodninsko odgovorna za morebitno škodo,
ki bi s tem nastala občini (8. člen prodajne
pogodbe).
Vzorec prodajne pogodbe lahko vsak interesent pridobi kot prilogo k temu razpisu.
Občina Kočevje kot prodajalec bo kupcu po poplačilu celotne kupnine izdala
zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo izrecno in nepogojno dovolila vpis lastništva
navedene nepremičnine v zemljiško knjigo,
s čimer bo kupec postal lastnik te nepremičnine, kupec pa bo hkrati prodajalcu izročil
zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo dovoli vpis odkupne pravice.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo
varščino.
7. Plačilo kupnine
Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8
dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun
Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine).
Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki
je podlaga za vpis lastništva v zemljiško
knjigo.
8. Drugo
Vsaka stranka nosi svoje notarske stroške overitve pogodbe in stroške zemlji
škoknjižnega prenosa lastništva nepre
mičnine.
Interesenti lahko vpogledajo ali pridobijo kopijo lokacijske informacije za gradnjo
objektov ali izvedbo drugih del za vsako parcelo glede morebitnih pogojev ali omejitev
za posamezne vrste ali namen gradnje.
Dodatne informacije o javni dražbi ter
nepremičninah, z možnim ogledom po
predhodnem dogovoru, je možno pridobiti
na Občini Kočevje, pri direktorju občinske
uprave Janku Kaliniču, tel. 01/89-38-208 ali
GSM 041/406-183, ali pri Damirju Marinču
(pravna vprašanja in vprašanja glede javne
dražbe), tel. 01/89-38-245.
Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev
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na lastnih listinah) je možno pridobiti na
vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26
(pritličje – levo), vsak delovni dan, od 8. do
13. ure, ob sredah od 8. do 16.30.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko
s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem primeru povrnejo izkazani
potrebni in upravičeni stroški za prevzem
razpisne dokumentacije in sodelovanje na
javni dražbi.
Občina Kočevje

Št. 478-229/2010
Ob-3685/10
Mestna občina Koper izdaja na podlagi
20. oziroma 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), sklepa št. 478-229/2010
z dne 26. 5. 2010 ter sklepa št. 478-522/2007
z dne 24. 3. 2010, objavlja

Št. 478-9/2010
Ob-3684/10
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in sklepa Občinskega
sveta Občine Trebnje, sprejetega na 37. redni seji dne 26. 5. 2010, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine
v Trebnjem, last Občine Trebnje, in sicer
zemljišča:
– parc. št. 688/2, v izmeri 66 m2, vpisana
pri vl. št. 397, k.o. Trebnje,
– parc. št. 690/5, v izmeri 1616 m2, vpisana pri vl. št. 397, k.o. Trebnje,
– parc. št. 690/6, v izmeri 346 m2, vpisana pri vl. št. 397, k.o. Trebnje.
Osnovna namenska raba nepremičnin
je območje za poselitev – območje UZ. Podrobnejša namenska raba: »P 2/2« območje
za proizvodne dejavnosti, skladišča in terminale. V skladu z obvezno razlago 5. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
mesto Trebnje (Uradni list RS, št. 34/10)
so poleg dopustnih dejavnosti v okviru ureditvene enote na tem območju dopustne
tudi vse kompatibilne dejavnosti (poslovnoupravne, trgovske, gostinske).
Pogoji za poseganje v prostor in dovoljene gradnje so določeni z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Trebnje
(Uradni list RS, št. 40/94, 34/10).
Parcela št. 690/5 je obremenjena s služnostjo zaradi zgrajenih elektroenergetskih
infrastrukturnih objektov v lasti Elektro Ljub
ljana d.d.
Nepremičnine se prodajajo skupaj kot
celota, v stanju kakršnem so, po načelu »videno – kupljeno«.
Kolikor se po izvedbi odmere zgrajenega
objekta državne cestne infrastrukture ugotovi poseg na zemljišča, ki so predmet prodaje, uredi vsa premoženjskopravna vprašanja nastala v zvezi s tem z investitorjem
cestnega omrežja kupec. Občina pri tem
ne prevzema nobenih obveznosti ali odgovornosti.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja nepremičnine. Vrsta
pravnega posla je prodajna pogodba, ki
mora biti z najugodnejšim dražiteljem sklenjena najpozneje v 15 dneh po končani javni
dražbi.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja

Izklicna
cena
za
nepremičnine
parc. št. 688/2, 690/5 in 690/6, k.o. Trebnje
je 243.360,00 EUR.
V navedeni ceni ni vključen davek na
dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo moral kupec poravnati na transakcijski
račun Občine Trebnje v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve
računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov
se bodo kupcu nepremičnine izročile v posest ter bo pri pristojni zemljiški knjigi predlagana vknjižba lastninske pravice na ime
kupca. Stroške notarske overitve pogodbe
nosi kupec.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 22. 6. 2010 v veliki sejni
sobi Občine Trebnje (pritličje), Goliev trg 5,
8210 Trebnje, z začetkom ob 10. uri.
VII. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino,
ki znaša 10% izklicne cene nepremičnin
na transakcijski račun Občine Trebnje,
št. 01330-0100016133 s sklicem: javna
dražba Trebnje. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje
na javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo plačali
varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi,
Občina Trebnje varščino obdrži.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina vrnjena brez obresti najkasneje v osmih dneh po zaključku javne
dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če uspeli dražitelj
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
Občina Trebnje obdrži vplačano varščino.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali
fizična oseba, ki pred začetkom dražbe:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu s priloženo številko transakcijskega računa dražitelja za primer vračila varščine;
– predloži notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da
se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži
pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev (velja
za pravne osebe) oziroma veljavni osebni
dokument (za fizične osebe).
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
kot overjeno kopijo.
IX. Informacije o podrobnejših pogojih
Podrobnejše informacije o pogojih in
predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na sedežu Občine Trebnje, pri Mateji
Povhe, tel. 07/348-11-44.
Sestavni del razpisne dokumentacije je
lokacijska informacija za gradnjo objektov
oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali
objektih, ki jo zainteresirani lahko pridobijo
v skladu s prejšnjim odstavkom.
X. Ustavitev postopka: župan Občine
Trebnje ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
XI. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Občina Trebnje
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti
Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 718/11,
k.o. Bertoki, gospodarsko poslopje, v izmeri
61 m2 in dvorišče, v izmeri 292 m2, za izklicno
ceno 60.164,00 €, brez 2% davka na promet
nepremičnin;
2. Nepremičnina s parc. št. 718/10, k.o.
Bertoki, dvorišče, v izmeri 23 m2, za izklicno
ceno 2.250,00 €, brez 20% DDV;
3. Nepremičnina s parc. št. 2755, k.o.
Koštabona, stavbišče, v izmeri 30 m2, nepremičnina s parc. št. 79/4.S k.o. Koštabona,
stavbišče, v izmeri 24 m2 ter nepremičnina
s parc. št. 79/2.S k.o. Koštabona, stavbišče, v izmeri 18 m2, vse za izklicno ceno
17.215,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
4. Nepremičnina s parc. št. 2740, k.o.
Krkavče, stavbišče, v izmeri 73 m2 in travnik,
v izmeri 316 m2, za izklicno ceno 22.692,25 €,
brez 2% davka na promet nepremičnin;
5. Nepremičnina s parc. št. 7.S k.o.
Topolovec, porušen objekt, v izmeri 76 m2,
za izklicno ceno 8.135,00 €, brez 2% davka
na promet nepremičnin;
6. Nepremičnina s parc. št. 545/5, k.o.
Šmarje, v izmeri 573 m2, za izklicno ceno
63.030,00 €, brez 20% DDV;
7. Nepremičnina s parc. št. 362/1, k.o.
Šmarje, v izmeri 748 m2, za izklicno ceno
109.683,00 €, brez 20% DDV;
8. Nepremičnini s parc. št. 404/13 in
404/17, k.o. Škofije, v skupni izmeri 926 m2,
za izklicno ceno 132.418,00 €, brez 20%
DDV;
9. Nepremičnina s parc. št. 1362/4, k.o.
Škofije, v izmeri 829 m2, za izklicno ceno
101.930,40 €, brez 20% DDV;
10. Nepremičnina s parc. št. 1158/7,
k.o. Jernej, v izmeri 1167 m2, za izklicno ceno
162.213,00 €, brez 20% DDV;
11. Nepremičnina s parc. št. 214/10,
k.o. Hribi, v izmeri 526 m2, za izklicno ceno
61.069,00 €, brez 20% DDV;
12. Nepremičnina s parc. št. 1121/7,
k.o. Škofije, v izmeri 330 m2, za izklicno ceno
33.033,00 €, brez 20% DDV;
13. Nepremičnina s parc. št. 2583/5,
k.o. Sv. Anton, v izmeri 319 m2, za izklicno
ceno 29.252,30 €, brez 20% DDV;
14. Nepremičnina s parc. št. 2583/6,
k.o. Sv. Anton, v izmeri 325 m2, za izklicno
ceno 29.802,50 €, brez 20% DDV;
15. Nepremičnina s parc. št. 2544/4,
k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do deleža
81/100-in, za izklicno ceno 85.080,62 €, brez
20% DDV;
16. Nepremičnini s parc. št. 1923/6 in
1923/7, k.o. Jernej, v skupni izmeri 397 m2, za
izklicno ceno 38.628,10 €, brez 20% DDV;
17. Nepremičnina s parc. št. 2683/8,
k.o. Bertoki, v izmeri 318 m2, za izklicno
ceno 28.302,00 €, brez 20% DDV;
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18. Nepremičnina s parc. št. 1069/1,
k.o. Dekani, v izmeri 662 m2, za izklicno
ceno 35.101,00 € brez 20% DDV;
19. Nepremičnine s parc. št. 1787/2,
1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4,
1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17,
1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej,
v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno
3.449.359,00 €, brez 20% DDV oziroma 2%
davek na promet nepremičnin;
20. Nepremičnina s parc. št. 1580/5,
k.o. Škofije, v izmeri 698 m2, za izklicno
ceno 66.096,00 €, brez 20% DDV;
21. Nepremičnina s parc. št. 444/19,
k.o. Škofije, v izmeri 628 m2, za izklicno
ceno 66.072,00 €, brez 20% DDV;
22. Nepremičnina s parc. št. 444/11,
k.o. Škofije, v izmeri 596 m2, za izklicno
ceno 62.705,00 €, brez 20% DDV;
23. Nepremičnina s parc. št. 444/16,
k.o. Škofije, v izmeri 610 m2, za izklicno
ceno 64.178,00. €, brez 20% DDV;
24. Nepremičnina s parc. št. 839/28,
k.o. Bertoki, v izmeri 632 m2, za izklicno
ceno 38.397,00 €, brez 20% DDV;
25. Nepremičnina s parc. št. 540/79,
k.o. Semedela, v izmeri 223 m2, za izklicno
ceno 23.213,00 €, brez 20% DDV;
26. Nepremičnina s parc. št. 915, k.o.
Škofije, v izmeri 400 m2, za izklicno ceno
37.819,00 €, brez 20% DDV;
27. Nepremičnina s parc. št. 3159,
k.o. Bertoki, v izmeri 826 m2, za izklicno
ceno 41.506,00 €, brez 20% DDV;
28. Nepremičnina s parc. št. 447/2,
k.o. Koštabona, v izmeri 798 m2, za izklicno
ceno 20.001,00 €, brez 20% DDV;
29. Nepremičnina s parc. št. 3159/2,
k.o. Semedela, v izmeri 445 m2, za izklicno
ceno 23.904,00 €, brez 20% DDV;
30. Nepremičnini s parc. št. 298/9
in 291/4, k.o. Semedela, v skupni izmeri
575 m2, za izklicno ceno 47.679,00 €, brez
20% DDV;
31. Nepremičnina s parc. št. 705/1,
k.o. Koper, v izmeri 390 m2, za izklicno ceno
51.576,00 €, brez 20% DDV;
32. Nepremičnina s parc. št. 1097/9,
k.o. Dekani, pašnik, v izmeri 625 m2, za izklicno ceno 24.981,00 €, brez 2% davka na
promet nepremičnin;
33. Nepremičnina s parc. št. 1097/12,
k.o. Dekani, pašnik, v izmeri 614 m2, za izklicno ceno 24.928,00 €, brez 2% davka na
promet nepremičnin;
34. Nepremičnini s parc. št. 1097/13
in 1097/14, k.o. Dekani, pašnik v skupni izmeri 672 m2, za izklicno ceno 28.987,00 €,
brez 2% davka na promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz
2. točke te javne dražbe, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 718/11, k.o.
Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v bližini naselja Bertoki. V naravi gre za dotrajano gospodarsko poslopje z dvoriščem.
Nepremičnina s parc. št. 718/10, k.o.
Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju
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za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v bližina naselja Bertoki.
Nepremičnina s parc. št. 2755, 79/4.S
in 79/2.S vse k.o. Koštabona, se nahajajo
v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno
za mešano urbano rabo, v naselju Koštabona. V naravi gre za dotrajane stanovanjske
stavbe.
Nepremičnina s parc. št. 2740, k.o. Krkavče, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Krkavče. V naravi gre za dotrajano
stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 7.S k.o. Pomjan, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki
je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Topolovec. V naravi gre za dotrajano
stanovanjsko stavbo.
Nepremičnini s parc. št. 545/5 in 362/1,
k.o. Šmarje se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Šmarje.
Nepremičnini s parc. št. 404/13 in 404/17,
k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije.
Nepremičnina s parc. št. 1362/4, k.o.
Škofije se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Zgornje Škofije.
Nepremičnina s parc. št. 1158/7, k.o. Jernej se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Kolomban.
Nepremičnina s parc. št. 214/10, k.o.
Hribi se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Jelarji.
Nepremičnina s parc. št. 1121/7, k.o.
Škofije se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, na območju za stanovanja,
v naselju Zgornje Škofije.
Nepremičnini s parc. št. 2583/5 in 2583/6,
k.o. Sv. Anton, se nahajata v ureditvenem
območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano
urbano rabo, v naselju Sv. Anton. Nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih
gradbenih parcel, ki se nahajata v neposredni bližini in sta v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 2544/4, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Kampel. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev nepremičnine, ki
se nahaja v neposredni bližini in je v lasti
pravne osebe. Mestna občina Koper prodaja
solastniški delež na navedeni nepremičnini
v višini 81/100-in.
Nepremičnini s parc. št. 1923/6 in 1923/7,
k.o. Jernej, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Hrvatini. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev nepremičnine,
ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti
fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 2683/8, k.o.
Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih nase-

lij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Pobegi. Nepremičnina predstavlja
zaokrožitev obstoječega stavbnega zemljišča, ki se nahaja v neposredni bližini in je
v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 1069/1, k.o. Dekani, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, ki v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Dekani – v zaselku Miši.
Nepremičnine s parc. št. 737/77, 731,
702/8, 702/2 in 702/22, k.o. Škofije, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Sp.
Škofije.
Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3,
1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5,
1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2,
54.S in 309.S k.o. Jernej, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju
centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran –
na območju Debelega rtiča.
Nepremičnina s parc. št. 1580/5, k.o.
Škofije, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, na območju za stanovanja,
v naselju Zgornje Škofije.
Nepremičnine s parc. št. 444/19, 444/11,
444/16, 558/11 vse k.o. Škofije, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na
območju za stanovanja, v naselju Spodnje
Škofije. Nepremičnina s parc. št. 558/11,
k.o. Škofije, predstavlja pa zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnin s parc. štev. 540/79, k.o.
Semedela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja,
v naselju Koper. Navedena nepremičnina
predstavljata zaokrožitev obstoječe gradbene parcele ki se nahaja v neposredni bližini
in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 915, k.o. Škofije, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju
Zgornje Škofije. Nepremičnina predstavlja
zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki
se nahaja v neposredni bližini in je v lasti
fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 3159, k.o. Bertoki se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Škocjan. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je
v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 447/2, k.o. Koštabona, se nahaja se nahaja v ureditvenem
območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Koštabona. Navedena
nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnina s parc. št. 3159/2, k.o. Semedela, se nahaja se nahaja v ureditvenem
območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano
urbano rabo, ob Šmarski cesti. Navedena
nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti pravnih oseb.
Na južnem delu nepremičnine je obstoječ
dostop do nepremičnin v nadaljevanju, tako
da bo v pogodbi o prodaji vključena posebna klavzula, predmet katere bo ureditev
služnostnega razmerja v okviru prej navedenega dostopa.
Nepremičnina s parc. št. 577/7, k.o. Hribi, se nahaja v ureditvenem območju za
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poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Hrvatini. Navedena nepremičnina
predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene
parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in
je v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnini s parc. št. 298/9 in 291/4,
k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem
območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječe
gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni
bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 705/1, k.o. Koper, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v centru Kopra.
Nepremičnine s parc. št. 1097/9,
1097/12, 1097/13 in 1097/14, k.o. Dekani, se nahajajo na II. območju kmetijskih
zemljišč, v naselju Dekani. Nepremičnine
predstavljajo zaokrožitev obstoječih gradbenih parcel, ki se nahajajo v neposredni
bližini in so v lasti fizičnih oseb.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01,
24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06,
124/08, 22/09).
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje, v lasti
Mestne občine Koper, katero slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno
s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07).
Kolikor bi se na nepremičninah, ki so
predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo,
se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene
infrastrukture.
Posamezna nepremičnina bo prodana
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Mestna občina
Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino
najkasneje v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pogodbe. V primeru, da kupec
ne poravna kupnine na določen način in
v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se
prodajna pogodba šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 22. 6. 2010 v prostorih
sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.
uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom
draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8
te objave. Če udeleženec javne dražbe ne
predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more
sodelovati na javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:

teresenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-73,
v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen, v primeru če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.
9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka
javne dražbe vplačati varščino v višini 20%
od izklicne cene nepremičnin na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-229-2010.
Varščino je potrebno vplačati do dne 21. 6.
2010. Varščina bo neuspelim ponudnikom
vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po
opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.
V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil
pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju
komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne
dražbe se uporabljajo določbe 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko in-
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Ob-3733/10
Občina Prevalje na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09
Odl. US: U-I-294/07-16) in 38. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
55/09 – odl. US, 100/09) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-100, faks
02/82-46-124.
2. Opis predmeta prodaje: poslovni prostor št. 12, v 2. etaži poslovno-stanovanjske
stavbe na naslovu Trg 36, Prevalje, v izmeri 39,73 m², vpisani v podvložek 1259/12,
k.o. Farna vas, ID št. poslovnega prostora
884-1003-012.
3. Izklicna cena: 30.076,86 EUR. Nepremičnina je v lasti Občine Prevalje in je
zasedena z najemnikom.
4. Najnižji znesek višanja: 500 EUR €.
5. Izvedba javne dražbe:
– Javna dražba se bo izvedla v mali sejni sobi Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje/II.
nadstropje, v ponedeljek 21. 6. 2010, ob
12. uri.
– Javna dražba bo ustna in jo bo izvajala
pristojna komisija.
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene, na TRR Občine Prevalje,
št. 01375-0100010242, z navedbo »plačilo
varščine za javno dražbo nepremičnine«.
Plačana varščina se uspelemu dražitelju
vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva dražbe.
– Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe,
ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu
predložiti ustrezno dokazilo o registraciji, ki
ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne
osebe pa tudi notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument ter
davčno številko.
– Dražitelji se morajo najpozneje četrt
ure pred začetkom javne dražbe osebno
oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi
predložiti fotokopije naslednjih dokumentov
in originale na vpogled:
a) originalno potrdilo o vplačani varščini,
b) izpisano celotno številko TRR za primer vračila varščine,
c) izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni,
d) originalno notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi za pooblaščence,
e) osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
f) izpisano davčno številko oziroma ID
številko za DDV, EMŠO oziroma matično
številko in telefonsko številko;
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
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– Ugovori na potek javne dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika,
rešuje pa jih vodja dražbe.
– V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo enako najvišjo ceno ali
izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
– Ponudba veže do zaključka javne dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti,
ali jo na kakršen drug način razveljaviti.
– Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
6. Drugi pogoji javne dražbe: nepremičnina je naprodaj po načelu videno–kupljeno,
kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. V izklicno ceno niso zajeti predpisani davki in jih plača kupec. Poleg tega
je kupec dolžan poravnati stroške notarske
overitve pogodbe, stroške cenitve in vse
stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi.
7. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe. Kupec mora celotno
kupnino poravnati v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od
pogodbe in v tem primeru prodajalec zadrži
varščino. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prenos lastninske pravice se opravi
po plačilu celotne kupnine.
8. Natančnejše podatke o nepremičnini
lahko interesenti dobijo na tel. 02/82-46-116,
ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki.
9. Ustavitev postopka: Občina Prevalje
lahko postopek javne dražbe in začeti postopek prodaje nepremičnine ustavi vse do
podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžna pa je vrniti, brez obresti, vplačano
varščino.
Občina Prevalje
Št. 478-17/2010-2
Ob-3737/10
Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14,
Hrpelje, 6240 Kozina, objavlja na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07, 100/09), Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za
leto 2009 in 2010 in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2009 in 2010
prodajo nepremičnin po metodi
javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina.
2. Opis predmeta prodaje:
– A) parc. št. 2881, k.o. Hrpelje,
(623 m2),
– B) parc. št. 2916/2 in 2916/3, k.o. Hrpelje, (1981 m2).
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena:
– za nepremičnino parc. št. 2881, k.o.
Hrpelje, je izklicna cena 56.000,00 EUR.
Izklicna cena je določena v skladu z oceno
vrednosti nepremičnine, ki jo je v decembru 2009 izdelal pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin Boris Rep, univ. dipl.
gradb. inž.,
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– za nepremičnino parc. št. 2916/2
in 2916/3, k.o. Hrpelje, je izklicna cena
189.000,00 EUR. Izklicna cena je določena
v skladu z oceno vrednosti nepremičnine,
ki jo je v decembru 2009 izdelal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Boris
Rep, univ.dipl. gradb. inž.
5. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za nepremičnine je 500 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine: uspeli
dražitelj mora celotno kupnino plačati v roku
30 dni od sklenitve pogodbe na TRR Občine
Hrpelje - Kozina, pri čemer se znesek nakazila zmanjša za že vplačano višino varščine.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
Kupnino bo kupec poravnal na TRR
Občine Hrpelje – Kozina, št. 01235–
0100006141, odprt pri Banki Slovenije.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
notarskega zapisa pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na njegovo ime
in v njegovo korist, ti stroški niso všteti v izklicni ceni.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na sedežu Občine Hrpelje –
Kozina, v Hrpeljah, na naslovu Reška cesta
14, v sejni sobi, in sicer dne 29. 6. 2010, ob
13. uri, za nepremičnino pod črko A iz druge
točke ter ob 14. uri za nepremičnino pod
črko B iz druge točke.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati, kot je določeno v 10. točki ter predložiti potrdilo
o plačilu varščine, ki naj bo potrjeno s strani
banke.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred pričetkom dražbe je 10% izklicne cene (5.600,00 € za nepremičnino pod
črko A in 18.900,00 € za nepremičnino pod
črko B). Varščino je potrebno nakazati pred
pričetkom javne dražbe na TRR Občine
Hrpelje - Kozina, in sicer: TRR št. 01235
0100006141, odprt pri Banki Slovenije, namen nakazila varščina za dražbo z navedbo
parcelne številke.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom,
ki na javni dražbi niso uspeli, pa se varščina
vrne brez obresti v roku 10 dni po zaključku
javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži
varščino.
9. Prodajalec pozove kupca najpozneje v roku 8 dni po zaključku javne dražbe
k podpisu pogodbe. Kolikor se kupec ne odzove na poziv in ne sklene pogodbe oziroma
svoje odsotnosti na dan podpisa pogodbe
predhodno ne opraviči, se šteje da je neupravičeno odstopil od nakupa in prodajalec
obdrži varščino. Če kupec v roku trideset dni
od dneva podpisa pogodbe ne plača kupnine, se pogodba razdre, pri čemer prodajalec
obdrži varščino.
10. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, kjer je podpis pooblastitelja overjen pri notarju, fizična oseba pa se izkaže
z osebnim dokumentom.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane (dražitelj je dolžan pred
nastopom na javni dražbi podpisati izjavo,
da se je seznanil s pravnim in dejanskim
stanjem nepremičnine).
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.

– Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe ponovi trikrat najvišjo ponujeno
ceno.
– Javno dražbo bo izvajala komisija imenovana s strani župana.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku 3 dni od dneva javne dražbe.
– Če sta dražitelja dva ali več, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev
ne zviša cene.
12. Prehod lastništva
Po poplačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vknjižbe lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo. Do poplačila
celotne kupnine ostane posestnik in lastnik
prodajalec ter obdrži v svoji posesti sklenjeno kupoprodajno pogodbo, ki jo kupcu
izroči, ko mu ta predloži potrdilo o plačilu
celotne kupnine.
13. Ustavitev postopka:
Komisija oziroma prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi, brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
pri čemer se dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti, v roku 10 dni.
14. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi z nepremičnino in ogledom le-te, se
lahko obrnete na Andreja Bolčiča, Občina
Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, Kozina, tel. 05/680-0150, e-pošta: andrej.bolcic@hrpelje.si.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 478-37/2010
Ob-3767/10
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US,
100/2009) in Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 22/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja:
2.1. Nepremičnina v k.o. Kandija
(1483):
Predmet prodaje je:
2.1.1. parc. št. 448/3, sadovnjak, v izmeri
1030 m2, ZKV 1863, k.o. Kandija; izklicna
cena znaša 155.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina parc. št. 448/3, k.o. Kandija, se nahajata v območju kulturne dediščine. Predmetna nepremičnina je na delu
obremenjena tudi z električnim omrežjem.
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2.2. Nepremičnina v k.o. Cerovec
(1483):
Predmet prodaje je:
2.2.1. parc. št. 2003/2, pašnik, v izmeri
3058 m2, ZKV 338, k.o. Cerovec; izklicna
cena znaša 61.500,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina parc. št. 2003/2, k.o. Cerovec, je na delu obremenjena s komunalnim
vodom – kanalizacijo, ki je v lasti Mestne
občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in vknjižba
neodplačne trajne stvarne služnosti v korist Mestne občine Novo mesto. Predmetna
nepremičnina je na delu obremenjena tudi
z razvodom elektronskih komunikacij.
2.3. Nepremičnina v k.o. Gabrje (1478):
Predmet prodaje je:
2.3.1. parc. št. 1778, cesta, v izmeri
1295 m2, ZKV 1775, k.o. Gabrje; izklicna
cena znaša 39.350,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
2.4. Nepremičnina v k.o. Ždinja vas
(1457):
Predmet prodaje je:
2.4.1. parc. št. 2467/6, cesta, v izmeri
412 m2, ZKV 880, k.o. Ždinja vas; izklicna
cena znaša 31.400,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
2.5. Nepremične v k.o. Bršljin (1455) in
k.o. Gorenja Straža (1447):
Predmet prodaje so nepremičnine, ki se
nahajajo v območju stavbnih zemljišč in se
urejajo z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02):
2.5.1. parc. št. 421/5, gozd, v izmeri
7837 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, izklicna cena
zemljišča znaša 795.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiška parcela parc. št. 421/5, k.o. Bršljin, predstavlja gradbeno parcelo (T1a, T1b), namenjeno gradnji objektov za obrtno proizvodne
in storitvene dejavnosti, trgovine ipd.
2.5.2. parc. št. 421/7, gozd, v izmeri 2242 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, parc.
št. 1024/6, gozd, v izmeri 363 m2, ZKV
107, k.o. Bršljin, parc. št. 420/5, gozd, v izmeri 2063 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, parc.
št. 2095/13, gozd, v izmeri 81 m2, ZKV 1000,
k.o. Gorenja Straža.
Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc.
št. 421/7, 1024/6, 420/5 vse k.o. Bršljin, in
parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja Straža, znaša 482.000,00 EUR, najnižji znesek višanja
je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV.

munalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti
Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in
vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti
v korist Mestne občine Novo mesto. Predmetna nepremičnina je na delu obremenjena tudi z elektroenergetskim omrežjem.
2.7. Nepremičnine v k.o. Ragovo
(1482):
Predmet prodaje so:
2.7.1. parc. št. 243/149, zelenica, v izmeri 111 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, izklicna
cena znaša 8.200,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena ne
vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih
zemljišč. Nepremičnina parc. št. 243/149,
k.o. Ragovo je na delu obremenjena z elektroenergetskim omrežjem.
2.7.2.parc. št. 243/154, zelenica, v izmeri 58 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, parc.
št. 243/159, zelenica, v izmeri 41 m2, ZKV
64, k.o. Ragovo,
V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedeni nepremičnini nahajata v območju
stavbnih zemljišč. Navedeni nepremičnini
prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin
znaša 6.900,00 EUR, najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč.
2.8. Nepremičnina v k.o. Gotna vas
(1485):
Predmet prodaje je:
2.8.1. parc. št. 1020/70, travnik, v izmeri
2293 m2, ZKV 516, k.o. Gotna vas, izklicna
cena znaša 210.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
2.9. Nepremičnine v k.o. Smolenja vas
(1481):
Predmet prodaje so:
2.9.1. parc. št. 2160/28, gozd, v izmeri
467 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 28.020,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč.
2.9.2. parc. št. 2160/29, gozd, v izmeri
1086 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 65.160,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč.
2.9.3. parc. št. 2160/30, gozd, v izmeri
854 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 51.240,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o ob-

V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5,
k.o. Bršljin in parc. št. 1095/13, k.o. Gorenja
Straža, predstavljajo del gradbene parcele
(T4), ki je namenjena gradnji objektov obrtno za proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.5.3. parc. št. 2095/12, gozd, v izmeri
1144 m2, dvorišče, v izmeri 1204 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri 17 m2, poslovna
stavba, v izmeri 477 m2, ZKV 1000, k.o.
Gorenja Straža, parc. št. 2095/18, gozd,
v izmeri 293 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja
Straža, parc. št. 2094/11, travnik, v izmeri
471 m2, ZKV 185, k.o. Gorenja Straža, parc.
št. 2094/12, pašnik, v izmeri 567 m2, ZKV
185, k.o. Gorenja Straža. Objekti na zemljiški parceli 2095/12, k.o. Gorenja Straža so
porušeni.
Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc.
št. 2095/12 in 2095/18, 2094/11 in 2094/12,
vse k.o. Gorenja Straža, znaša 425.000,00
EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00
EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele, parc. št. 2095/12 in 2095/18,
2094/11 in 2094/12, vse k.o. Gorenja Straža, predstavljajo del gradbene parcele (T3),
ki je namenjena gradnji objektov za obrtno
proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd.
2.5.4. parc. št. 2095/17, gozd, v izmeri
2828 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža,
izklicna cena zemljišča znaša 287.000,00
EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00
EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele, parc. št. 2095/17, k.o. Gorenja
Straža, predstavljajo del gradbene parcele
(T5), ki je namenjena gradnji objektov za
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.1.5. parc. št. 2095/19, gozd, v izmeri
864 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža,
izklicna cena zemljišča znaša 88.000,00
EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00
EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiška parcela, parc. št. 2095/19, k.o. Gorenja
Straža, predstavlja del gradbene parcele
(T7), ki je namenjena gradnji objektov za
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.6. Nepremičnini v k.o. Stopiče (1486)
Predmet prodaje sta:
2.6.1. parc. št. 488/4, pašnik, v izmeri 474 m2, ZKV 708, k.o. Stopiče, parc.
št. 488/6, pašnik, v izmeri 35 m2, ZKV 708,
k.o. Stopiče.
Navedeni nepremičnini se prodajata
skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc.
št. 488/4 in 488/6, obe k.o. Stopiče, znaša
19.600,00 EUR, najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR; izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedeni nepremičnini nahajata v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina parc. št. 488/4,
k.o. Stopiče, je na delu obremenjena s ko-
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činskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina parc.
št. 2160/30, k.o. Smolenja vas, je na delu
obremenjena z elektroenergetskim omrežjem. Zemljiška parcela 2160/30, k.o. Smolenja vas je oddana v najem.
2.9.4. parc. št. 2160/31, gozd, v izmeri
1114 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 66.840,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Kupec mora plačati celotno kupnino
v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa
bo vplačano varščino zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest ter izstavilo zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku, na podlagi izstavljenega računa.
Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek
na promet nepremičnin) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 21. 6. 2010:
6.1. za nepremičnino v k.o. Kandija:
– za parc. št. 448/3, k.o. Kandija, ob
8. uri,
6.2. za nepremičnino k.o. Cerovec:
  za parc. št. 2003/2, k.o. Cerovec, ob
8.15
6.3. za nepremičnino v k.o. Gabrje:
– za parc. št. 1778, k.o. Gabrje, ob
8.30,
6.4. za nepremičnino k.o. Ždinja vas:
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 za parc. št. 2467/6, k.o. Ždinja vas, ob
8.45,
6.5. za nepremičnine v k.o. Bršljin, in k.o.
Gorenja Straža:
– za parc. št. 421/5, k.o. Bršljin ob 9. uri,
– za parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, k.o.
Bršljin, in parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja
Straža, ob 9.15,
– za parc. št. 2095/12 in 2095/18,
2094/11, 2094/12, k.o. Gorenja Straža, ob
9.30,
– za parc. št. 2095/17, k.o. Gorenja Straža, ob 9.45,
– za parc. št. 2095/19, k.o. Gorenja Straža, ob 10. uri,
6.6. za nepremičnini v k.o. Stopiče:
– za parc. št. 488/4 in 488/6, ob 10.15,
6.7. za nepremičnine v k.o. Ragovo:
– za parc. št. 243/149, ob 10.30,
– za parc. št. 243/154 in 243/159, ob
10.45,
6.8. za nepremičnino v k.o. Gotna vas:
– za parc. št. 1020/70, ob 11. uri,
6.9. za nepremičnine v k.o. Smolenja
vas:
– za parc. št. 2160/28, ob 11.15,
– za parc. št. 2160/29, ob 11.30,
– za parc. št. 2160/30, ob 11.45,
– za parc. št. 2160/31, ob 12. uri.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke te
objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora
biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru,
če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži
pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži
priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO, oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje), je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici:
– 47820-82-2010 za nepremičnino, parc.
št. 448/3, k.o. Kandija, z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – Kandija;
– 47820-51-2010 za nepremičnino, parc.
št. 2003/2, k.o. Cerovec, z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – Cerovec;
– 47820-79-2010 za nepremičnino, parc.
št. 1778, k.o. Gabrje, z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – Gabrje;
– 47820-78-2010 za nepremičnino, parc.
št. 2467/6, k.o. Ždinja vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Ždinja vas;

– 47820-27-2010 za nepremičnine, parc.
št. 421/5, 421/7, 1024/6, 420/5, k.o. Bršljin
in nepremičnin, parc. št. 2094/11, 2094/12,
2095/12, 2095/13, 2095/17, 2095/18,
2095/19, k. o. Gorenja Straža, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Podbreznik;
– 47820-37-2010 za nepremičnini, parc.
št. 488/4 in 488/6, Stopiče, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Stopiče;
– 47820-56-2010 za nepremičnine parc.
št. 243/149, 243/154 in 243/159, k.o. Ragovo, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Ragovo;
– 47820-35-2010 za nepremičnino parc.
št. 1020/70, k.o. Gotna vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gotna vas;
– 47820-31-2010 za parc. št. 2160/28,
2160/29, 2160/30, 2160/31, k.o. Smolenja
vas, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Smolenja vas;
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,
za katero je varščina vplačana. Vplačana
varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe,
kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od
izklicne, oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni
ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba
za premoženjske zadeve, tel. 07/39-39-293,
kontaktna oseba je Tatjana Kužnik in tel.
07/39-39-230, kontaktna oseba je Vera
Ocvirk.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja
za namensko rabo nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto 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 55/09 – odl. US,
100/2009).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje
kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto,
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Ob-3642/10
Svet Centra za socialno delo Grosuplje
(dalje: CSD), na podlagi 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2) ter 23. člena Statuta CSD
in sklepa 1. izredne seje sveta CSD, z dne
24. 5. 2010, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice CSD Grosuplje.
Za direktorja CSD je lahko izbran kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še
pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo), in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter
opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva, ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega
varstva, in
– da ima opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije, v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoje iz tretje alineje je
lahko za direktorja imenovan kandidat, ki
nima opravljenega programa za vodenje
socialnovarstvenega zavoda, mora pa ga
opraviti najpozneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja. Kandidati morajo priložiti vizijo razvoja CSD oziroma programske usmeritve.
Mandat direktorja traja 5 let.
Ponudbe z overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo kandidati na naslov: Svet Centra za socialno delo
Grosuplje,Taborska 13, 1290 Grosuplje,
z oznako »ne odpiraj – razpis za direktorja«,
v 15 dneh od dneva objave. Ponudbe brez
vseh ustreznih dokazil se zavrnejo.
Svet Centra za socialno delo Grosuplje

Št. 6095/1
Ob-3643/10
Na podlagi 8. člena Statuta JGZ Rinka
Celje, in sklepa Upravnega odbora z dne
19. 5. 2010, JGZ Rinka Celje, Linhartova
3, 3000 Celje, objavlja razpis za prosto delovno mesto:
direktorja JGZ Rinka Celje (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati
še naslednje:
– imeti univerzitetno izobrazbo strojne,
organizacijske ali ekonomske smeri,
– imeti najmanj 5 let ustreznih delovnih
izkušenj pri vodenju podjetja ali zavoda,
– imeti vozniški izpit B kategorije,
– obvladati najmanj en tuj jezik,
– obvladati delo z računalnikom.
Kandidat za direktorja JGZ Rinka Celje,
mora v postopku razpisa predložiti svojo zamisel oziroma program razvoja in delovanja
JGZ Rinka Celje.
Mandat direktorja JGZ Rinka Celje traja
štiri leta. Prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, s kratkim življenjepisom, opisom
dosedanjega dela in zamislijo oziroma programom razvoja in delovanja JGZ Rinka
Celje, kandidati pošljejo priporočeno v zaprti kuverti, v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: JGZ Rinka Celje, Linhartova 3, 3000
Celje, s pripisom: »Za razpis direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8
dneh po določitvi Upravnega odbora.
JGZ Rinka Celje
Št. 110-77/2010
Ob-3771/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
77/09, 87/09):
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona

o sodniški službi in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
pomočnika državnega tožilca, mora prijavi
priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
imenovanje na mesto pomočnika državnega
tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca
centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Stran

1408 /

Št.

45 / 3. 6. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 110-78/2010
Ob-3710/10
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 okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega
okrajnega sodnika na delo na Ministrstvo
za pravosodje.
Sodnik bo dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog (enoten vnos podatkov v informatizirane vpisnike, časovne
faze postopkov in sodelovanje pri pripravi
zakonodajnih rešitev) na Direktoratu za pravosodno upravo, z delovnim časom 4-ur.
Predvideni čas dodelitve je 2 leti.
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. 161107-10-0332
Ob-3777/10
Na podlagi drugega odstavka 18. člena
Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10)
Vlada Republike Slovenije objavlja
javni poziv
zainteresiranim kandidatom, da
kandidirajo za predsednika sveta,
člane sveta, predsednika uprave in
člana uprave Agencije za upravljanje
kapitalskih naložb Republike Slovenije
(1) Vlada Republike Slovenije poziva
zainteresirane posameznike, da kandidirajo
za predsednika sveta, člane sveta, predsednika uprave in člana uprave Agencije
za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije (v nadaljevanju: agencija). Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
(2) Za predsednika ali člana sveta agencije je lahko imenovan strokovnjak s področja gospodarstva ali upravljanja družb, ki:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje
pravne ali ekonomske smeri, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
2. ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
3. ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
4. zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
(3) Za predsednika uprave ali člana uprave agencije je lahko imenovan državljan
Republike Slovenije, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih druge stopnje pravne
ali ekonomske smeri, ali raven izobrazbe, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje pravne ali ekonomske smeri,

2. ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let vodstvenih
izkušenj,
3. ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
5. v štirih letih pred imenovanjem ni bil
poslanec državnega zbora, član Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik
vlade, minister ali funkcionar v lokalni skupnosti in
6. ima višjo raven znanja tujega jezika,
ki je določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
(4) Prijava kandidata mora vsebovati:
1. življenjepis na obrazcu Europass
(dostopen na spletni strani: europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/
Europass+Documents/Europass+CV.csp),
2. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije (velja za kandidate za predsednika uprave ali člana uprave),
3. izjavo kandidata, da ni bil kaznovan
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
4. izjavo kandidata, da zoper njega ni
vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih
evidenc,
6. izjavo, ki je Priloga tega javnega poziva.
(5) Vloge z življenjepisom in prilogami
morajo biti vložene oziroma poslane po pošti na naslov: vložišče Ministrstva za finance, Župančičeva 3, najkasneje v roku 10 delovnih dni od datuma objave javnega poziva
na spletnih straneh Ministrstva za finance in
v Uradnem listu RS. Vloga mora biti oddana
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni poziv za Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije«. Vlogo je
mogoče oddati tudi v elektronski obliki na
elektronski naslov: Mf.javni-poziv@mf-rs.si
s podpisanimi izjavami in zahtevanimi prilogami, najkasneje v roku 10 delovnih dni (do
vključno 0:00h zadnjega dne) od datuma
objave javnega poziva.
(6) Izbrani kandidati bodo imenovani na
položaj za dobo petih let. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani. Predsednik
uprave in člana uprave agencije so lahko
ponovno imenovani le enkrat. Vlada Republike Slovenije bo izbor kandidatov objavila
na spletni strani.
(7) Za morebitne dodatne informacije se
lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za
finance, Mojca Šuster, tel. 01/369-64-50.
Za morebitna vprašanja vezana na vsebino dela je kontaktna oseba na Ministrstvu
za finance Miranda Groff-Ferjančič, tel.
01/369-66-90.
(8) Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost
navedb v vlogi.
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Spodaj podpisani ____________________________________, ki kandidiram za predsednika sveta,
člane sveta, predsednika uprave ali člana uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije

,

1. da v skladu s prvim (1) odstavkom 17. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10, v nadaljevanju: ZUKN) ne opravljam
funkcije v organih politične stranke ali sindikata in nisem član poslovodstva ali organa
nadzora gospodarske družbe, v kateri ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo ali
družbe, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo
družbe, v kateri ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo oziroma da bom, v skladu s
tretjim (3) odstavkom 17. člen ZUKN, najpozneje v treh mesecih od dneva imenovanja,
prenehal opravljati tako dejavnost in

2. da v skladu z drugim (2) odstavkom 17. člena ZUKN nisem v poslovnem razmerju z družbo,
v kateri ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo ali z njo povezano družbo oziroma da
bom, v skladu s tretjim (3) odstavkom 17. člen ZUKN, najpozneje v treh mesecih od dneva
imenovanja, prekinil tako razmerje.

V _______________, dne_____________2010

ime in priimek
____________________
(lastnoročni podpis)

Javni poziv kandidatom za predsednika sveta, člane sveta, predsednika uprave in člana uprave
Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
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Ob-3708/10
Na podlagi tretjega odstavka 101., 104.
in 107. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08; v nadaljevanju: ZUJIK),
7. in 13. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javni sklad (Uradni list RS, št. 33/10),
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad objavlja
javni poziv
za financiranje programa realizacije
študentskih filmov in študentskih
televizijskih del za študijsko leto
2009/2010
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
sklad).
1. Predmet poziva:
Predmet tega javnega poziva je financiranje programa realizacije študentskih filmov in študentskih televizijskih del za študijsko leto 2009/2010. Namen financiranja
programa realizacije študentskih filmov in
študentskih televizijskih del je spodbujanje
ustvarjalnosti študentov, ki se na visokošolski ravni pripravljajo za poklice na avdiovizualnem področju, in omogočanje rasti
slovenske filmske kulture v celoti.
Pri izboru projektov bo sklad upošteval
merila in pogoje, določene s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in v tem
javnem pozivu.
2. Razlaga izrazov: prijavitelji so visokošolske ustanove, ki izobražujejo za poklice
na avdiovizualnem področju.
3. Pogoji sodelovanja na tem javnem
pozivu
Do sredstev Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) po tem javnem pozivu
so upravičene visokošolske ustanove, ki
izobražujejo za poklice na avdiovizualnem
področju.
Na tem javnem pozivu lahko kandidira
prijavitelj izključno s programom, ki se bo
izvajal v študijskem letu 2009–2010, ki zajema obdobje od 1. oktobra 2009 do 30. septembra 2010.
Na tem javnem pozivu ne morejo sodelovati prijavitelji s projekti, ki so namenjeni
marketingu ali ekonomski propagandi ali
projekti s pornografsko vsebino.
Prijavitelj, ki je s projektom, prijavljenim
na ta javni poziv, že kandidiral in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali prijavitelj, ki v trenutku prijave
projekta na ta javni poziv z istim projektom
hkrati kandidira za proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji, se na tem
javnem pozivu ne more potegovati za sredstva sklada.
V primeru kršitve pogojev, navedenih
v tej točki tega javnega poziva, sklad odstopi
od pogodbe s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev.
Če se na ta javni poziv prijavi veliko ali
srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako
pomoč pred dodelitvijo priglasiti Evropski
komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziro-
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ma neizvajanju tovrstnega programa podati
izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Sklad pridobi s tem javnim pozivom predloge za oblikovanje programa realizacije
študentskih filmov in študentskih televizijskih del, na katerem lahko sodelujejo visokošolske ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki pri izvajanju nacionalnega
programa visokega šolstva na študijskem
področju umetnost po klasifikaciji ISCED
izobražujejo za poklice na avdiovizualnem
področju.
Prijavitelj, ki prejme finančna sredstva za
realizacijo študentskega filma ali televizijskega dela, je dolžan dokončati film ali televizijsko delo v roku, določenem s pogodbo.
4. Obvezne priloge:
– obrazec št. 1 – vloga za financiranje
realizacije programa realizacije študentskih
filmov in študentskih televizijskih del za študijsko leto 2009/2010 z osnovnimi podatki
o prijavitelju;
– obrazec št. 2 – finančni načrt projekta;
– obrazec št. 3 – predračun projekta;
– obrazec št. 4 – terminski načrt realizacije projekta;
– izjava št. 1 – o seznanjenosti z vsebino
tega javnega poziva in sprejemanju pogojev
tega javnega poziva;
– izjava št. 2 – da prijavitelj s prijavljenim projektom ni kandidiral in/ali ni pridobil
proračunskih sredstev drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji;
– izjava št. 3 – o verodostojnosti navedenih podatkov;
– izjava št. 4 – ali je prijavitelj podjetje, ki
izvaja program prestrukturiranja na podlagi
Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02);
– izjava št. 5 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo
RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana,
kar potrdita Direktorat za medije in Filmski
studio Viba film Ljubljana;
– izjava št. 6 – o urejenih avtorskih pravicah;
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije
(iPRS) – sklad bo navedeni izpis pridobil po
uradni dolžnosti. V primeru, da razpolagate
z izpiskom, ki na dan prijave na ta javni
razpis ni starejši od treh mesecev, ga lahko
zaradi pospešitve postopka priložite;
– S.BON obrazec za leto 2009 (gospodarske družbe priložijo obrazec S.BON1,
zavodi priložijo obrazca BON1/Z in BON2,
društva priložijo obrazca Izpis iz letnega poročila z pojasnili za leto 2009 in BON2).
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:
– dokazilo, da prijavitelj izvaja nacionalni
program visokega šolstva na študijskem področju umetnost po klasifikaciji ISCED;
– dokazilo, da prijavitelj izvaja veljavni visokošolski študijski program za smeri
filmska in televizijska režija, filmsko in televizijsko snemanje ter filmska in televizijska
montaža;
– dokazila, da visokošolski študijski program izvajajo visokošolski učitelji, habilitirani
za področja filmske režije, televizijske režije,
filmske in televizijske slike ter montaže slike
in zvoka;
– dokazilo, da bo projekt izveden pri
predmetu s področja filmske ali televizijske
režije;

– naslov projekta;
– dokazila o urejenih avtorskih pravicah
za prijavljene projekte.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za financiranje programa realizacije študentskih filmov in študentskih televizijskih del za študijsko leto
2009/2010 na podlagi tega javnega poziva,
je 120.000,00 EUR.
Največ 20% zneska, s katerim sklad financira posamezen projekt, se lahko porabi
izven Republike Slovenije. O izjemah odloča
nadzorni svet sklada na predlog direktorja.
Prijavitelj, ki prejme finančna sredstva za
realizacijo študentskih filmov in študentskih
televizijskih del za študijsko leto 2009/2010,
je dolžan dokončati filme in televizijska dela
v roku, določenem s pogodbo.
6. Upravičeni stroški: sklad bo stroške financiranih projektov kril skladno z veljavnimi
predpisi in splošnimi akti sklada.
7. Ta javni poziv se prične z dnem 4. 6.
2010 in se zaključi z dnem 21. 7. 2010. Prijavitelji lahko začnejo vlagati vloge, skladno
s tem javnim pozivom dne 21. 6. 2010.
8. Pozivna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva;
– obrazci št. 1; 2; 3 in 4;
– izjave št. 1; 2; 3; 4; 5 in 6;
– spisek ostalih obveznih prilog iz 4. točke tega javnega poziva.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v tajništvu, v poslovnem času sklada (Miklošičeva c. 38/V,
1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletni strani sklada, www.
film-sklad.si/razpisi pozivi in javna naročila.
9. Oddaja in dostava vlog: vloge v zaprti
ovojnici s pripisom »Ne odpiraj in navedbo poziva«, se posamično za vsak projekt
posebej lahko izročijo na sedežu sklada,
pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo
dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene
morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena
zadeva. Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi
en izvod popolne vloge v elektronski obliki
v formatu pdf na cd ali dvd nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu
izvirniku vloge (podpisane in žigosane strani
morajo biti poskenirane).
Uradna oseba sklada, ki sprejema vloge,
prispele na ta javni poziv, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema oziroma oddaje
po pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
10. Odpiranje vlog
Vloge, prispele na ta javni poziv, odpira
pristojni uslužbenec sklada po vrstnem redu
prispetja, prvi delovni dan po prejemu vloge.
Pristojni uslužbenec sklada mora na vlogah
navesti datum, uro in minuto prispetja posamezne vloge.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba, bodo zavržene. Za nepopolno se
šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne
vsebuje vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata besedilo tega javnega poziva in besedilo pozivne dokumentacije. Če pristojni
uslužbenec sklada ugotovi, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva, prijavitelja v roku
petih delovnih dni po odprtju vloge pozove
k dopolnitvi le-te. V pozivu za dopolnitev
vloge mora pristojni uslužbenec sklada prijavitelja opozoriti, da se vrstni red prispetja
določi glede na prejem popolne vloge. Če
prijavitelj v roku 5 dni od vročitve poziva za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dopolnitev vloge le-te ne dopolni, se vloga
zavrže s sklepom kot nepopolna.
Poziv za dopolnitev pristojni uslužbenec
pošlje v pisni obliki, lahko pa ga obenem
sporoči tudi po telefonu ali pošlje v elektronski obliki na naslov, ki ga je v skladu
z besedilom javnega poziva predlagatelj
navedel v vlogi. O tem naredi uradni zaznamek. V pozivu določi rok, do katerega mora
prispeti dopolnjena vloga in predlagatelja
opozori, da se šteje, da je vloga prispela
takrat, ko je predložena popolna vloga.
O pravočasnih in popolnih vlogah, ki so
jih vložile upravičene osebe, pristojni uslužbenec za pristojno strokovno-programsko
komisijo pripravi poročilo, ki vsebuje:
– seznam prispelih vlog po vrstnem redu
prispetja, z navedbo šifre vloge in časa prispetja (datum, ura in minuta);
– nazive oziroma osebna imena prijaviteljev;
– naslov programov oziroma projektov.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
javnega poziva, se zavrnejo.
11. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko
v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe
o (ne)izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča
ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se
vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Filmskem skladu. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji poziva.
12. Sklenitev pogodbe
Filmski sklad bo s predlagatelji projektov,
ki bodo vključeni v program financiranja študentskih filmov in študentskih televizijskih
del za študijsko leto 2009/2010, sklenil pogodbo o financiranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb tipske pogodbe, ki
jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi
zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj
projekta in direktor sklada. Če se izbrani
prijavitelj projekta vabilu na usklajevanje ne
odzove, ali če besedila predlagane pogodbe
ni mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj
odstopil od zahteve za sklenitev pogodbe,
na kar ga mora sklad v vabilu predhodno
opozoriti.
Odločbe o financiranju ne bodo izdane
pred pridobitvijo sheme »Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji« s strani
Evropske komisije (v nadaljevanju: shema).
Sklad zaradi neodobritve sheme in posledično nefinanciranja projektov, prispelih na ta
javni poziv, prijaviteljem le-teh odškodninsko
ne odgovarja.
13. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji tega javnga
poziva.
14. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, poslovna
sekretarka, lidija.zajec@film-sklad.si (tel.
01/234-32-20).
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-3641/10
Agis Zavore d.d. Ptuj, Rajšpova ulica 16,
Ptuj, na podlagi sklepa nadzornega sveta
družbe objavlja
vabilo k dajanju ponudb
za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. Na lokaciji Ptuj, Rajšpova ulica 16,
parkirišče, v izmeri 866 m2, pripisano pri vl.
št. 911, k.o. Ptuj, parc. št. 1549/2.

2. Na lokaciji Ptuj, Mlinska ulica:
a) zemljišča v skupni izmeri 13.592 m2,
pripisana pri vl. št. 3301, k.o. Ptuj, in sicer:
parc. št. 985/1 – 8.915 m2 – njiva, parc.
št. 986/1 – 3.268 m2 – njiva, parc. št. 986/4
– 1.409 m2 – njiva;
b) nepremičnine pripisane pri vl. št. 2880,
k.o. Ptuj, vse skupaj 3.645 m2, in sicer: parc.
št. 984/1 – dvorišče, v izmeri 3.007,00 m2,
poslovne stavbe in funkcionalni objekti
v skupni izmeri 638,00 m2;
c) nepremičnine pripisane pri vl. št. 2877,
k.o. Ptuj, vse skupaj 3.879,00 m2, in sicer: parc. št. 1898/1 – dvorišče, v izmeri
2.402,00 m2, poslovne stavbe in funkcionalni objekt, v skupni izmeri 1.477,00 m2;
d) dvorišče pripisano pri vl. št. 2881, k.o.
Ptuj, parc. št. 1898/3 – do ¼ – dvorišče,
v izmeri 74,00 m2.
Parcele na lokaciji Ptuj, Mlinska ulica se
nahajajo med Mlinsko ulico (torej na poti
v Terme Ptuj) in reko Dravo.
Z lokacijsko informacijo so parcele opredeljene kot območje pozidave (stanovanjska
in poslovna pozidava višje kvalitete).
Ponudbe k temu vabilu je potrebno poslati v zapečatenih ovojnicah, s priporočeno
pošiljko in z oznako »Ponudba na vabilo«,
najkasneje do 28. 6. 2010, na naslov: Agis
zavore d.d. Ptuj, Rajšpova ulica 16, 2250
Ptuj, v vsebini je potrebno opredeliti vse
bistvene sestavne dele bodoče eventualne
kupoprodaje.
Odpiranje ponudb bo 30. 6. 2010, na
sedežu firme.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na tel. 02/780-78-02.
Prodajalec na podlagi tega vabila ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin najugodnejšemu oziroma kateremukoli ponudniku in je takšna obveznost
prodajalca vnaprej izključena.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če ponudbo odda le en ponudnik.
Agis Zavore d.d. Ptuj
Ob-3670/10
ZPO Celje d.o.o., Dečkova cesta 1, 3000
Celje po pooblastilu Mestne občine Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07,
55/09) in četrtim odstavkom 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 – odl. US, 100/09) objavlja
namero
o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje
ponudb za postavitev, obratovanje in
vzdrževanje sončnih fotonapetostnih
elektrarn
I. Namera: ZPO Celje d.o.o., Dečkova
cesta 1, 3000 Celje po pooblastilu Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje št. 3502-123/2010 z dne 12. 5. 2010,
objavlja namero Mestne občine Celje za
ustanovitev služnostne pravice za postavitev, obratovanje in vzdrževanje sončnih
fotonapetostnih elektrarn na strehah- poslovnih površinah naslednjih javnih objektov
v lasti Mestne občine Celje: ŠRC Golovec
hala A (parc. št. 1359/1, k.o. Spodnja Hudinja, ŠRC Golovec hala B (parc. št. 1362/1,
k.o. Spodnja Hudinja) in Dvorana Zlatorog
v Celju (parc. št. 466/20, k.o. Spodnja Hudinja), na ocenjeni skupni površini 10 290 m2,
za predvideno dobo 25 let.
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II. Izvedba javnega zbiranja ponudb: služnostni upravičenec za služnost iz prejšnje
točke se bo izbral po postopku javnega zbiranja ponudb in s pogajanji. Postopek po
pooblastilu Mestne občine Celje vodi in izbira najugodnejšega ponudnika ZPO Celje
d.o.o.
III. Izhodiščni pogoji in nadomestilo za
služnost
Služnostni upravičenec mora pred postavitvijo in obratovanjem sončnih fotonapetostnih elektrarn (v nadaljevanju SFE)
ustrezno sanirati predmetne površine javnih
objektov – opraviti zamenjave strešne kritine
z izolacijo in spremeniti odjemna mesta ter
na novo urediti priključke na omrežje za izgradnjo bodočih SFE v skladu s tehničnimi
pogoji iz razpisne dokumentacije.
Nadomestilo za ustanovitev služnostne
pravice za postavitev, obratovanje in vzdrževanje SFE se zaračunava letno in sicer
v fiksnem znesku in variabilnem delu nadomestila. Minimalno fiksno nadomestilo znaša 3.000 EUR letno. Vsak ponudnik lahko
ponudi višji fiksni znesek letnega nadomestila. Prav tako ponudnik ponudi variabilni
del nadomestila. Variabilni del nadomestila
mora biti izražen v odstotkih od predvidenega prihodka sončnih elektrarn in sicer za
predvideno dobo 25 let. Kolikor se proizvede
več električne energije, kakor je načrtovano
v določenem letu, se variabilni del nadomestila obračunava v ponujenem odstotku glede na letno proizvedeno električno energijo.
Fiksni del nadomestila se obračunava letno,
ne glede na količino proizvodnje električne
energije ter predstavlja riziko služnostnega
upravičenca.
V letno nadomestilo niso vključeni stroški
tekočega vzdrževanja, zavarovanja naprav
in površin ter obratovalni stroški površin in
elementov sončnih elektrarn, ki so izključno
stvar in breme služnostnega upravičenca.
IV. Pogoji za pridobitev služnosti
1. Površine javnih objektov-streh, na katerih se ustanavlja služnost, znašajo: ŠRC
Golovec hala A 2820 m2,, ŠRC Golovec hala
B 2820 m2, in Dvorana Zlatorog 5500 m2
in se oddajo pod pogojem, da služnostni
upravičenec na teh objektih sanira kritino in
izolacijo strehe v zahtevani kvaliteti z vsemi
pripadajočimi detajli strehe in z garancijsko
in jamstveno dobo izvedbe del (25 let) ter
izvede priključitev na novo TP s pripadajočo
novo kabelsko infrastrukturo z vsemi elektroinstalacijskimi in gradbenimi deli. Določena pripravljalna dela v zvezi s priključitvijo
na TP mora služnostni upravičenec izvesti
tudi na Dvorani Zlatorog. Za vsa dela mora
služnostni upravičenec sam pridobiti ustrezno tehnično dokumentacijo, vsa potrebna
tehnična in upravna dovoljenja vključno
z gradbenim dovoljenjem, kadar je potrebno,
ustrezen strokovni nadzor nad gradbenim,
elektroinstalacijskimi deli ter izvesti priključitev na novo TP s pripadajočo novo kabelsko
infrastrukturo z vsemi elektroinstalacijskimi
in gradbenimi deli. Vsi stroški pripravljalnih
del z dokumentacijo in upravnimi dovoljenji,
gradbenim dovoljenjem ter z gradbenim in
statičnim nadzorom vred bremenijo služnostnega upravičenca ter so opisani v tehničnih pogojih.
2. Stvarna služnost se ustanavlja za
dobo petindvajset let (25 let) od sklenitve
služnostne pogodbe ne glede na vsakokratnega koncesionarja oziroma najemnika navedenih objektov. Po izteku ostane oprema
elektrarne last služnostnega upravičenca in
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lahko pogodbeni stranki podaljšata služnostno pogodbo. Služnostni upravičenec po
izteku služnostne pogodbe na svoje stroške ustrezno odstrani in reciklira kompletno
opremo SFE in preda bremen proste površine strehe lastniku.
3. Postavitve SFE razpisu morajo biti
takšne, da omogočajo največji donos, hkrati
pa ne vplivajo na bistveno povečanje obtežb strešnih konstrukcij, dodatne oslabitve
v strešno konstrukcijo in elemente strehe
ter na estetiko objekta. Služnostni upravičenec mora upoštevati veljavno zakonodajo
in predpisane obtežbe streh po obstoječih
projektih in elaboratih.
4. Služnostnemu zavezancu in koncesionarju mora biti vedno omogočen prehod za
vzdrževanje naprav, ki se nahajajo na strehah (strelovodi, zračniki, inštalacije sistemi
odvodnjavanja, antene) in reden pregled
in način rednega vzdrževanja in nadzora
streh.
5. SFE morajo ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in pogojem, ki so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
6. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti v roku 8 dni po
prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudbo umaknil. V tem primeru zapade varščina v korist
služnostnega zavezanca.
7. Izbrani služnostni upravičenec je
dolžan plačevati nadomestilo, tako fiksni,
kakor variabilni del, v roku 8. dni po prejemu računa. DDV bremeni služnostnega
upravičenca. Izvedba sanacij površin javnih objektov in plačilo letnega nadomestila
sta bistveni sestavini pogodbe o ustanovitvi
služnosti.
V. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, pod pogojem, imajo sedež
v državi članici Evropske unije oziroma, da
so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma.
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz AJPES. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani in izpolnjujejo vse
pogoje za opravljanje dejavnosti proizvodnje
električne energije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica).
b) Ponudniki morajo ponudbi predložiti
ustrezno dokazilo o registraciji (fizične osebe – potrdilo o vpisu v Poslovni register,
pravne osebe – izpis iz AJPES) in o izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje dejavnosti – proizvodnji električne energije (npr.
statut ali družbena pogodba).
c) Obvezno je potrebno vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini minimalnega enoletnega fiksnega nadomestila
(3000,00 EUR) na TRR: 0600-0898236886,
sklic na 210 pri Banki Celje.
d) Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo
varščina obračunana pri letnem nadomestilu
za leto 2010, neuspelemu pa vrnjena v roku
8-dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
e) Ponudniki morajo v popolni ponudbi
priložiti vse v razpisni dokumentaciji navedene dokumente, izjave in priloge.
f) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 21. 6. 2010
do 12. ure, na naslov: ZPO Celje d.o.o.,
Dečkova cesta 1, 3000 Celje, z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za
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ustanovitev služnostne pravice na strehah
javnih objektov za namene postavitve sončnih fotovoltaičnih elektrarn«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih ponudb se ne bo
upoštevalo.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
1. Ponujeno letno nadomestilo s fiksnim
in variabilnim delom, odvisna od moči sončnih fotonapetostnih elektrarn in moči sistema (največ 70 točk).
2. Reference ponudnika (največ 30
točk).
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Organizator zbiranja ponudb si pridržuje pravico, da s ponudniki, katerih ponudbe so popolne in po razpisanih merilih
najugodnejše, izvede naknadna pogajanja.
Odpiranje ponudb ne bo javno.
2. Izbor najugodnejših ponudnikov bo
opravila komisija ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
4. Organizator javnega zbiranja ponudb
ZPO Celje d.o.o. in lastnik objektov Mestna občina Celje na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi služnostne
pogodbe oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve služnostne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije
Ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na naslovu www.zpo.si. Ostale
informacije za pripravo ponudbe so dosegljive preko elektronskega naslova, zpo@celje.si ali tatjana.hren@celje.si in preko tel.
03/428-26-50, vsak delovni dan od 9. do
11. ure.
Ogled objektov, ki so predmet razpisa,
bo ponudnikom ob predhodni pisni najavi na
zpo@celje.si omogočen naslednje delovne
dni: 14. 6. 2010 (ponedeljek), 15. 6. (torek)
in 16. 6. (sreda), v delovnem času od 9. do
11. ure.
ZPO Celje
Št. 3528-00004/2009-1
Ob-3640/10
Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09) in
sklepa Občinskega sveta Občine Metlika,
št. 3528-00004/2009 z dne 6. 5. 2010
javno zbiranje ponudb
za oddajo pritličnih prostorov stavbe na
naslovu CBE 43 v brezplačno uporabo
I. Lastnik prostorov: Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika, tel. 07/30-63-100, faks
07/36-37-402.
Predmetni prostori se nahajajo v pritličju
stavbe, na naslovu CBE 43 v Metliki.
II. Predmet oddaje v brezplačno uporabo
Prostori v pritličju stavbe na naslovu CBE
43:
V brezplačno uporabo se oddajo pritlični
prostori, in sicer klubski prostor v površini
140 m2, soba v površini 20 m2 in sanitarije
v površini 19,14 m2 ter souporaba hodnika,
ki vodi do sanitarij.
III. Merila za izbor ponudnika
Izbor najemnika bo opravljen na podlagi
naslednjih meril:

1. minulo delo oziroma izkušnje pri delu
z otroki in mladino do 30. leta starosti –
30%
2. vsebina programa z določitvijo ciljne
skupine – 70%.
IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
1. Na javni razpis se lahko prijavijo javni
zavodi in nevladne organizacije s področja
kulture, izobraževanja, športa, sociale in
ostalih družbenih dejavnosti, ki imajo sedež
v Občini Metlika oziroma katerih člani – pripadniki imajo stalno prebivališče v Občini
Metlika.
2. Prijavitelj, oseba javnega prava, ki izvršuje javne naloge na področju dela z otroki in mladino do 30 leta starosti oziroma
nevladne organizacije, ki delujejo v javnem
interesu na področju izvajanja dejavnosti za
otroke in mladino do 30 leta starosti. Na
javni razpis se lahko prijavi tudi nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu, vendar še ni pridobila formalnih dokumentov,
ki izkazujejo delovanje v javnem interesu.
Takšen prijavitelj je dolžan, v primeru da je
izbran kot najugodnejši ponudnik, potrebne
dokumente pridobiti v roku 1 leta od podpisa pogodbe o brezplačni uporabi, sicer se
pogodba prekine.
3. Uporabnik lahko prostore uporablja kot
poslovni prostor, tj. pisarno, ki jo potrebuje
za pripravo in izvedbo programov in projektov za otroke in mladino do 30. leta starosti
ali sodelovanje oziroma nudenje pomoči pri
pripravi projektov in programov za otroke
in mladino do 30. leta starosti, s tem da
v prostorih tudi izvaja, organizira ali zagotovi
izvajanje aktivnosti za otroke in mladino do
30. leta starosti, in sicer aktivnosti na področju izobraževalnega, raziskovalnega in
kreativnega dela ter kreativnega preživljanje
prostega časa v prostorih centra ter organizira, izvaja ali pomaga pri izvedbi programov
in projektov, ki se bodo izvajali v prostorih, ki
se oddajajo v brezplačno uporabo in so pod
enakimi pogoji dostopne vsem zainteresiranim uporabnikom in obiskovalcem oziroma
udeležencem programov ali projektov (prireditve in dogodki).
V. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – ponudnik mora k vlogi priložiti izpisek
iz sodnega registra ali drugega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je predviden za odpiranje prispelih
ponudb;
2 – ponudnik mora navesti: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa in navedbo
zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
3 – pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
4 – dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma dokazilo
o delovanju na področju dela z otroki in
mladino;
5 – za nevladne organizacije – dokazilo
o delovanju v javnem interesu, kolikor z dokazilom ne razpolaga pa izjavo podpisano
s strani zakonitega zastopnika organizacije,
s katero se zaveže, da izpolnjuje pogoje za
pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, in da bo v primeru, kolikor bo
izbran za uporabnika prostorov, najkasneje
v roku 1 leta od podpisa pogodbe o brezplačni uporabi, pridobil formalni dokument,
ki bo skladno z zakonodajo izkazoval delovanje v javnem interesu ter ga dostavil na
Občino Metlika;
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6 – opis dejavnosti – programov in projektov, ki bodo potekali v prostoru (program/projekt mora biti časovno – terminsko
ter finančno ovrednoten), ciljne skupine delovni čas prostorov;
7 – predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika, s poudarkom na izvajanju dela
z otroki in mladino do 30 leta starosti;
8 – ponudnik (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski organi) mora predložiti dokazilo o zagotovljenih
finančnih sredstvih, in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov ponudnika v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudbe,
3. bilanco stanja za zadnje leto na
obrazcih AJPES, ki ne sme biti starejša od
30 dni, šteto od roka za oddajo ponudbe,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, na
obrazcih AJPES ki ne sme biti starejša od
30 dni, šteto od roka za oddajo ponudbe;
9 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 31. julija 2010.
VI. Pogoji najema:
– Prostori se oddajajo v brezplačno uporabo za določen čas dveh let.
– Obratovalne stroške, stroške rednega
vzdrževanja, stroške zavarovanj povezanih
z uporabo prostorov, ki so predmet tega
razpisa, krije lastnik, tj. Občina Metlika, na
podlagi poročila o realizaciji prijavljenega
programa po tem razpisu. Kolikor izbrani ponudnik v posameznem mesecu ne bo realiziral prijavljenega programa, je dolžan sam
kriti obratovalne stroške, stroške rednega
vzdrževanja, in stroške zavarovanj. Izbrani
ponudnik bo dolžan dostavljati mesečna poročila o realizaciji prijavljenega programa.
– Uporabnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v prostor, niti ne pridobi nikakršnih pravic na prostoru na podlagi
vlaganj.
– Izbrani uporabnik bo iz občinskega proračuna za leto 2010, skladno z razpisom,
prejel tudi sredstva za sofinanciranje prijavljenih ter odobrenih projektov in programov
v višini 3.000,00 EUR, pod pogojem realizacije projektov/programov.
– V prostorih, ki se oddajajo v brezplačno uporabo se lahko izvajajo sledeče aktivnosti: filmske in/ali fotografske delavnice,
dramske delavnice, literarna srečanja, striparske in/ali grafitske delavnice, oblikovanje
in vizualne komunikacije, glasbene in/ali plesne delavnice, oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov, likovne dejavnosti,
nega telesa in ličenje, pogovorne aktivnosti/delavnice, ekološke dejavnosti, igre, tehnične delavnice, potopisna predavanja, računalniški tečaji, tečaji tujih jezikov, šola za
starše, sestanki organizacije, izobraževanja
in seminarji s področja mladinskega dela,
občni zbori, in ostale statutarne obveznosti
organizacije, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa.
– V prostorih, ki se oddajajo v brezplačno
uporabo je prepovedano izvajanje hrupnih
dejavnosti, uživanje alkohola in drugih nevarnih substanc, ter kajenje v skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Ravno tako je v prostorih prepovedana
gostinska dejavnost.
– Uporabnik ima pravico in dolžnost oddati prostor v uporabo ali podnajem drugim subjektom. Pogoj za oddajo prostorov
v uporabo ali podnajem drugim subjektom
je, da uporabnik sprejme pravila, s katerimi

ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo
dopolni do odpiranja ponudb.
IX. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb:
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene in se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko:
1. pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
2. opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
Obveznost lastnika, da sklene pogodbo
o brezplačni uporabi s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ponudbo je izključena.
Županja lahko ustavi začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe o uporabi in prevzel ključev prostora
v 15 dneh po pisnem obvestilu se šteje, da
uporabnik odstopa od svoje ponudbe.
Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
pogodbe o brezplačni uporabi.
X. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
30. junija 2010, ob 13.30, na naslovu: Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika, v sejni
sobi.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh, od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je določeno v točki III. tega javnega
zbiranja ponudb.
XI. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 31. julij
2010.
XII. Informacije: vsa pojasnila z zvezi
z oddajo prostorov v brezplačno uporabo
ter dvigom razpisne dokumentacije dobite
na Občini Metlika, Mestni trg 24, Metlika,
soba št. 23, ali po tel. 07/36-37-401 (pravna služba: Jasna Brus Rožman). Po predhodnem dogovoru je omogočen tudi ogled
prostorov.
Občina Metlika

določi postopke ter pogoje oddaje, na katere
mora pridobiti soglasje lastnika prostorov, to
je Občine Metlika. Pravila morajo biti sestavljena tako, da enakopravno obravnavajo
vse interesente za uporabo ali podnajem
prostorov ter ne smejo biti diskriminatorna
ali privilegirati kakšnega subjekta. Prostori
se smejo oziroma morajo praviloma oddajati v najem zgolj za aktivnosti, ki so dovoljene skladno s tem razpisom uporabniku
prostorov. Uporabnik ne sme podnajemnikom oziroma subjektom, ki jim bo prostore oddal v uporabo zaračunavati uporabe
prostorov, razen za oddajo prostorov za izvedbo posameznih dejavnosti z namenom
ustvarjanja dobička. V slednjem primeru je
izbrani ponudnik dolžan zaračunati uporabo
prostorov skladno s sprejetimi in s strani
Občine Metlika potrjenimi pravili ter cenikom uporabe prostorov potrjenim s strani
županje Občine Metlika. Pri oddaji prostorov
v uporabo oziroma v podnajem morajo imeti
prednost uporabniki, ki v prostorih ne bodo
izvajali dejavnosti z namenom ustvarjanja
profita. Predlog cenika pripravi uporabnik
prostorov za čas uporabe ene ure. Cenik za
uporabo prostorov potrdi županja Občine
Metlika. Prihodke pridobljene iz naslova oddajanja prostorov v podnajem je dolžan izbrani ponudnik porabiti za kritje obratovalnih
stroškov prostora. Uporabnik prostorov je
dolžan pravila za oddajo prostorov v uporabo ali podnajem pripraviti in predložiti v potrditev Občini Metlika, najkasneje v roku 2
mesecev, po podpisu pogodbe o brezplačni
uporabi.
– Uporabnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema prostora.
VII. Sofinanciranje prijavljenih in odobrenih programov in projektov izbranega ponudnika iz občinskega proračuna: izbrani
uporabnik bo iz občinskega proračuna za
leto 2010, skladno z razpisom, prejel tudi
sredstva za sofinanciranje prijavljenih ter
odobrenih projektov in programov v višini
3.000,00 EUR, pod pogojem realizacije programov/projektov.
VIII. Način oddaje javne ponudbe in rok
za oddajo ponudbe: prijava na javni poziv
mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki
so del javnega poziva in mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena na obrazcih javnega poziva. Razpisna dokumentacija je na voljo v prostorih
Občine Metlika, vsak delovni dan, med 7. in
14. uro, ter na spletni strani Občine Metlika,
http://www.metlika.si.
Prijavo z dokazili pošljejo ponudniki po
pošti ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina Metlika,
Mestni trg 24, Metlika, z obvezno oznako na
ovojnici »Ponudba za brezplčano uporabo
prostorov – Ne odpiraj«. Na zadnji strani
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv
in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
30. junija 2010, do 13. ure (upoštevane bodo
zgolj ponudbe, ki bodo prejete v tajništvu
Občine Metlika, najkasneje dne 30. junija,
do 13. ure). Pravočasno prispele ponudbe
bo odprla in pregledala Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Metlika, dne 30. junija
2010, ob 13.30, v sejni sobi Občine Metlika,
Mestni trg 24, Metlika. Nepopolnih ponudb
in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ne glede na prejšnji
stavek lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo,
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Ob-3671/10
Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, na
podlagi 16. člena Statuta Občine Šenčur
(UVG, št. 9/04 in 25/06) in 43. in 45. člena
Uredbe o stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
sklepa 27. seje občinskega sveta, z dne
24. 2. 2010 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zazidljivega zemljišča
Na Deteljici
Občina Šenčur želi, da se na zemljišču
parc št. 1881/2, k.o. Šenčur, travnik, v izmeri
34.694 m2, zgradijo objekti, ki so sprejemljivi
za to območje in ki bodo občini zagotavljali
nadaljnji gospodarski razvoj. Občina Šenčur
prodaja svoj solastni del zemljišča v obsegu
20727/34694, to je 20.727 m2.
Solastniki tega zemljišča so tudi dediči
pok. Franca Rabiča v obsegu 10647/34694
in dva druga solastnika v obsegu
3320/34694.
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Po potrdilu o namenski rabi zemljišča,
predstavlja zemljišče »M – mešano območje«, po podrobni namenski rabi pa »O –
območje za oskrbne dejavnosti«.
Pogoji razpisa:
1. Navedba prodajalca: Občina Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, ki jo zastopa župan Miro Kozelj.
2. Predmet prodaje: solastni del zemljišča, ki je v lasti Občine Šenčur in to
20727/34694 parcele št. 1881/2, k.o. Šenčur, travnik v obsegu 20.727 m2.
3. Planska namembnost navedenih zemljišč je razvidna iz potrdila o namenski rabi
zemljišča št. 3501-5222/09, ki je na vpogled
pri občinskem organu.
Zemljišče leži v območju desno od ceste
Kranj – Brnik, med avtocesto in dovozno
cesto na AC.
Natančna lega zemljišč je razvidna iz
mapne kopije, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Na pisno zahtevo ponudnika, bo občinski
organ ponudniku posredoval kopijo potrdila
o namenski rabi zemljišča in mapno kopijo.
4. Izhodiščna cena: Izhodiščna prodajna cena zemljišča je neto 150,00 EUR/m2.
Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina
pogodbe.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
Zemljišče ni komunalno opremljeno. Kupec bo za komunalno opremljenost moral
skleniti posebno pogodbo.
5. Nepremičnina se proda v celoti solastnega deleža. Zemljišče se prodaja po
načelu videno–kupljeno.
6. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti. Varščino je
potrebno nakazati na TRR Občine Šenčur,
št. 01317-0100006973, ter obvezno navesti
namen nakazila: varščina, sklic deteljica.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končanem izboru ponudnikov.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– ponujeno ceno – ki ne more biti nižja
od izhodiščne cene,
– dokazilo o plačani varščini.
8. Ponudnik je vezan na dano ponudbo
do prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Ponudnikov za zemljišče je lahko več,
vendar morajo nastopati enotno, za vse ponudnike veljajo isti pogoji.
10. Nepopolne in nepravočasno prejete
ponudbe ne bodo upoštevane.
11. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena najpozneje
v 15 dneh od sprejema odločitve. Odločitev
bo sprejeta v roku 30 dni od poteka raz-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pisa. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal
pogodbe v navedenem roku, bo Občina
Šenčur zadržala njegovo varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
12. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena.
13. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Šenčur na predlog komisije.
Izbor najugodnejših ponudnikov bo opravila komisija. V primeru, da komisija oceni,
da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati
najboljšega ponudnika, ali da je mogoče
doseči ugodnejše pogoje razpolaganja (višjo ceno), lahko komisija pozove vse ponudnike, da ponudbo dopolnijo v posameznih
elementih. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
14. Rok za plačilo kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati
v 8 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Izbrani ponudnik je dolžan plačati stroške sestave pogodbe, pripadajoči davek na
dodano vrednost, stroške notarja za overitev
pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice
v zemljiško knjigo.
15. Vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na
Občini Šenčur, Oddelku za gospodarsko in
komunalno dejavnost, kontaktna oseba Aleš
Puhar, tel. 04/25-19-105.
16. Občina Šenčur lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom
povrne plačane kavcije. Prav tako si Občina
Šenčur pridržuje pravico, da ne glede na
prejete ponudbe, ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
17. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur,
z oznako: »Ponudba Ne odpiraj – Deteljica«. Rok za oddajo ponudb je 24. junij 2010,
do 10. ure.
18. Javno odpiranje ponudb bo 24. junija
2010, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Šenčur,
Kranjska cesta 11.
Dodatno pojasnilo: prodaja solastnega deleža dedičev Franca Rabiča in drugih dveh solastnikov: Ponudbe za nakup
solastnega deleža v obsegu 10647/34694,
zemljišča, v izmeri 10.647 m2 in v obsegu
3320/34694, zemljišča, v izmeri 3.320 m2 se
do zaključka razpisnega roka naslovijo na
zastopnika Agent Kranj d.o.o., Stritarjeva ulica 4, 4000 Kranj. Informacije o prodaji daje
zastopnik, Jože Šinko, na tel. 040/643-493.
Občina Šenčur
Ob-3689/10
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 21. členom
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07,
v nadaljevanju: ZSPDPO), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09,
v nadaljevanju: uredba), Pravilnikom o oddajanju nepremičnega premoženja v najem
(Uradne objave Občine Izola, št. 24/09,
v nadaljevanju: pravilnik) in posamičnem
programom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Izola, objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin Občine Izola
I. Predmet oddaje:
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
– Manziolijev trg št. 6 – velikosti
49,00 m2.
Izklicna cena mesečne najemnine je
392,00 €.
Namen: trgovina z neživili ali druga storitvena dejavnost.
– Alietova ulica št. 2 – velikosti
65,00 m2.
Izklicna cena mesečne najemnine je
469,30 €.
Namen: trgovina z neživili ali druga storitvena dejavnost.
– Malija št. 62 – velikosti 83,00 m2.
Izklicna cena mesečne najemnine je
456,50 €.
Namen: trgovina z živili ali druga storitvena dejavnost.
Izklicna cena v razpisnem postopku je
bila določena na podlagi opravljene cenitve
s strani sodnega cenilca in izvedenca za
gradbeno stroko.
II. Razpisni pogoji
1. Najemna pogodba bo v obliki notarskega zapisa sklenjena z izbranim najemnikom za določen čas za dobo 5 let, po končani usposobitvi prostora. Stroške notarskega
zapisa in cenitev za predmetno nepremičnino plača najemnik. (Izlicitirana najemnina se
usklajuje z rastjo drobno prodajnih cen.)
2. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe.
3. Ponudnik mora v odprtem razpisnem
roku vplačati varščino v višini treh mesečnih
izklicnih cen najemnine, upoštevaje izbrano namembno dejavnost. Varščino je treba
vplačati na naslov, Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. TRR. 10100 0034770033, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino
na katero se varščina nanaša.
4. Izbranemu ponudniku se bo varščina
poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 14 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu ponudniku se bo v primeru podražitev
najema varščina do izrabe revalorizirala za
enak odstotek.
V primeru, da izbrani najemnik odstopi
od najema ali v določenem roku ne podpiše
najemne pogodbe, varščina zapade v korist Občine Izola. V tem primeru je izbrani
najemnik dolžan poravnati tudi stroške projektiranja.
5. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
dneva objave.
6. Ponudnik, ki ima ob prijavi na razpis
do Občine Izola neporavnane obveznosti,
do koncesionarja pa nima poravnanih vseh
obveznosti iz naslova najemnin že najetih
prostorov, bo izločen iz postopka izbire za
najem po tem razpisu.
7. Ponudnik mora predložiti program dejavnosti, ki ga bo izvajal ter navesti višino
najemnine, ki jo ponuja in jo je pripravljen
plačevati na način in pod pogoji določenimi
z najemno pogodbo.
8. Prednost pri izbiri ima tisti ponudnik,
ki ponudi najzanimivejši zahtevani program
dejavnosti (namen).
9. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega od prejetih ponudb in nima
obveznosti do plačila ponudniku za izvedbo
ponudbe.
III. Dokazila
Ponudnik mora v ponudbi za najem prostora priložiti:
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Št.

– potrdilo o vplačani varščini,
– izpisek iz registra podjetij, samostojni
podjetnik potrdilo,
– fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o državljanstvu,
– izjavo, da ima plačane vse obveznosti
do Občine Izola,
– izjavo, da ima poravnane obveznosti iz
naslova najemnin do koncesionarja, Stavbenik, Servisne storitve d.o.o., oziroma izjavo,
da ni najemnik občinskih poslovnih prostorov in stanovanj in da nima neporavnanih
obveznosti.
Nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane!
IV. Dostava ponudbe
Ponudbo z dokazili je potrebno dostaviti
v razpisnem roku v zaprti kuverti na naslov:
Stavbenik, Servisne storitve d.o.o., Polje 9a,
Izola z oznako »Javni razpis – Ne odpiraj«.
Morebitne informacije je možno dobiti na
tel. 66-26-820 pri Slavici Kovačevič, s katero
si prostor lahko ogledate.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v 15 dneh po opravljeni izbiri.
V. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala strokovna komisija imenovana s sklepom župana št. 011-5/2010.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
dne 23. 6. 2010 od 15. ure dalje v sejni sobi
Občine Izola, Postojnska 3, Izola.
VI. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
oddaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– dokazilo o plačani varščini v višini 10%
ponujene cene številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke,
v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo
ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela v zaprti ovojnici najkasneje do
21. 6. 2010, do 10. ure, na naslov Javno
podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330
Piran, z oznako »Javni razpis za prodajo
nepremičnin – ne odpiraj!«, ne glede na
datum poštnega žiga. Na ovojnici mora biti
naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji
ponudbe.
5. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 4. točke javnega razpisa.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za nepremičnine v lasti Občine Piran.
6. Odpiranje ponudb bo dne 21. 6. 2010,
ob 14. uri, v prostorih občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje
ponudb je javno.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je
izključena. Župan Občine Piran lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne
da bi za to navedel razloge.
9. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko komisija pozove ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki
dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Občine Piran. Kupec mora
plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi, in sicer 30 dni od sklenitve pogodbe
oziroma izdaje računa. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec
kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi
na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po
plačilu celotne kupnine.
11. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine
Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
12. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07, 100/09).
13. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje
Piran d.o.o., Arze 1b, Piran, Miloška Raktelj,
tel. 05/61-750-33.
Občina Piran

Ob-3728/10
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, objavlja na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07,
100/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti
Občine Piran
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
a) stavbno zemljišče s parc. št. 1622/2 –
katastrska kultura – njiva 509 m2, vl. št. 2087,
k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne nepremičnine je 68.817,00 €;
b) stavbno zemljišče s parc. št. 811/14
– katastrska kultura – travnik 294 m2, vl.
št. 2135, k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je
58.806,00 €;
c) stavbno zemljišče s parc. št. 169/9
– katastrska kultura – sadovnjak 239 m2,
vl. št. 508, k.o. Piran, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je
38.408,00 €;
d) stavbno zemljišče s parc. št. 705/2 –
katastrska kultura – njiva 479 m2, vl. št. 2128,
k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne nepremičnine je 78.007,00 €.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno–kupljeno«.
3. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v točki 1:

– pod črko a, predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc.
št. 1622/1, k.o. Portorož, in parc. št. 1622/3,
k.o. Portorož, in je v rabi lastnikov nepremičnin s parc. št. 1622/3 in 1622/1, k.o.
Portorož;
– pod črko b, je predmet prodaje le zemljišče brez objekta (prizidka) zgrajenega
na zemljišču, ki je bil zgrajen brez ustreznih
dovoljenj in predstavlja sestavni del stan.
stavbe na parc. št. 811/10, k.o. Portorož, namen prodaje je legalizacija nedovoljenega
posega na zemljišču v lasti občine, s strani
lastnika nepremičnine s parc. št. 811/10,
k.o. Portorož;
– pod črko c, predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc.
št. 169/2, k.o. Piran, in parc. št. 169/6,
k.o. Piran, in je v rabi lastnikov nepremičnin s parc. št. 169/2, k.o. Piran, in parc.
št. 169/6, k.o. Piran;
– pod črko d, je predmet prodaje le zemljišče brez objekta (prizidka) na tem zemljišču, ki je zgrajen brez ustreznih dovoljen
in predstavlja sestavni del stan. stavbe na
parc. št. 704, k.o. Portorož, namen prodaje pa je legalizacija nedovoljenega posega
na zemljišču v lasti Občine Piran s strani
lastnika nepremičnine s parc. št. 704, k.o.
Portorož.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10%
izhodiščne vrednosti nepremičnine brez
DDV, ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran,
št. 01290-0100005871, odprt pri Upravi za
javna plačila, Urad Koper, ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine in navesti.
Rok za plačilo varščine je dne 21. 6. 2010,
do 10. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po
končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra);
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-4/2009/6
Ob-3668/10
V register političnih strank se pri politični
stranki Slovenska Unija, s skrajšanim imenom Unija, kratico imena SU in s sedežem
v Ljubljani, Ob železnici 18, ter z matično številko: 4016203, vpiše sprememba naslova sedeža stranke v: Ljubljana,
Stegne 21 c.
Ob-3734/10
Politična stranka Koper je naš objavlja
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
II
1
2
III
IV
V

POSTAVKA
Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti
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
Drugi stroški in odhodki
CELOTNI ODHODKI
Davek od dobička od pridobitne dejavnosti
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

V EUR

74.727
0

295
75.022
0
19.087
19.087
55.935

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2009
Zap. št.
I.
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
4a
5

Postavka
SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Presežek odhodkov nad prihodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

v EUR

50.606
24.278
74.884

184
74.700
74.884
Koper je naš
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Ob-3735/10
Politična stranka Piran je naš objavlja
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. Postavka

v EUR

I.

PRIHODKI

1

Prihodki iz državnega proračuna

2

Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti

3

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov

4

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov ki presegajo v zakonu določeno
višino

5

Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI

II

12.310
0

164
12.474

ODHODKI

1

Stroški volitev

2

Drugi stroški in odhodki

8.005

0

Celotni odhodki

8.005

III

Davek od dobička od pridobitne dejavnosti

0

IV

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

4.469

V

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2009
Zap. št. Postavka
I.

SREDSTVA

1

Opredmetena osnovna sredstva

v EUR
12.179
337

2

Dolgoročne finančne naložbe

0

3

Kratkoročne finančne naložbe

0

4

Denarna sredstva na računih

5

Druga sredstva

10.175
1.667

SKUPAJ SREDSTVA

12.179

II

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSREV

12.179

1

Ustanovitveni vložek

0

2

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

0

3

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

4

Presežek odhodkov nad prihodki

0

4a

Presežek prihodkov nad odhodki

11.951

5

Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

228

12.179
Piran je naš
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Ob-3755/10
Lipa – Kardeljeva ploščad 1, 1000
Ljubljana, objavlja na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2009

Zap. št. Postavka
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

Znesek
v EUR
1.087

8.253
9.340

3.426
5.914
9.340

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 3. 2009 do 31. 12. 2009
Zap. št. Postavka
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
IV.

PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
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 MATERIALA
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV
NAD PRIHODKI

Znesek
v EUR
78.192

100

19
78.192
1.500
58.845
31.586
880
92.811

14.500
Stranka LIPA
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Evidence sindikatov
Št. 101-18/20009-4
Ob-3151/10
V evidenco sindikatov pri Upravni enoti
Kranj, kjer je vpisan sindikat z imenom: Sindikat podjetja Neodvisnost Kranj, s sedežem
in naslovom: Kranj, Savska loka 14, pod
zaporedno številko: 18, se vpiše:
– sprememba imena sindikata: Sindikat
podjetja Neodvisnost KNSS Iskra MIS,
d.d.;
– sprememba naslova sedeža sindikata:
Ljubljanska cesta 24a, Kranj;
– sprememba statuta sindikata.
Št. 101-21/2009-4
Ob-3152/10
V evidenco sindikatov pri Upravni enoti Kranj, kjer je vpisan sindikat z imenom:
Sindikat podjetja Stikala Kranj, s sedežem
in naslovom: Kranj, Savska cesta 14, pod
zaporedno številko: 14, se vpiše:
– sprememba imena sindikata: Sindikat
družbe Iskra MIS, d.d.;
– sprememba naslova sedeža sindikata:
Ljubljanska cesta 24a, Kranj;
– sprememba statuta sindikata.
Št. 101-53/2010-3
Ob-3368/10
Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se pod zaporedno številko 68, z dnem
22. 12. 2010, preimenuje Sindikat strokovnih delavcev Litostroj E. I. Neodvisnost in
se vpiše sprememba imena sindikata Sindikat strokovnih delavcev Litostroj Power d.o.o.
Št. 101-12/2010-4
Ob-3522/10
Pravila Sindikata IMP Klima montaža, se z dnem izdaje te odločbe hranijo
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi VičRudnik, in se vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik, z naslednjimi podatki:
zaporedna številka vpisa v evidenco: 211,
ime in kratica sindikata: Sindikat IMP Klima montaža, sedež sindikata: Koprska ul.
104, Ljubljana.
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Objave gospodarskih družb
Ob-3686/10
Likvidacijski upravitelj družbe Metalprim,
sistemi interne logistike, d.o.o. – v likvidaciji,
Partizanska cesta 36, 2000 Maribor, na podlagi sklepa skupščine družbenikov in sklepa registrskega sodišča z dne 21. 5. 2010
o začetku postopka redne likvidacije družbe
ter v skladu s 412. členom ZGD-1, objavlja
poziv upnikom, naj mu prijavijo svoje terjatve na dan začetka likvidacijskega postopka
z dokazili o obstoju terjatve v roku 45 dni od
dneva objave, na naslov družbe.
Metalprim d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
dr. Drago Dubrovski

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3669/10
1. Direktor družbe TURBOSIST, trgovina in poslovne storitve, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, in poslovnim naslovom
Kajuhova ulica 17, 1000 Ljubljana, z mat.
št. 2351986000, v skladu z določbami
520. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, drugič 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-3768/10
Popravek
V objavi sklica 17. skupščine družbe Telekom Slovenije, d,d., sklicane za dne 1. 7.
2010, ob 14. uri, v Multimedijski dvorani
na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljub
ljana (Uradni list Republike Slovenije, št. 42
z dne 28. 5. 2010, št. objave Ob-3525/10),
se pri 4. točki dnevnega reda dopolni drugi
odstavek predlaganega sklepa 4.1. z manjkajočo besedo »delovna« tako, da se drugi
odstavek predlaganega sklepa 4.1. pravilno glasi:
»Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so dva delovna dneva po sprejemu tega
sklepa na skupščini družbe vpisani v delni-

ško knjigo kot imetniki delnic s pravico do
dividend, in sicer v roku 60 dni po sprejemu
tega sklepa na skupščini družbe«.
Telekom Slovenije, d,d.
predsednik uprave
Ivica Kranjčević
Ob-3645/10
Na podlagi 23. člena Statuta Komunale komunalnega podjetja Nova Gorica d.d.,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, uprava sklicuje
18. redno skupščino
družbe Komunala komunalno podjetje
Nova Gorica d.d.,
ki bo dne 6. 7. 2010, s pričetkom ob
14. uri na sedežu družbe, Cesta 25. junija 1, v Novi Gorici, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in sprejem Poslovnika o delu skupščine Komunalnega podjetja Komunala Nova
Gorica d.d.
Skupščina se seznani, da bo skupščini družbe prisostvovala vabljena notarka
Zdenka Gustinčič.
Predlog sklepa št 1:
Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. zaradi uskladitve z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD- 1C, Uradni list RS,
št. 42/09) in s Statutom družbe sprejema
Poslovnik o delu skupščine Komunala Nova
Gorica d.d., s čimer preneha veljati Poslovnik o delu skupščine Komunalnega podjetja
Komunala Nova Gorica d.d., z dne 17. 1.
1996.
Poslovnik prične veljati s sprejemom
sklepa skupščine.
Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 2.1:
Za člane verifikacijske komisije in izvedbo glasovanja se imenujejo:
– Damjana Murovec, predsednica komisije,
– Gregor Turk, član,
– Silvan Rijavec, član.
Predlog sklepa 2.2:
Za predsednika skupščine se imenuje
Miodrag Djurdjević.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.
3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
za leto 2009, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa št 3:
Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. se seznani z:
– Letnim poročilom družbe za leto
2009,
– revizorjevim poročilom in
– s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2009.
Predlagatelj sklepa je uprava.
4. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2009 in odločanje o razrešnici

direktorju in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2009.
Predlog sklepa št. 4.1:
Bilančni dobiček za leto 2009, ki znaša
2.128.447,29 EUR in je sestavljen iz preostalega čistega poslovnega izida leta 2009
v znesku 198.702,22 EUR ter prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v znesku
1.929.745,07 EUR se uporabi:
a) Za dividende delničarjem, ki so na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo kot
imetniki delnic v centralnem registru vrednostnih papirjev s pravico do dividende se
razdeli 157.855,00 EUR, in sicer:
1.1. iz prenesenega čistega dobička iz
leta 2001, v znesku 126.124,32 EUR in
1.2. iz prenesenega čistega dobička iz
leta 2002, v znesku 31.730,68 EUR.
b) Dividenda na delnico (bruto) znaša
1,00 EUR in se ne razdeli za 11.374 lastnih
delnic.
c) Dividende se izplačajo upravičencem
v roku 31 dni od sprejetja tega sklepa na
skupščini.
d) O uporabi preostalega bilančnega dobička v znesku 1.970.592,29 EUR bo odločeno na skupščini v naslednjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
Predlog sklepa št. 4.2:
Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. podeljuje razrešnico direktorju in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.
5. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Komunala Nova
Gorica d.d. za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa št. 5:
Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. imenuje za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2010 revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Cesta
25. junija 1j, Nova Gorica.
Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.
6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa št. 6:
Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. zaradi uskladitve Statuta družbe
z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C,
Uradni list RS, št. 42/09) sprejema spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Komunala Nova Gorica d.d., z dne 8. 7.
2008 v predloženem besedilu ter potrjuje
čistopis statuta.
Sprememba statuta prične veljati z dnem
vpisa v sodni register.
Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.
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

45 / 3. 6. 2010 /

1421

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 11. 6. 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.
Pravica do obveščenosti in dostop do
gradiva za skupščino
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1C. Informacije o pravicah delničarjev iz prvega
odstavka 298. člena, prvega odstavka 300.,
301. in 305. člena ZGD-1C ter popolno gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami,
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta,
Statut ter drugo gradivo, je delničarjem na
vpogled v sobi št. 6 – tajništvo direktorja
družbe Komunala Nova Gorica, d.d., Cesta
25. junija 1, Nova Gorica, vsak delovnik od
10. do 12. ure v času od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu
RS, vsaj 30 dni pred skupščino.
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 3. 7. 2010. Prijava
se pošlje na naslov: Komunala Nova Gorica
d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, soba
št. 6 – tajništvo direktorja družbe.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo oziroma
drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje (izpisek iz sodnega registra), ki
mora biti pisen in je ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjen na sedežu
družbe. Pooblastilo mora vsebovati ime in
priimek, naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja.
Družba ima na dan 4. 6. 2010 izdanih
skupno 169229 navadnih kosovnih delnic ter je tudi imetnica 11374 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka
delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na
podlagi zakona nimajo glasovalne pravice.
Število vseh glasovalnih pravic na dan 4. 6.
2010, je 157855.
Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Udeleženci se ob prihodu na skupščino
prijavijo, kjer bodo s podpisom na seznamu

Predlog sklepa: za revizorja za leto 2010
se imenuje Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred sejo
skupščine in ki konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko
udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci.
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. Zadošča, da delničarji zahtevo
za dodatno točko dnevnega reda pošljejo
družbi, najpozneje 7 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
zakonsko določen način le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog, in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora, in
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga za volitve članov nadzornega sveta
delničarju ni potrebno utemeljiti. Predlogi
delničarjev, ki družbi niso podani v navedenem roku sedem dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na
sami skupščini. Delničarji lahko na skupščini
uresničujejo svojo pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine dne 6. 7. 2010, ob 11.
uri, na istem mestu, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih
delnic.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila, je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, vsak delovni dan, do zasedanja, od
11. do 13. ure.
Predlog sklepov k 5. točki dnevnega reda
je podal sam nadzorni svet, predloge sklepov k ostalim točkam dnevnega reda skupščine pa nadzorni svet in direktor družbe.
Certa d.d.
Metod Sedej
direktor

prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se morajo
ob prijavi na skupščino izkazati z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz registra.
Komunala Nova Gorica d.d.,
Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad.,
direktor
Zlatko Martin Marušič,
predsednik nadzornega sveta
Ob-3646/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena Statuta delniške družbe Certa d.d. Cerkno, sklicuje direktor družbe
19. redno letno skupščino
družbe Certa d.d. Cerkno,
ki bo potekala v torek, dne 6. 7. 2010,
ob 10. uri, v poslovnih prostorih odvetniške
družbe Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana.
Predlagani dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika
in dva člana predsedstva skupščine po predlogu direktorja.
2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju Certa d.d. Cerkno, za poslovno leto
2009, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega
poročila.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009.
Predlog sklepa
Na dan 31. 12. 2009 znaša bilančni dobiček družbe Certa d.d. Cerkno 2.894.836
EUR in se uporabi za naslednje namene:
– 1.126.936,00 EUR, prenesenega dobička iz preteklih let se izplača delničarjem
za dividende, in sicer 0,50 EUR, bruto na
delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 60 dni od dneva skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Centralno klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana,
na dan skupščine.
– 1.767.900,00 EUR bilančnega dobička
ostane nerazporejenega.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2009.
4. Predlog imenovanja nadzornega sveta
Certa d.d. na prihodnje mandatno obdobje.
Predlog sklepa:
V nadzorni svet se za prihodnje mandatno obdobje od 1. 12. 2010 do 1. 12. 2014
imenuje:
– Zorko Golob, Mostaniška cesta 16 c,
5282 Cerkno,
– Andrej Laznik, Pionirska pot 12, 1231
Ljubljana,
– Branko Bogataj, Lazec 24 A, 5282 Cerkno.
5. Določitev nagrade nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: predsedniku in članom
nadzornega sveta pripada nagrada, ki se
izplača vsakega 1. v mesecu za tekoči mesec, in sicer:
– predsedniku nadzornega sveta 300,00
EUR neto mesečno;
– članoma nadzornega sveta vsakemu
po 200,00 EUR neto mesečno.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2010.

Stran

Ob-3654/10
Uprava družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka, Družba za upravljanje
holding družb, Ličarjeva 7, Cerkno sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Certa Holding d. d.
Cerkno,
ki bo potekala v torek, dne 6. 7. 2010 ob
12. uri, v poslovnih prostorih notarja Bojana
Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana.
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Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika in
dva člana predsedstva.
2. Predstavitev letnega poročila uprave
o poslovanju Certa Holding d.d. Cerkno, za
poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009.
Predlog sklepa:
Na dan 31. 12. 2009 znaša bilančni dobiček družbe Certa Holding d.d. – družba
pooblaščenka Cerkno, 1.366.300 EUR, in
se uporabi za naslednje namene:
– 603.961,49 EUR dobička iz preteklih
let se razdeli delničarjem za dividende, in
sicer 0.246 € /delnico.
– 762.338,51 EUR bilančnega dobička
ostane nerazporejenega.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2009.
4. Obravnava in predlog skupščini o možnosti nakupa lastnih delnic.
Predlog sklepa: na podlagi 247. člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
pooblašča upravo družbe, da lahko v roku
18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa
kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% svojega
kapitala, z namenom, da delnice odkupijo
delavci družbe ali z njo povezane družbe
in umika delnic po določbah o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic
lahko znaša 0,83 EUR in največ 2,09 EUR
na delnico.
5. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov za leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2010
se imenuje Ernst & Young d.o.o. Dunajska
cesta 111, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred sejo
skupščine in ki konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko
udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci.
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. Zadošča, da delničarji
zahtevo za dodatno točko dnevnega reda
pošljejo družbi najpozneje 7 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
zakonsko določen način le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog,
in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora
in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga za volitve članov nadzornega sveta
delničarju ni potrebno utemeljiti. Predlogi
delničarjev, ki družbi niso podani v nave-
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denem roku sedem dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na
sami skupščini. Delničarji lahko na skupščini
uresničujejo svojo pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine 6. 7. 2010, ob 12,15 na
istem mestu.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila, je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, vsak delovni dan, do zasedanja, od
11. do 13. ure.
Certa Holding d.d.
Branko Bogataj
uprava
Št. 20/10
Ob-3655/10
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe Avrigo d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20, uprava
sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Avrigo d.d. Nova Gorica,
ki bo 7. 7. 2010 ob 12. uri, na sedežu
družbe, Kidričeva 20, v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava ugotovi sklepčnost, predlaga
predsednika skupščine in preštevalko glasov ter predstavi notarja, ki prisostvuje skupščini.
Seji prisostvuje vabljena notarka Cajhen
Andreja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Avrigo d.d. na dan 31. 12. 2009
1.712.173,78 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček se uporabi za:
– Izplačilo dividend delničarjem v znesku 371.747,40 EUR, kar znaša bruto 11,30
EUR na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine.
– Preostali del bilančnega dobička v višini 1.340.426,38 EUR pa se kot preneseni
dobiček prenese v odločanje v naslednje
poslovno leto.
Dividende delničarjem se izplača v roku
60 dni po sprejetju sklepa na skupščini.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2009.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2010 skupščina
imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o.
Ljubljana.
5. Določitev sejnin za predsednika in člane nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se določi
sejnina za predsednika nadzornega sveta

260,00 EUR bruto, za ostale člane nadzornega sveta 200,00 EUR bruto.
Predsednik in člani nadzornega sveta so
za udeležbo na korespondenčni seji nadzornega sveta upravičeni do sejnine, pri čemer
se sejnina za vsako takšno sejo določi v višini 80% sejnine, določene v prvem odstavku
tega sklepa.
Če zaradi predsednikove odsotnosti vodi
sejo nadzornega sveta ali sejo komisije oziroma odbora nadzornega sveta drugi član,
je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot
bi jo prejel predsednik, če bi vodil sejo.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno
z besedilom letnega poročila za leto 2009
z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
je na vpogled vsak delovni dan, med 9. in
12. uro, na sedežu družbe Avrigo d.d. v Novi
Gorici, na Kidričevi 20, od dneva objave
dnevnega reda do seje skupščine.
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.
Zahtevo se lahko pošlje družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini z glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani
v KDD in se najpozneje konec četrtega dne
pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo, pooblaščenci pa morajo v istem roku
poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo za glasovanje.
Avrigo d.d. Nova Gorica
Uprava – direktor
Aleš Hrast, univ. dipl. ekon.
Št. 101/10
Ob-3656/10
Na podlagi 7.2 točke Statuta družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d., Cesta XIV.
divizije 39/a, 2000 Maribor, uprava družbe
sklicuje
15. skupščino
družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d.
Skupščina bo dne 30. 6. 2010, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih uprave družbe,
Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine, in sicer: za predsednico skupščine Barbara Jecelj, za preštevalca glasov
Danica Cussigh in Jožef Leskovar.
Seji bo prisostvovala notarka Ines Bukovič.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2009
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani
s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2009 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Razporeditev dobička in podelitev razrešnice upravi družbe.
3.1 Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta celotni bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2009, v skupni vrednosti
41.995,16 EUR, ostane nerazporejen.
3.2 Predlog sklepa: skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se dopolni, tako da se v členu 3.1 statuta družbe
doda dejavnosti iz Standardne klasifikacije
dejavnosti – SKD 2008:
»K66.220 Dejavnost zavarovalniških
agentov.«
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo Constantia Plus svetovanje,
d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana.
6. Vprašanje in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 13. uri, v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za odločanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak dan, na
upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor, od objave sklica skupščine dalje, med
10. in 12. uro, v tajništvu družbe.
Pogrebno podjetje Maribor, d.d.
Uprava – direktorica
mag. Lidija Pliberšek
Št. 007
Ob-3657/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. člena Statuta družbe KAM-BUS, d.d. Kamnik, uprava družbe
sklicuje

16. skupščino
delničarjev družbe KAM-BUS, d.d.
Kamnik,
ki bo v torek, 6. julija 2010, ob 13. uri, na
sedežu družbe v Kamniku, Perovo 30.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Boštjan Jordan. Za preštevalca
glasov se izvolita Mojca Jašič in Leopold
Rožman. Za notarja se potrdi Jože Rožman.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2009, seznanitev
skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog
v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
poslovno leto 2009 ter s prejemki članov
organa vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem
letu 2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu v letu 2009.
Predlog sklepa
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček v višini 958.700,85 EUR
razporeja za:
1. Izplačilo dividend delničarjem v višini
168.767,88 €, kar znaša 1,14 € bruto na
delnico. Do dividend so upravičeni delničarji,
vpisani v delniško knjigo 2 dni po skupščini družbe. Dividenda se izplača najkasneje
v roku 90 dni od sprejema tega sklepa.
2. Bilančni dobiček v višini 300.000 € se
razporedi na povečanje rezerv iz dobička.
3. Preostanek bilančnega dobička v višini 489.932,97 € se prenese za uporabo
v naslednjih letih.
4. Članom nadzornega sveta se v breme
materialnih stroškov izplača nagrada v skupni višini 2.200 € bruto, in sicer predsedniku
1.000 €, vsakemu članu pa 600 €.
5. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri
njuno delo v letu 2009.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2010 imenuje revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve
d.o.o. iz Ljubljane.
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, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena
ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem
družbe v tajništvu družbe, na Perovem 30
v Kamniku, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine,
med 10. in 12. uro.
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,
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o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov:
KAM-BUS, d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica
na naslov: KAM-BUS, d.d., Perovo 30, 1241
Kamnik, bodo objavljeni skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniški knjigi konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega
dne pred skupščino, na naslov KAM-BUS,
d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob
14. uri, na istem mestu. Ob drugem sklicu
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
KAM-BUS, d.d.
Sonja Zore
predsednica uprave
Št. 07/2010
Ob-3658/10
Na podlagi določila 18. člena Statuta delniške družbe Intertrade ITA d.d. Ljubljana,
Tomšičeva 3, sklicujem
16. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 6. 7. 2010, ob 11. uri,
na sedežu družbe Intertrade ITA d.d., Ljub
ljana, Tomšičeva 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika
skupščine in preštevalca glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se objavljeni dnevni red.
Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna. Seji skupščine prisostvuje notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane. Za predsednika
skupščine se imenuje Andraž Prelesnik, za
preštevalca glasov se imenuje Emil Maršič.
2. Umik delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: delnice družbe Intertrade ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d. Ljubljana,
Tomšičeva 3, se umaknejo z organiziranega
trga vrednostnih papirjev. Družba Intertrade
ITA d.d. izjavlja, da bo od delničarjev družbe,
ki nasprotujejo umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev, na njihovo
zahtevo odkupila delnice družbe. Za izračun
kupnine se upošteva cena delnice družbe
v višini 95,00 EUR za delnico.
3. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2009 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in
predlogu za uporabo bilančnega dobička in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s sprejetjem
letnega poročila uprave za poslovno leto
2009 z revizijskim poročilom revizorja ter
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička. Skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2009.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2009 znaša 3.734.026 EUR in je
sestavljen iz prenesenega čistega dobička
preteklih let v višini 3.463.150 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2009 v višini
270.876 EUR se uporabi:
– 116.812 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 1,67 EUR na delnico družbe;
– preostali bilančni dobiček v višini
3.617.214 EUR ostane neporabljen oziroma
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček).
Dividende bo družba izplačala najkasneje v roku 60 dni od dneva sprejetja sklepa
skupščine, in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni
družbi, d.d. na presečni dan, 8. 7. 2010.
Vir za plačilo dividend je del prenesenega
čistega dobička iz preteklih let.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2010 revizijsko družbo Plus Revizija
d.o.o., Ljubljana, Bežigrad.
6. Seznanitev z ugotovitvami iz poročila
posebnega revizorja na podlagi sklepa 15.
skupščine delničarjev z dne 3. 7. 2009.
Predlog sklepa uprave: skupščina družbe
se seznani s posebnim revizorjevim poročilom revizorske družbe BDO Revizija d.o.o.,
Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 9. 10.
2009, izdelanim na podlagi sklepa 15. skupščine delničarjev z dne 3. 7. 2009, o vodenju
posameznih poslov družbe, sklenjenih s povezanimi osebami v obdobju zadnjih petih
let od dne sprejema skupščinskega sklepa
o imenovanju posebnega revizorja.
7. Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu
2009.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina družbe se seznani, da v poslovnem letu 2009 upravi družbe niso bili
izplačani nobeni prejemki, uprava družbe ni
prejela nobenih plačil, povračil ali kakršnihkoli drugih ugodnosti, ne iz naslova fiksnega
dela prejemkov, ne iz naslova gibljivega dela
prejemkov, udeležbe pri dobičku, opcijskega
nagrajevanja, odpravnin, dodatnih zavarovanj, bonitet in drugih naslovov.
Članom nadzornega sveta družbe je bila
v poslovnem letu 2009 izplačana naslednja
sejnina: Tomaž Jeločnik je prejel sejnino
v bruto višini 527,79 EUR, Drago Mežnar
je prejel sejnino v bruto višini 527,79 EUR,
Franc Bohnec je prejel sejnino v bruto višini
791,69 EUR.
8. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa uprave: skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta
družbe ter čistopis statuta, ki postanejo kot
priloga sestavni del sklepa.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
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Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic delniške družbe
Intertrade ITA d.d. vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 2. 7. 2010 (presečni dan), ter
njihovi zastopniki in pooblaščenci.
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. Zadošča, da delničarji zahtevo
za dodatno točko dnevnega reda pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov:
emil.marsic@intertrade-ita.si.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Predlog delničarja se
objavi in sporoči le, če je delničar, v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu organa vodenja ali nadzora in da
bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega
sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje
na sami skupščini, se obravnavajo na sami
skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov
in volilne predloge družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti na naslov: emil.marsic@intertrade-ita.si.
Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in
obrazložitvijo točk dnevnega reda
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Intertrade ITA d.d., Ljubljana,
Tomšičeva 3, vsak delovni dan, od 13. do
15. ure, od dne objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine. Gradivo za skupščino je objavljeno in delničarjem
dostopno na spletni strani družbe, www.intertrade-ita.si.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti v skladu s prvim
odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem
mora uprava na skupščini dati delničarjem
zanesljive podatke o zadevah družbe, če
so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev
iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so
dostopne na spletni strani družbe, www.intertrade-ita.si.
Način glasovanja
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ter njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno, dostavljeno družbi
najkasneje pred začetkom zasedanja skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno pri družbi. Obrazec za
uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani
družbe, www.intertrade-ita.si. Pooblastilo
je lahko posredovano družbi po elektronski

pošti: emil.marsic@intertrade-ita.si, in sicer
v skenirani obliki kot priponka. Družba si
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta uro pred začetkom zasedanja
skupščine. Udeleženci skupščine se morajo
ob prihodu na skupščino prijaviti v dvorani
tako, da predložijo osebni dokument z namenom identifikacije, na seznamu prisotnih
delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev
s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje. V vseh
točkah dnevnega reda je glasovanje javno,
z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob
prijavi svoje udeležbe na skupščini.
Skupno število vseh izdanih delnic družbe Intertrade ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva
3 (z oznako INRG) je na dan sklica skupščine 69.531. Vsaka delnica daje na skupščini
en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz
delnic je 69.531.
Intertrade ITA d.d.
Uprava
Ob-3659/10
V skladu z 295. členom ZGD-1 sklicujem
redno letno skupščino
družbe GA, gospodinjski aparati d.d.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 7. 7. 2010, ob 9. uri, na sedežu
družbe GA gospodinjski aparati d.d., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev redne skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za poslovno leto 2009.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009.
4. Sklepanje o razrešnici uprave družbe
GA d.d. ter nadzornega sveta GA d.d. za
leto 2009.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
s pričetkom mandata 10. 1. 2011.
6. Sprememba statuta družbe GA d.d.
7. Imenovanje revizorja za leto 2010.
8. Razno – vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
K drugi točki dnevnega reda: skupščina
se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2009.
K tretji točki dnevnega reda: ugotovi se,
da znaša bilančni dobiček za poslovno leto
2009 496.261,00 EUR in ostane v celoti
nerazporejen.
K četrti točki dnevnega reda:
a) Članom uprave se podeli razrešnica
za poslovno leto 2009.
b) Članom nadzornega sveta se podeli
razrešnica za poslovno leto 2009.
K peti točki dnevnega reda: predlagani
člani nadzornega sveta za naslednji mandat so: dr. Matej Penca, dr. Alfred Matzka in
Franc Švajger.
K šesti točki dnevnega reda: predlog
spremembe statuta, upoštevajoč vse novele
ZGD ter uskladitev dejavnosti družbe z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti.
K sedmi točki dnevnega reda: za revizijo
poslovanja družbe za leto 2010 se imenuje
revizijska družba Abeceda Revizija d.o.o.
oziroma se pridobijo ponudbe ostalih revizijskih hiš.
Predlagatelj skupščinskih sklepov
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Predlagatelj skupščinskih sklepov je
uprava in nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanju glasovalne pravice na skupščini
imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev tri dni pred zasedanjem skupščine in ostanejo vpisani do
zaključka skupščine in ki svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo ter besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo,
je od dneva objave tega sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine dostopno na sedežu družbe GA, gospodinjski
aparati d.d., Šmartinska cesta 152, 1000
Ljubljana, v času od 9. do 13. ure, v tajništvu
družbe. Gradivo bo predloženo tudi na zasedanju skupščine (prvi odstavek 305. člena
ZGD-1).
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbe pošljejo najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine.
GA gospodinjski aparati d.d.
mag. Primož Penca
predsednik uprave
Ob-3660/10
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
ter na podlagi točke 6.2. Statuta KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.
d., sklicuje uprava družbe
15. skupščino
delniške družbe KSP Hrastnik,
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
ki bo 5. 7. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi
družbe, na Cesti 3. julija 7, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Za predsedujočo skupščini se izvoli Melita Hafner, za preštevalko glasov Mihaela
Aškerc.
Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Marjane Kolenc – Rus za sestavo notarskega zapisnika.
Skupščina ugotovi sklepčnost.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2009, z mnenjem
revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega
sveta družbe, ki se nanaša na preveritev
in potrditev revidiranega Letnega poročila
družbe za poslovno leto 2009.
Skupščina se seznani, da poslovni izid
za leto 2009 znaša minus 173.079 EUR.
Izguba se pokrije iz prenesenega dobička
iz preteklih let 2001–2007, v višini 11.541

EUR, iz zakonskih rezerv, v višini 14.918
EUR, iz kapitalskih rezerv, v višini 144.886
EUR in iz statutarnih rezerv, v višini 1.734
EUR.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010
skupščina imenuje družbo Abeceda, d.o.o.
iz Celja.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta KSP Hrastnik, d.d.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve Statuta KSP Hrastnik, d.d. po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnevni
red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe, pri Meliti Hafner,
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklice skupščine do dneva skupščine in na uradni spletni strani družbe, www.
ksphrastnik.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. 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 zahteve
za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na e-mail
naslov: melita.hafner@ksp-hrastnik.si ali
priporočeno po pošti.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine;
– ki bodo razumno utemeljeni;
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini 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.
Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na e-mail naslov: melita.hafner@ksp-hrastnik.si.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
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Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo 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 najkasneje do konca četrtega dne pred
skupščino in
– ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic
vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), to je do konca dne 1. 7. 2010.
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.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred
začetkom zasedanja v sejni sobi družbe,
kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
104.340 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku
en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba KSP Hrastnik, d.d. nima lastnih
delnic.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 10.30. Skupščina bo tedaj veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
KSP Hrastnik, d.d.
Uprava družbe – direktorica
Nives Venko, univ. dipl. prav.
Ob-3661/10
Direktor v funkciji uprave družbe Alukomen Montal d.d., na podlagi 295. člena
ZGD-1 in 38. člena Statuta družbe sklicuje
14. redno skupščino
delničarjev družbe Alukomen Montal
d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 5. 7. 2010, ob 10.
uri, v sejni sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Majda Antonič in za preštevalki
glasov Marta Turk, Tanja Petelin, za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarja
Milana Mesarja.
2. Nagovor direktorja in seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto
2009, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom za leto 2009
skupaj z mnenjem revizijske družbe in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe
Alukomen Montal d.d. za leto 2009.
3. Podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
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Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2009 in se direktorju za poslovno leto 2009 podeli razrešnica.
Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 in jim podeli razrešnica.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
Alukomen Monal d.d. na dan 31. 12. 2009
v višini 104.583,63 EUR, se uporabi za druge rezerve iz dobička.
5. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma družbe, tako da se ta glasi: Alukomen Holding
d.d.
Skrajšana firma družbe je: Alukomen
Holding d.d.
6. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
– 64.200 Dejavnost holdingov,
– 70.100 Dejavnost uprav podjetij,
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje,
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.
7. Uvedba enotirnega sistema upravljanja.
Predlog sklepa: uvede se enotirni sistem
upravljanja.
8. Sprememba statuta družbe in sprejem
prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki so sestavni del tega sklepa.
Sprejeme se prečiščeno besedilo statuta
v predlaganem besedilu.
9. Spremembe poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlog sprememb poslovnika o delu skupščine in prečiščeno besedilo poslovnika, ki prične veljati
z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register.
10. Imenovanje članov upravnega odbora ter prenehanje mandata članom nadzornega sveta in uprave.
Predlog sklepa:
10.1. Za člane upravnega odbora družbe Alukomen Holding d.d., se za mandatno
dobo 5 let imenujejo:
– Branko Terčon, predsednik upravnega
odbora,
– Egon Škerlj, namestnik predsednika
upravnega odbora,
– Boris Švara, član upravnega odbora.
10.2. Izvoljeni člani nastopijo mandat
z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register.
10.3. Z dnem vpisa sprememb statuta
v sodni register preneha mandat dosedanjemu nadzornemu svetu in upravi.
11. Plačilo članom upravnega odbora.
Predlog sklepa:
11.1. Člani upravnega odbora so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije,
in sicer:
11.1.1. Članom upravnega odbora družbe se določi vrsta in višina prejemkov in
nagrad za delo v upravnem odboru po predlogu uprave in nadzornega sveta.
11.2. Poleg mesečnega plačila za delo
so člani upravnega odbora upravičeni do
povračil stroškov povezanih z opravljanjem
funkcije.
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12. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov.
Predlog sklepa:
12.1. Na predlog nadzornega sveta
skupščina za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2010 imenuje revizijsko družbo PRO Revizija d.o.o., Kazarje 10,
6230 Postojna.
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 1. 7. 2010.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo v kadrovski službi družbe,
najpozneje četrtega dne pred skupščino do
15. ure, to je najpozneje v četrtek, dne 1. 7.
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 predložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 11. 6. 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). Nasprotni 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 11. 6. 2010, družbi poslal
predlog za objavo v skladu s 300. členom
ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na sedežu družbe Alukomen Montal
d.d., Komen 129 a, Komen, v kadrovski
službi, so od dneva sklica skupščine pa vse
do vključno dneva zasedanja skupščine,
vsak delovni dan, v času od 9. do 11. ure,
dostopni in brezplačno na vpogled gradivo
s predlogi sklepov za vsako točko dnevnega
reda skupščine.
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. O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z dvigom
rok.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Alukomen Montal d.d.
direktor
Branko Terčon, u.d.i.g.
Ob-3662/10
Na podlagi 7.7. člena Statuta družbe Alukomen Oprema d.d., Komen 129 a in Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Alukomen Oprema d.d., sklicuje
18. skupščino
družbe Alukomen Oprema d.d.,
ki bo, dne 5. 7. 2010 ob 10.30, v sejni
sobi družbe Alukomen Oprema d.d.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Izvoli se delovna telesa skupščine in sicer:
Predsednica skupščine: Marta Turk.
Preštevalki glasov: Tanja Petelin, Majda
Antonič.
Ugotovi se prisotnost notarja Milana Mesarja.
2. Nagovor direktorja in seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila družbe Alukomen Oprema d.d. za
leto 2009.
2.2. Potrdi in odobri se delo direktorja
v poslovnem letu 2009 in se direktorju za
poslovno leto 2009 podeli razrešnica.
2.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2009 in jim podeli
razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko hišo
PRO Revizija d.o.o., Kazarje 10, 6230 Postojna.
4. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejem naslednji sklep:
4.1. Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe, ki so sestavni del tega sklepa.
4.2. Sprejeme se prečiščeno besedilo
statuta v predlaganem besedilu.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji 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 1. 7. 2010.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo v kadrovski službi družbe,
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najpozneje četrtega dne pred skupščino do
15. ure, to je najpozneje v četrtek, dne 1. 7.
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 predložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepe, 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 11. 6. 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). Nasprotni 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 11. 6. 2010, družbi poslal
predlog za objavo v skladu s 300. členom
ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na sedežu družbe Alukomen Oprema
d.d., Komen 129 a, Komen, v kadrovski
službi, so od dneva sklica skupščine pa vse
do vključno dneva zasedanja skupščine,
vsak delovni dan, v času od 9. do 11. ure,
dostopni in brezplačno na vpogled gradivo
s predlogi sklepov za vsako točko dnevnega
reda skupščine.
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. O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z dvigom
rok.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Alukomen Oprema d.d.
direktor
Alen Tibljaš
Št. 8/2010
Ob-3663/10
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 41. člena Statuta Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke d.d., uprava družbe sklicuje
12. redno skupščino
Kovinoplastike Lož družbe
pooblaščenke d.d.,
ki bo v četrtek 8. 7. 2010, ob 16. uri, v jedilnici Kovinoplastike Lož v Ložu, Lož, C.
19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter
ugotovitev prisotnosti notarke.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Anton Žnidaršič.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za preštevalce glasov se izvoli Meto
Turk, Matjaža Lekan in Andrejo Buh. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Drage
Intihar.
2. Predložitev Letnega poročila in Poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Nadzorni svet Družbe pooblaščenke je
na svoji 16. redni seji dne 20. 5. 2010 obravnaval Letno poročilo za leto 2009 in Revizijsko poročilo, ki ga je izdelala revizijska
družba KPMG Slovenija in ocenil, da letno
poročilo vsebuje vse relevantne poslovne
dogodke in podatke, skladno s slovenskimi
računovodskimi standardi ter vsebuje ustrezne komentarje.
Z upoštevanjem poslovnih razmer in
ključnih zunanjih dejavnikov, ki so omejevali rast poslovanja in povečevali stroške,
ocenjujejo rezultate, dosežene v letu 2009,
kot dobre.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
V skladu z novelo ZGD-1 in novelo
ZGD-1C, se spremenijo naslednji členi statuta družbe:
37. člen se spremeni in se po novem
glasi:
»Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo in nadomestilo stroškov v zvezi z delom, kar določi s sklepom
skupščina družbe«.
39. člen se spremeni in se po novem
glasi:
»Plačila članom nadzornega sveta morajo biti v skladu z nalogami, ki jih opravljajo in
finančnim položajem družbe«.
4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4-1) Bilančni dobiček za leto 2009
znaša 2.615.544 € in je sestavljen iz prenesenih dobičkov preteklih let v višini
2.420.533 € in čistega dobička za leto 2009
v višini 195.011 €.
4-2) Bilančni dobiček v višini 2.615.544 €
ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi bo
odločala skupščina v naslednjih letih.
4-3) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.
5. imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta skupščina
imenuje za revizorja družbe za poslovno
leto 2010 revizijsko hišo KPMG Slovenija
d.o.o.
Obrazložitev
Revizijska hiša KPMG Slovenija, je že
vrsto let uspešno opravljala revizijske posle
tako v Kovinoplastiki Lož d.d., kot v Kovinoplastiki Lož družbi pooblaščenki d.d.,
v slovenskem prostoru pa opravlja revizijske posle v številnih uglednih podjetjih in
ustanovah.
Gradivo za skupščino delniške družbe je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Ložu, Lož – C. 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, v pisarni predsednika uprave
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družbe, vsak delovni dan, od 7. do 10. ure,
od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 3. 7. 2010 in ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini, najkasneje konec četrtega dne
pred skupščino.
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v skladu
s 296. členom ZGD-1C (5. odstavek) zahtevajo dopolnitev dnevnega reda 7 dni po
objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov,
ki morajo biti pisno obrazloženi in posredovani najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev.
Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 8. 7. 2010, ob 17. uri v istem
prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinoplastika Lož
družba pooblaščenka d.d.
Uprava družbe
Št. 5-0919-2010
Ob-3676/10
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana,
uprava oziroma edini član uprave – direktor
družbe AMZS d.d. sklicuje
16. skupščino
družbe AMZS d.d.,
ki bo v četrtek, 8. 7. 2010, ob 11. uri,
v sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti
128a v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa 1: skupščina AMZS d.d.
izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika
skupščine.
2. Spremembe dejavnosti in uskladitev
dejavnosti družbe z novo standardno klasifikacijo dejavnosti.
Predlog sklepa 2: skupščina AMZS d.d.
sprejme spremembe dejavnosti in uskladitev dejavnosti družbe z novo standardno
klasifikacijo dejavnosti po predlogu, ki je sestavni del tega sklepa ter pooblašča notarja
Bojana Podgorška, da uskladi besedilo Statuta s sprejetim sklepom.
3. Predlog sprememb Statuta AMZS
d.d.
Predlog sklepa 3: skupščina AMZS d.d.
sprejme spremembe Statuta AMZS d.d. po
predlogu, ki je sestavni del tega sklepa in
pooblašča notarja Bojana Podgorška, da
takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni
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register prečiščeno besedilo Statuta, za katerega izda potrdilo, da je v skladu s spremembami, sprejetimi na skupščini.
4. Sprejem Poslovnika o delu skupščine
AMZS d.d.
Predlog sklepa 4: skupščina AMZS d.d.
sprejme Poslovnik o delu skupščine AMZS
d.d.
5. Seznanitev delničarjev s potrjenim
revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. in
skupine AMZS d.d. za leto 2009, poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemkih članov organov
vodenja ali nadzora, odločanje o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2009
ter podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa 5.1: bilančni dobiček
AMZS d.d. za poslovno leto 2009 v znesku 427.879,43 EUR se uporabi za druge
rezerve.
Predlog sklepa 5.2: skupščina AMZS d.d.
podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa 6: za revizorja družbe
AMZS d.d. za poslovno leto 2010 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101,
Ljubljana.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa 7: za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se za
mandatno obdobje štirih let imenuje Slavko
Rus.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani
v delniški knjigi konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in če so najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
na sedežu družbe, kot to določa 297. člen
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Pooblaščenci in zastopniki morajo do tega
roka predložiti pooblastila oziroma dokazila
o zastopanju.
Na skupščini se glasuje osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo oziroma dokazilo o zastopanju je treba
predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.
Delničarji in njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati
z osebnim dokumentom.
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 dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
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Za delničarjev predlog o volitvah članov
nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 300. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1). Volilnega
predloga ni treba utemeljiti.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1).
Predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda, kjer skupščina sprejema sklepe,
z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog, obrazložitev vseh točk
dnevnega reda, besedilo sprememb Statuta
družbe AMZS d.d., letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta ter ostalo gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem
na vpogled v tajništvu na sedežu družbe na
Dunajski cesti 128a v Ljubljani in sicer vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Sklic skupščine, letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta so objavljeni tudi na spletni strani družbe http://www.amzs.si/.
AMZS d.d.
uprava družbe
direktor Matjaž Logar
Ob-3677/10
Na podlagi 14. točke Statuta delniške
družbe Kolpa d.d., Metlika, in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
15. sejo skupščine
družbe Kolpa Proizvodnja in predelava
plastičnih mas, d.d. Metlika,
ki bo 6. 7. 2010, ob 13. uri, na sedežu
družbe, Rosalnice 5, Metlika.
Dnevni red:
1. Otvoritev 15. seje skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Ugotovi se prisotnost delničarjev in
sklepčnost skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: za predsednika
skupščine se imenuje Branko Faleskini, za
predsednico verifikacijske komisije Udovič
Zdenka, za članici verifikacijske komisije pa
Puš Lidija in Ivec Danica.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje
notar Janez Ferlež.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je
seznanila s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2009 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Uporaba bilančnega dobička
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2009 znaša 3.335.869 EUR in
ostane nerazporejen.
3.2. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina upravi in
nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za
poslovno leto 2009.
4. Uskladitev statuta družbe z določbami
ZGD-1C.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Statut družbe se uskladi z določbami
ZGD-1C o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev, ter o prijavi in pogojih za udeležbo
na skupščini, ter se dopolni dejavnost, kot
je v prilogi tega sklepa.
Izdela se čistopis statuta družbe.
Sprememba statuta družbe začne veljati
z dnem vpisa v sodni register.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2010 se imenuje revizijska
hiša Dinamic, d.o.o. Novo mesto, Topliška
cesta 2a, 8000 Novo mesto.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, 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
2. 7. 2010 in, ki svojo udeležbo na skupščini
prijavijo najpozneje do konca četrtega dne
pred skupščino.
Udeležba se lahko prijavi po telefaksu,
telegramu ali s pošto, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci in zastopniki
morajo prijavi priložiti tudi pisna pooblastila
delničarja.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog), ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta, upravnega odbora 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, družbi
poslal predlog za objavo v skladu s 300.
oziroma 301. členom ZGD-1.
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 predloge 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.
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami, kateri organ je dal posamezen predlog, čistopisom statuta, letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in
drugim gradivom, je na vpogled od dneva
sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, vsem delničarjem
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, v tajništvu družbe.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni prevzamejo gradivo in glasovnice, ter se vpišejo v seznam prisotnih delničarjev.
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.
Kolpa, d.d. Metlika
Uprava družbe
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Ob-3678/10
V skladu s 6.3.2. in 6.3.4. členom Statuta
delniške družbe Pivka perutninarstvo d.d.,
Kal 1, Pivka, sklicuje uprava družbe
16. skupščino
delniške družbe Pivka perutninarstvo
d.d.,
ki bo dne 8. 7. 2010, ob 14. uri, na sedežu družbe, v sejni sobi, Kal 1, Pivka.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1
1. Za predsednika skupščine se izvoli
Stane Kranjec, za preštevalca glasov se
imenujeta Cvetka Rebec in Boštjan Žitko.
Skupščini prisostvuje notar Darko Jerše.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2009, mnenjem pooblaščenega revizorja in
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2009.
Predlog sklepa št. 2
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009, mnenjem pooblaščenega
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za leto
2009.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2009.
Predlog sklepa št. 3
3. Bilančni dobiček družbe Pivka d.d.,
ki na dan 31. 12. 2009 znaša 984.149,03
EUR, se razporedi:
– del bilančnega dobička v višini
120.068,82 EUR se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe KDD na
dan 31. 5. 2010, v obliki dividende, ki znaša 0,11052 EUR bruto na delnico, in ki se
izplača delničarjem v roku 60 dni od dneva
skupščine,
– preostanek bilančnega dobička v višini
864.080,21 EUR ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa št. 4
4. Za pooblaščenega revizorja družbe
za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko
družbo PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje 10,
Postojna.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
v tajništvu družbe, na sedežu družbe Kal
1, Pivka, vsak dan, od 8. do 10. ure, od
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
in, da so vpisani v delniški knjigi, ki se vodi
na Klirinško depotni družbi.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Del-

ničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure
pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Pivka perutninarstvo, d.d.
član uprave
Aleksander Debevec
Ob-3679/10
Na podlagi VII. člena Statuta družbe Etiketa tiskarna d.d., Žiri, sklicujem
19. skupščino
delniške družbe Etiketa tiskarna, d.d.,
Industrijska ulica 6, Žiri,
ki bo v sredo, dne 7. 7. 2010, ob 10. uri,
na sedežu družbe, Industrijska ulica 6, Žiri.
Predlagan je sledeči dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
imenuje se predsednik in preštevalca glasov. Na seji bo prisotna vabljena notarka
Marjana Tičar Bešter. Skupščina potrdi organe skupščine in predlagani dnevni red.
2. Predlog uporabe bilančnega dobička
s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2009:
– bilančni dobiček znaša 412.245,70
EUR,
– za izplačilo dividend se nameni
126.251,50 EUR (iz nerazporejenega dobička 2006 in 2007), kar pomeni 0,50 EUR
bruto na delnico oziroma 0,40 EUR neto
na delnico,
– nerazporejeno ostane 285.994,20 EUR
bilančnega dobička.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic družbe Etiketa d.d., evidentirani pri KDD na dan skupščine, v 90-ih dneh
po sprejemu sklepa.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2009.
3. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi odstopne izjave se zaradi nastopa vodstvene funkcije razreši dosedanja
članica nadzornega sveta Hermina Križnar.
Na predlog sveta delavcev skupščina
imenuje novo članico nadzornega sveta Janjo Jereb Bogataj. Mandat novo izvoljeni
članici velja do poteka mandata ostalim članom v nadzornem svetu, ki je 10. 7. 2011.
4. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog nadzornega sveta, da se za izvedbo
revizije računovodskih izkazov za poslovno
leto 2010 imenuje revizorska hiša Renoma
– družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.,
Kamniška 25, Ljubljana.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
udeležbo najavijo najkasneje do 4. 7. 2010,
v pisni obliki, na sedežu družbe, in so na ta
dan evidentirani kot imetniki delnic družbe
v centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi. Vsaka delnica daje delničarju en
glas.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
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be, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z utemeljitvijo predloga pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če sklic skupščine ob napovedani uri ne
bo uspešen, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 11. uri, v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu skupščina odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Etiketa tiskarna d.d.
Uprava
mag. Jakob Kokalj
Ob-3688/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 35. in 36. člena
Statuta družbe Domel d.d., uprava družbe
sklicuje
15. skupščino delniške družbe,
ki bo v torek, 6. julija 2010, ob 12. uri,
na sedežu družbe Domel d.d., v Železnikih,
Otoki 21.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2009, odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki
članov organov vodenja in nadzora.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim
poročilom za leto 2009, pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009, in s prejemki članov
organov vodenja in nadzora. Skupščina na
podlagi soglasja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička
sprejme sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 5.594.251,98 EUR, uporabi
kot sledi:
a) Del bilančnega dobička v znesku
745.383,60 EUR, se uporabi za izplačilo
dividend v bruto vrednosti 0,60 EUR na delnico.
b) Preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2009 v znesku
4.848.868,38 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju najkasneje do 30. 9. 2010, tistim delničarjem, ki
so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. v poslovnem letu 2009 in se upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2009,
podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za poslovno leto 2010 se za
revizorja imenuje revizijska družba Renoma,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljub
ljana, Kamniška ulica 25.
4. Izvolitev članov nazornega sveta.
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Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za člane nadzornega sveta
se za mandatno dobo štirih let, ki se začne
25. 7. 2010, izvolijo mag. Alojz Megušar, Miroslav Olič in Valentina Nastran.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina
oddanih glasov (navadna večina). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan
skupščine vpisani v delniški knjigi družbe,
in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje
konec četrtega dne pred skupščino. Zadnji
dan prijave na skupščino je presečni dan,
na katerega se bo upoštevalo število glasov,
ki jih ima posamezni delničar. Pooblaščenci delničarjev morajo do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Udeležba na
skupščini brez predhodne pisne prijave ne
bo možna.
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 skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko
k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo
predloge sklepov. Sklep delničarja bo objavljen in sporočen na enak način kot ta sklic
skupščine le, če delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine, družbi pošlje razumno utemeljen predlog, in pri tem sporoči,
da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa, in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predlogi sklepov, njihove obrazložitve,
letno poročilo za leto 2009 in pisno poročilo
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009, so na vpogled brezplačno
vsem delničarjem na poslovnem naslovu
družbe, vsak delovni dan, od objave sklica
skupščine, do dneva zasedanja skupščine,
od 10. do 12. ure. Vsa popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a
člena ZGD-1, so objavljena na spletni strani
družbe (www.domel.si), lahko pa se pridobijo
na poslovnem naslovu družbe, vsak delovni
dan, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure,
tako, da se delničarji ali njihovi pooblaščenci
zglasijo pri tajništvu uprave. Delničarji lahko
na skupščini uresničujejo svojo pravico do
obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena
ZGD-1.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma
zastopnik prejme ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih
udeležencev. Delničarje prosimo, da pridejo
na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom
zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje na skupščini. Za udeležbo na skupščini
se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom.
Domel, d.d.
dr. Jožica Rejec, predsednica uprave
Št. 02561
Ob-3711/10
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
40. člena Statuta družbe Gozdarstvo Grča,
d.d., sklicujemo
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15. skupščino
družbe Gozdarstvo Grča, d.d.,
ki bo v petek, 9. 7. 2010, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kočevju, Rožna ulica 39,
1330 Kočevje, v sejni sobi na Marofu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave skupščina izvoli za preštevalca
glasov Petra Medveda in predstavnika družbe IXTLAN Forum d.o.o., Ljubljana.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila družbe
Gozdarstvo Grča d.d. in konsolidiranega
letnega poročila skupine Gozdarstvo Grča
d.d., za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta o sprejemu revidiranega
letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča
d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Gozdarstvo Grča d.d. za leto 2009.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2009 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2009 znaša 4.601.299,43 EUR in
sestoji iz prenesenega čistega poslovnega
izida v višini 3.866.974,45 EUR in čistega poslovnega izida iz leta 2009, v višini
734.324,98 EUR.
3.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček družbe uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem, v višini 0,77 EUR bruto/delnico, iz prenesenega
dobička za leto 2005 in 2006. Dividende
se izplačajo najkasneje do 31. 12. 2010,
vsem lastnikom navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD v Ljubljani, na
dan 30. 6. 2010;
– za izplačilo nagrad:
– upravi, v višini 27.250,00 EUR,
– nadzornemu svetu, v višini 9.000,00
EUR, vsakemu članu do 1/3.
Nagrade se izplačajo iz dobička za leto
2006 do 31. 10. 2010.
Preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen kot preneseni dobiček.
3.3. Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Seznanitev s poročilom o pridobivanju
lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom uprave o pridobivanju in
odsvajanju lastnih delnic v poslovnem letu
2009. Poročilo je sestavni del letnega poročila družbe za leto 2009.
5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta o plačilih članov nadzornega sveta, o objavi sklica skupščine, o najavi udeležbe na skupščini in obveščanju
delničarjev ter čistopis statuta, v predloženi
vsebini.
6. Seznanitev skupščine s predstavnikom
delavcev v nadzornem svetu.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil Franca Furlana za predstavnika

delavcev v nadzornem svetu družbe, z mandatom od 2. 4. 2010 do 1. 4. 2014.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep: skupščina
družbe imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe Gozdarstvo Grča, d.d.,
Kočevje, za poslovno leto 2010 revizijsko
družbo Revidicom, d.o.o., Maribor.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kočevju, Rožna ul. 39, v finančno-računovodskem sektorju, vsak delovni dan, od 8. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe in uresničevanja
glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, ki bodo na dan 30. 6. 2010 vpisani
v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje štiri
dni pred dnem sklicane skupščine, to je dne
5. 7. 2010 na sedežu družbe vložili prijavo
za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem
toku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave
vložiti tudi veljavno pooblastilo (navedba pooblastitelja z EMŠO oziroma matično številko, točen naziv pooblaščenca z EMŠO oziroma matično, obseg pooblastila …).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, v roku 7 dni pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, skupaj
s predlogom sklepa in obrazložitvijo.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, podajo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine.
Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno
ali po pooblaščencu.
Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po
katerem se skupščina vnovič začne. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
število zastopanega osnovnega kapitala.
Gozdarstvo Grča, d.d.
uprava
mag. Branko Južnič, univ. dipl. ing.
gozd.
predsednik nadzornega sveta
mag. Črtomir Vilhar, univ. dipl. ing. gozd.
Ob-3712/10
Na podlagi določil 17. člena Statuta družbe uprava sklicuje
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17. skupščino
delniške družbe Semenarna Ljubljana,
proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 15. julija 2010, ob
11. uri, na sedežu družbe, Dolenjska cesta
242, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave družbe in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega
poročila za leto 2009 ter sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2009.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
k točki 1: Za predsednika skupščine se
izvoli Sašo Miklavc, za preštevalko glasov
Majda Nikolovski, za izdelavo notarskega
zapisnika se določi notarja Andreja Rozmana ter potrdi predlagani dnevni red po predlogu uprave;
k točki 2:
2.1. Skupščina se seznani s letnim poročilom uprave družbe in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu
letnega poročila uprave za poslovno leto
2009;
2.2 Izkazan bilančni dobiček, ki po stanju
na dan 31. 12. 2009 znaša 2.957.255,74
EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi
uporabi skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih;
k točki 3: Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta družbe
za poslovno leto 2009;
k točki 4: Sprejme se predlog za nove
člane nadzornega sveta, in sicer se kot
predstavnike kapitala izvoli: Dott. Giovanni
Fante, dr. Vladimir Meglič, Zoran Pečnik,
Peter Rajačič.
Skupščina se seznani, da sta kot predstavnika zaposlenih za člana v nadzornem
svetu določena: Miran Merhar in Franc
Blaj.
k točki 5: Za revidiranje računovodskih
izkazov družbe za leto 2010 se imenuje
revizijsko družbo ABC revizija, družba za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska
cesta 101, Ljubljana.
Besedila gradiv z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2009, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega
poročila za leto 2009, poročilo revizorja,
utemeljitve predlogov sklepov kot tudi vse
ostalo gradivo po dnevnem redu skupščine
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v tajništvu uprave, Dolenjska c. 242
v Ljubljani, in sicer vse delovne dni, med 9.
in 12. uro, od objave sklica do zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe
svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenec
se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Pisna pooblastila morajo za fizične osebe
vsebovati ime in priimek ter naslov poobla-

stitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo
ter podpis in žig pooblastitelja. Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo
skupščine tudi, če niso delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino, razen pri točki 2. in 4., kjer je
potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju
zastopanega kapitala. Glasuje se osebno
oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12. uri, z istim dnevnim
redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.
Uprava družbe
Semenarna Ljubljana
Anton Prašnikar
Ob-3713/10
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe Vizija Holding, k.d.d.,
skupščino
delničarjev družbe Vizije Holding, k.d.d.,
ki bo 5. 7. 2010, ob 8. uri, v prostorih
družbe na Dunajski cesti 156 v Ljubljani, ob
prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Direktor družbe bo v imenu sklicatelja
skupščine začel skupščino, podal ugotovitve
o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha Mušič kot
predsednik. ter Nataša Mišmaš kot preštevalka glasov.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2009, informacija
o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: bilančni dobiček v višini 6.953.667,45
EUR po stanju na dan 31. 12. 2009 ostane nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo
skupščina odločala v naslednjih poslovnih
letih.
Predlog sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta družbe za poslovno leto 2009.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2010 se imenuje revizorsko hišo Dinamic,
d.o.o., iz Novega mesta.
4. Sprememba besedila Statuta družbe
zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C, in
zaradi preteka obdobja odobrenega kapitala.
Predlog sklepa zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C: skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve
z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
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(ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09), kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva
skupščine.
Predlog sklepa uskladitve zaradi poteka obdobja odobrenega kapitala: skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta
zaradi uskladitve zaradi poteka roka, v katerem je bilo moč povečati osnovni kapital
na podlagi odobrenega kapitala, kot izhaja
iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopom prof. dr. Petra Novaka z mesta
člana nadzornega sveta. Za člana nadzornega sveta imenuje Miho Mušiča, z mandatom, ki začne teči z dnem imenovanja in
preneha 28. 2. 2012.
Predlagatelji sklepov
Sklepe, navedene pod točkama 2. in 4.
dnevnega reda, predlagata direktor družbe
in nadzorni svet, sklep pod točko 3. dnevnega reda pa nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1, ter ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini tako, da uprava družbe prejme njihovo prijavo najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.
Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo
osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki
z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti
zastopanja.
Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam
udeležencev.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo priložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri takšni
točki dnevnega reda ne sprejema sklepa.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila tiste dodate
točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skupščine. Uprava družbe bo na enak
način kot ta sklic objavila tiste predloge
delničarjev, glede ki bodo poslani družbi
najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za
katere bo delničar pri tem sporočil, da bo
na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali
nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po
objavi tega sklica skupščine.
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Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave
sklica dalje do dneva seje skupščine.
Vizija Holding, k.d.d.
direktor družbe
Ob-3714/10
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe Vizija Holding Ena, k.d.d.,
skupščino
delničarjev družbe Vizije Holding Ena,
k.d.d.,
ki bo 5. 7. 2010, ob 8.30, v prostorih
družbe na Dunajski cesti 156 v Ljubljani, ob
prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Direktor družbe bo v imenu sklicatelja
skupščine začel skupščino, podal ugotovitve
o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha Mušič kot
predsednik ter Nataša Mišmaš kot preštevalka glasov.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2009, informacija
o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: bilančni dobiček v višini 5.894.917,28
EUR po stanju na dan 31. 12. 2009 ostane nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo
skupščina odločala v naslednjih poslovnih
letih.
Predlog sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta družbe za poslovno leto 2009.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2010 se imenuje revizorsko hišo Dinamic,
d.o.o., iz Novega mesta.
4. Sprememba besedila Statuta družbe
zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C in
zaradi preteka obdobja odobrenega kapitala.
Predlog sklepa zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C: skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve
z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09), kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva
skupščine.
Predlog sklepa uskladitve zaradi poteka obdobja odobrenega kapitala: skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta
zaradi uskladitve zaradi poteka roka, v katerem je bilo moč povečati osnovni kapital
na podlagi odobrenega kapitala, kot izhaja
iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopom prof. dr. Petra Novaka z mesta člana nadzornega sveta. Za člana nadzornega sveta imenuje Milana Smiljaniča,
z mandatom, ki začne teči z dnem imenovanja in preneha 28. 2. 2012.
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Predlagatelji sklepov
Sklepe, naveden pod točkama 2. in 4.
dnevnega reda, predlagata direktor družbe
in nadzorni svet, sklep pod 3. točko dnevnega reda pa nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini tako, da uprava družbe prejme njihovo prijavo najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.
Delničarji, in pooblaščenci družbi izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico
oziroma drugim dokumentom z osebnimi
podatki z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti zastopanja.
Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam
udeležencev.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo priložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri takšni
točki dnevnega reda ne sprejema sklepa.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila tiste dodate
točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skupščine. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, glede ki bodo poslani družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica skupščine, ki
bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po
objavi tega sklica skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave
sklica dalje do dneva seje skupščine.
Vizija Holding Ena, k.d.d.
direktor družbe
Št. 000168
Ob-3717/10
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Delo
Prodaja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 5,
uprava sklicuje
19. skupščino
družbe Delo Prodaja, d.d.,
ki bo dne 8. julija 2010, ob 13. uri, v Ljub
ljani, Dunajska cesta 5, sejna soba, XII. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:
Izvoli se:
– kot predsedujoči skupščini: Stojan
Zdolšek,
– kot preštevalki glasov: Bojana Kos in
Ira Tea Binder.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Miro
Košak.
Predložitev Letnega poročila Dela Prodaje, d.d. in Skupine Dela Prodaje, d.d., za
poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček v skupni višini
13.807.029,22 evra, ki je sestavljen iz dobička za leto 2009 v višini 495.431,53 evra
in bilančnega dobička iz minulih let v višini
13.311.597,69 evra, se uporabi:
– za dividende
– za prenos dobička
Skupaj bilančni dobiček

165.224,40 €
13.641.804,82 €
13.807.029,22 €.

Dividenda na delnico je 0,30 evra bruto.
Vir za delitev je del bilančnega dobička
iz leta 2002.
Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic
Dela Prodaje, d.d. v delniški knjigi centralnega registra pri KDD tako, da je zadnji dan
upravičenosti do dividende (glede na stanje
delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu
skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi dobička. Družba bo dividende izplačala najkasneje do 31. 12. 2010.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2009.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral računovodske izkaze Dela Prodaje, d.d., za leto 2010 in na podlagi mnenja
revizijske komisije, se imenuje pooblaščeno
revizijsko družbo Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
4. Sprememba besedila Statuta družbe
zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se predlagane spremembe
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 ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je
sestavni del gradiva skupščine. Sprememba
statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni
register.
Skupščina sprejme čistopis Statuta.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo za nakup lastnih delnic.
Družba lahko pridobiva lastne delnice po
ceni, ki ne sme biti nižja od 24,00 EUR in ne
višja od 30,00 EUR.
Pooblastilo skupščine za nakup lastnih
delnic velja 36 mesecev od sprejema tega
sklepa na skupščini družbe. Družba lahko
pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne pa izključno za namen trgovanja.
Skupščina družbe pooblašča upravo, da pri
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pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi
prednostno pravico.
Skupščina družbe pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru skupščina pooblašča
nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom uprave o umiku lastnih delnic.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe v registrirani
višini 2.476.836,09 EUR se zmanjša za
178.605,41 EUR, z umikom 42.801 lastnih
kosovnih delnic družbe, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 2.298.230,68 EUR
in je razdeljen na 550.748 navadnih prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je prilagoditev obsega osnovnega kapitala
dejavnosti in potrebam družbe ter večje donosnosti. Znesek v višini 178.605,41 EUR
se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer
je uprava družbe zadolžena 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, pri čemer se delnice umaknejo
v breme bilančnega dobička.
Skupščina družbe daje upravi družbe
pooblastilo in nalog za umik 42.801 lastnih
delnic družbe, oznaka DPRG in za njihov izbris iz registra KDD. Z umikom se navedene
lastne delnice razveljavijo.
Sklep se izvrši in se delnice izbrišejo iz
registra KDD na dan 30. 9. 2010.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da
zaradi umika delnic ustrezno spremeni veljavni statut družbe.
Informacije za delničarje
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 v tajništvu, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 5,
vsak delovni dan, od dneva objave sklica do
dneva zasedanja skupščine, od 10. do 13.
ure, in na spletni strani družbe, http://www.
delo-prodaja.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. člen in 305. člen ZGD-1), so objavljene 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.

jave sklica do dneva zasedanja skupščine,
od 10. do 13. ure.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov: skupscina@delo-prodaja.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 pooblastilo 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
593.549 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna
delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba
42.801 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih
pravic.
Prostor, kjer bo skupščina, bo odprt 30
minut pred zasedanjem.
Uprava Dela Prodaje, d.d.

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 zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi
po elektronski pošti, na elektronski naslov
skupscina@delo-prodaja.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov. 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 je 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: skupscina@delo-prodaja.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov, ki se družbi 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 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 uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do vključno
5. 7. 2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni datum), tj.
konec dneva 4. 7. 2010. Prijava se pošlje
po pošti na naslov: Delo Prodaja, d.d. Ljub
ljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana. 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, vsak delničar pa
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 5 (tajništvo družbe), vsak delovni dan od dneva ob-
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Št. 310509/09
Ob-3724/10
Na podlagi tretjega odstavka 6. točke,
Statuta družbe KLS Ljubno d.d., Loke 36,
3333 Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava
družbe
15. sejo skupščine
družbe KLS Ljubno d.d.,
ki bo dne 6. 7. 2010, ob 13. uri, v sejni
sobi direktorja družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalk glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalki glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2009 in
s poročilom nadzornega sveta KLS Ljubno
d.d. in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev KLS Ljubno
d.d. se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2009 in s poročilom
nadzornega sveta KLS Ljubno d.d. Delničarji so bili seznanjeni s prihodki uprave in
članov nadzornega sveta.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2009.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
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Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe KLS
Ljubno d.d. za poslovno leto 2009 znaša
1.998.600,37 EUR in ostane nerazporejen.
5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic.
Predlog sklepov:
5.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da sme v imenu družbe pridobivati lastne delnice za namene od prve do osme
alineje iz 247. člena ZGD-1.
5.2. Pooblastilo za nakup lastnih delnic
velja 36 mesecev, pri čemer znaša najnižja nakupna cena 20 EUR, najvišja pa 100
EUR, za eno delnico.
5.3. Skupni delež kupljenih delnic ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa:
6.1 Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2010 se imenuje revizijska
družba RIPRO, d.o.o. Velenje.
Na skupščini imajo pravico 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 do
vključno 1. 7. 2010.
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.
Gradivo za zasedanje skupščine, s predlogi sklepov in obrazložitve vsake točke
dnevnega reda, je na vpogled delničarjem
družbe na sedežu družbe, Loke 36, Ljubno
ob Savinji, v tajništvu družbe, vsak dan, od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, od 10 .do 12 ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki in
mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa, poleg
dneva in kraja izdaje pooblastila, še ime in
priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in
podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Vse udeležence skupščine prosimo, da
se pred začetkom zasedanja skupščine javijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 14. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
KLS Ljubno d.d.,
direktor
Bogomir Strašek
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Ob-3740/10
Uprava delniške družbe Metalka Commerce d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub
ljana, sklicuje
v. skupščino družbe
Metalka Commerce d.d.,
ki bo v sredo, 7. 7. 2010, ob 9. uri, na
sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine.
2. Informacija o letnem poročilu družbe
za leto 2009 in poročilu nadzornega sveta družbe o njegovi preveritvi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2009.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje
tri dni pred skupščino, in se pisno najavijo
tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe
najkasneje do ponedeljka, 5. 7. 2010.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom ali pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik,
med 10. in 12. uro.
Metalka Commerce d.d.
Uprava
Franc Ziherl – direktor
Ob-3747/10
Na osnovi določil 9.2. člena Statuta delniške družbe Telemach Murska Sobota d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
18. sejo skupščine
delniške družbe Telemach
Murska Sobota d.d.,
ki bo potekala dne 8. 7. 2010, ob 11.30,
v poslovnih prostorih družbe v Murski Soboti, Lendavska ulica 29, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Murska Sobota d.d. za poslovno
leto 2009 in predstavitev pisnega poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega
poročila za poslovno leto 2009, podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter
obravnava predloga sklepa za razporeditev
bilančnega dobička.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Za preštevalko glasov se izvoli Metka
Štrekelj.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Murska Sobota d.d. za
poslovno leto 2009 in poročilom nadzornega
sveta družbe o rezultatih preveritve letnega

poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina ter obsega preverjanja vodenja
v družbi med poslovnim letom 2009.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2009 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Bilančni dobiček družbe v višini 51.931,10
EUR ostane nerazporejen.
Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega reda skupščine: za revizorja družbe za poslovno leto
2010 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko
dostavijo v tajništvo družbe v Murski Soboti,
Lendavska ulica 29, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
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. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in 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. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko uprava poda odgovore in
podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupšćine je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih
družbe v Murski Soboti, Lendavska ulica 29,
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vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Telemach Murska Sobota d.d.
Korenič Slavko, direktor
Ob-3748/10
Na podlagi določil 18. člena Statuta
delniške družbe Telemach Velenje d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
19. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Velenje d.d.,
ki bo potekala dne 8. 7. 2010, ob 9.
uri, v poslovnih prostorih družbe v Velenju,
Rudarska cesta 6, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe Telemach Velenje d.d. za poslovno leto
2009 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2009, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe ob zaključku poslovnega
leta 2009.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
4. Odpoklic dosedanjega člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Za preštevalko glasov se izvoli Vanja
Strniša.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Rozman.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Velenje d.d. za poslovno
leto 2009 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja
v družbi med poslovnim letom 2009.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2009 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Bilančni dobiček družbe v višini
327.457,20 EUR ostane nerazporejen.
Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega reda skupščine: za revizorja družbe za poslovno leto
2010 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 4. točko dnevnega reda
skupščine:
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
odpokliče dosedanji član nadzornega sveta
Vojko Rovere.
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
za mandatno obdobje naslednjih štirih let
v nadzorni svet družbe imenuje Roman Volčič.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Velenju, Rudarska cesta 6, najpozneje do konca četrtega
dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine
se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in
njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi
ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
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. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in 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. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko uprava poda odgovore in
podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih
družbe v Velenju, Rudarska cesta 6, vsak
delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Telemach Velenje d.d.
Korenič Slavko, direktor
Ob-3749/10
Na podlagi določil 6.18. člena Statuta
delniške družbe Telemach Pobrežje d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
17. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Pobrežje d.d.,
ki bo potekala dne 7. 7. 2010, ob 12. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim
redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Pobrežje d.d. za poslovno leto
2009 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2009, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe ob zaključku poslovnega
leta 2009.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
4. Odpoklic dosedanjega člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine
v sestavi predsednice Danijele Kosovič in
preštevalca glasov Janija Tekavca.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Edita Špitalar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Pobrežje d.d. za poslovno
leto 2009 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja
v družbi med poslovnim letom 2009.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2009 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Bilančni dobiček družbe v višini
715.666,74 EUR ostane nerazporejen.
Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega reda skupščine: za revizorja družbe za poslovno leto
2010 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 4. točko dnevnega reda
skupščine:
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
odpokliče dosedanji član nadzornega sveta
Roman Volčič.
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
za mandatno obdobje naslednjih štirih let
v nadzorni svet družbe imenuje Slavko Korenič.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko
dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
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Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
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. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in 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.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi
v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih
družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, vsak
delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Telemach Pobrežje d.d.
Slapničar Roman, direktor
Ob-3750/10
Na podlagi določil 13. člena Statuta delniške družbe Telemach Tabor d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
21. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Tabor d.d.,
ki bo potekala dne 7. 7. 2010, ob 11. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Tabor d.d. za poslovno leto 2009
in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2009, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe ob zaključku poslovnega
leta 2009.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
4. Odpoklic dosedanjega člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
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5. Spremembe statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine
v sestavi predsednice Danijele Kosovič in
preštevalca glasov Janija Tekavca.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Edita Špitalar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Tabor d.d. za poslovno
leto 2009 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja
v družbi med poslovnim letom 2009.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2009 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Bilančni dobiček družbe v višini
1.910.172,37 EUR ostane nerazporejen.
Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega reda skupščine: za revizorja družbe za poslovno leto
2010 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 4. točko dnevnega reda
skupščine:
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
odpokliče dosedanji član nadzornega sveta
Vojko Rovere.
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
za mandatno obdobje naslednjih štirih let
v nadzorni svet družbe imenuje Roman Volčič.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 5. točko dnevnega reda skupščine: v besedilu tretjega odstavka 4. člena statuta se črta zadnji stavek.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko
dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
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. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi po-

slati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in 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.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi
v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6,
vsak delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Telemach Tabor d.d.
Korenič Slavko
Ob-3751/10
Na podlagi določil 37. člena Statuta delniške družbe Telemach Tezno d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
21. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Tezno d.d.,
ki bo potekala dne 7. 7. 2010, ob 13. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Tezno d.d. za poslovno leto 2009
in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2009, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe ob zaključku poslovnega
leta 2009.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine
v sestavi predsednice Danijele Kosovič in
preštevalca glasov Janija Tekavca.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Edita Špitalar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
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Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Tezno d.d. za poslovno
leto 2009 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja
v družbi med poslovnim letom 2009.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2009 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Bilančni dobiček družbe v višini
296.959,30 EUR ostane nerazporejen.
Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega reda skupščine: za revizorja družbe za poslovno leto
2010 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 4. točko dnevnega
reda skupščine: črta se prvi stavek v drugem odstavku 6. člena. Črta se drugi odstavek 7. člena.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko
dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
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. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in 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. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko uprava poda odgovore in
podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna

Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 4. točko dnevnega reda
skupščine:
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
odpokliče dosedanji član nadzornega sveta
Vojko Rovere.
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
za mandatno obdobje naslednjih štirih let
v nadzorni svet družbe imenuje Roman Volčič.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 5. točko dnevnega reda skupščine: v besedilu četrtega odstavka 4. člena statuta se črta zadnji stavek.
V besedilu petega odstavka 4. člena statuta
se črta zadnji stavek.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko
dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
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. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in 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.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi
v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6,

in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6,
vsak delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Telemach Tezno d.d.
Slapničar Roman
Ob-3752/10
Na podlagi določil 13. člena Statuta
delniške družbe Telemach Rotovž d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
18. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Rotovž d.d.,
ki bo potekala dne 7. 7. 2010, ob 10. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Rotovž d.d. za poslovno leto 2009
in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2009, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe ob zaključku poslovnega
leta 2009.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
4. Odpoklic dosedanjega člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine
v sestavi predsednice Danijele Kosovič in
preštevalca glasov Janija Tekavca.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Edita Špitalar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Rotovž d.d. za poslovno
leto 2009 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja
v družbi med poslovnim letom 2009.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2009 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Bilančni dobiček družbe v višini
7.513.299,91 EUR ostane nerazporejen.
Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega reda skupščine: za revizorja družbe za poslovno leto
2010 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
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vsak delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Telemach Rotovž d.d.
Korenič Slavko, direktor
Ob-3753/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 17. člena Statuta delniške družbe VARIS Proizvodnja sanitarnih
celic Lendava d.d., Industrijska ulica 4b,
9220 Lendava, uprava družbe sklicuje
15. sejo skupščine
delničarjev družbe VARIS Proizvodnja
sanitarnih celic Lendava d.d.,
ki bo v četrtek, 8. 7. 2010, ob 13. uri, na
sedežu družbe, na naslovu Industrijska ulica
4b, 9220 Lendava.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost
na skupščini. Po predlogu uprave se izvoli
predsednik skupščine Igor Vinčec, univ. dipl.
prav. in dva preštevalca glasov Melita Tompa in Matej Furlan.
Za sestavo notarskega zapisnika seji prisostvuje vabljena notarka, Romana Gajšek.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2009, konsolidiranim
letnim poročilom, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta zvezi
s pregledom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani z letnim poročilom o poslovanju družbe in konsolidiranim letnim poročilom ter
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe,
ki se nanaša na preveritev letnega poročila
družbe VARIS za poslovno leto 2009 in preveritev konsolidiranega letnega poročila za
poslovno leto 2009.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2009 znaša 1.949.515 EUR
in ostane nerazporejen.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo
o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Spremeni se 11. člen Statuta družbe VARIS Lendava d.d. tako, da se po novem
glasi: »Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred
sejo z objavo v Uradnem listu RS in pisnim
vabilom delničarjem, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša 5%,
ter na oglasni deski družbe.
Spremeni se zadnji odstavek 14. člena
Statuta družbe VARIS Lendava d.d. tako,
da se po novem glasi: »Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi
plačilo, o čemer odloči skupščina. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri
dobičku. Nagrada se lahko izplača v obliki
dodelitve lastnih delnic družbe.«
Spremeni se 16. člen Statuta družbe VARIS Lendava d.d., tako da se tretji odstavek
po novem glasi: »Uprava mora skupščini
predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta. Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega
dobička in o razrešnici, mora biti v prvih
osmih mesecih po koncu poslovnega leta.«
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V 16. členu se doda nov peti odstavek,
ki se glasi:
»Skupščina lahko določi politiko prejemkov članov organov vodenja ali nadzora,
pri določitvi le-te pa sledi načelom Zakona
o gospodarskih družbah. Vsi prejemki članov organov vodenja ali nadzora morajo biti
v skladu s tako politiko prejemkov.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti
odstavek.
Spremeni se 17. člen Statuta družbe VARIS Lendava d.d. tako, da se po novem glasi: »Skupščino sklicuje direktor, ki tudi določi
kraj, kjer se sestane skupščina. Skupščino
mora sklicati, če to pisno zahtevajo delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, pri čemer so dolžni navesti
namen in razloge sklica.
Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred njenim zasedanjem, o čemer se objavi dnevni
red zasedanja.
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 (presečni dan), ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo
s pisno prijavo najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino.«
6. Sprejem poročila o poslovanju sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo uprave o poslovanju sklada lastnih
delnic v letu 2009.
7. Pooblastilo družbi za pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbi podeljuje
pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic kot sledi:
1. pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic velja 18 mesecev od dneva izdaje
pooblastila;
2. pooblastilo velja za pridobivanje lastnih delnic do 10% osnovnega kapitala
družbe;
3. cena, po kateri družba pridobi delnice,
ne sme biti nižja od 10 EUR in ne višja od 12
EUR, cena, po kateri družba odsvaja lastne
delnice, ne sme biti nižja od 10 EUR;
4. družba lahko odsvoji lastne delnice
tudi izven organiziranega trga vrednostnih
papirjev, pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi. Poročilo uprave za
izključitev prednostne pravice delničarjev pri
odsvajanju lastnih delnic je sestavni del gradiva za skupščino.
8. Imenovanje revizorja za revidiranje
poslovanja za leto 2010.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe
VARIS Lendava d.d., za poslovno leto 2010,
imenuje Revizijska hiša BORERA d.o.o.,
Pod gradiščem 7, iz Maribora.
II. Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji so dolžni pisno prijaviti svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev
morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

III. 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. 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 7 dni po objavi tega sklica skupščine.
IV. Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
V. Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in 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.
VI. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
v Lendavi, Industrijska ulica 4b, od objave
sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.
do 12. ure, na dan zasedanja skupščine pa
od 9. do 10.30.
VARIS Lendava d.d.
Uprava družbe
Ob-3756/10
Direktor družbe Ultramarin, razvojno
podjetje d.d., Babinska c. 5, Ljutomer, na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah in
Statuta družbe sklicuje
skupščino
družbe Ultramarin, razvojno podjetje
d.d.,
ki bo v torek, 6. 7. 2010, ob 12. uri, v poslovnih prostorih družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d., Babinska cesta 5, 9240
Ljutomer.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov ter notarja.
Predlog sklepa:
1. Skupščina izvoli za predsednico skupščine Horvat Blanko, za preštevalki glasov
Počič Dragico in Kuster Suzano. Skupščina
se seznani, da bo zapisnik o delu skupščine
vodil notar Šömen Franc.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
za leto 2009 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta skupščini družbe,
uporaba bilančnega dobička leta 2009 in
odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Skupščina družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d. se seznani z revidiranim
Letnim poročilom družbe za leto 2009 in
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila.
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– Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2009 v znesku 284.869 EUR
ostane v celoti nerazporejen.
2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem
letu 2009, s čimer potrdi in odobri njuno
delo.
3. Seznanitev z izvolitvijo člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani, da je svet delavcev na seji dne 21. 12. 2009 izvolil člana
nadzornega sveta, predstavnika delavcev
Franca Niderla za naslednje mandatno obdobje 4 let.
4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Ultramarin d.d. zaradi uskladitve
z določbami ZGD-1C.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe Ultramarin d.d., zaradi uskladitve z določbami
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09), kot izhaja iz besedila,
ki je sestavni del gradiva skupščine.
5. Dezinvestiranje dolgoročne naložbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Skupščina se seznani in soglaša s postopno odprodajo deleža v družbi Poliester
Priboj a.d. Srbija z namenom zmanjšanja
obveznosti do banke.
6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
1. Za izvedbo revizije poslovanja družbe
za leto 2010 se imenuje revizijska družba
AUDIT&Co, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o. iz Murske Sobote.
Pogoji za udeležbo na skupščini in 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), in ki svojo udeležbo na skupščini
najkasneje konec četrtega dne pred njenim
zasedanjem pisno prijavijo v tajništvu družbe, na naslov: Ultramarin d.d., Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom za zastopanje na skupščini, zakoniti zastopniki še z izpisom iz
sodnega registra. Pooblastila morajo biti
v pisni obliki in dana v hrambo na sedež
družbe najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Udeleženci skupščine se pred zasedanjem skupščine prijavijo v tajništvu družbe,
kjer bodo s podpisom na seznam prisotnih
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
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

– preveri ustreznost cene, po kateri je
družba Premogovnik Velenje, d.d. premog
prodajala povezani družbi Termoelektrarna
Šoštanj, d.o.o.,
– preveri gibanje cen električne energije
v tem času oziroma cen ter drugih kazalcev
poslovanja družbe Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o.,
– razhajanja med gibanjem cen električne energije, ki jo je prodajala družba Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. in cen premoga, ki ga je prodajala družba Premogovnik
Velenje, d.d.,
– obseg morebitnega oškodovanja družbe Premogovnik Velenje, d.d. in njenih delničarjev zaradi neustrezne prodajne cene
premoga,
– obseg morebitnega okoriščanja družbe
Termielektrarna Šoštanj, d.o.o. ali krovne
družbe HSE d.o.o.
Revizor bo o obsegu opravljene posebne revizije in ugotovitvah izdelal poročilo
ter ga bo nemudoma posredoval organom
družbe.«
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice in drugi pogoji za uresničevanje
glasovalnih pravic in udeležbo:
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 (konec ponedeljka, 5. 7.
2010),
– ki bodo svojo udeležbo in glasovanje
na skupščini prijavili (prijava mora prispeti
na družbo – prejemna teorija) pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino (najpozneje do 24. ure, 5. 7. 2010 na
sedežu družbe (pri vratarju pred vhodom
v upravno zgradbo ali v tajništvo predsednika uprave družbe.)
Skupščine se lahko udeležijo pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki bodo
izpolnili prej navedena pogoja. Pooblastilo
mora biti pisno. Zastopniki pravnih oseb se
morajo izkazati z izpiskom iz sodnega registra.
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 11. 6. 2010.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge
sklepov iz 300. in 301. člen a ZGD-1 (v
nadaljevanju:nasprotni predlog). Nasprotni 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
11. 6. 2010 družbi poslal predlog za objavo
v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.

družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v
nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
družbi poslal predlog za objavo v skladu
s 300 oziroma 301. členom ZGD-1.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih in z istim
dnevnim redom, čez 30 minut. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarjeva pravica do obveščanja
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.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitev
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na sedežu družbe Babinska cesta 5, Ljutomer, so vsak delavnik, od dneva sklica
skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 10. do 12. ure,
v tajništvu družbe dostopni in brezplačno
na voljo:
– predlogi in obrazložitve sklepov,
– letno poročilo družbe Ultramarin d.d.
za leto 2009,
– poročilo nadzornega sveta skupščini
družbe za leto 2009,
– obrazložitev predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe Ultramarin d.d.
Ultramarin, razvojno podjetje d.d.
Uprava družbe
Ob-3766/10
Na podlagi 38. člena Statuta družbe Premogovnik Velenje, d.d. in na podlagi določil tretjega odstavka 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah-1, uprava družbe
sklicuje
16. sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d. Velenje,
Partizanska cesta 78,
ki bo v petek, 9. julija 2010, ob 11. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju,
Partizanska cesta 78.
Predlagani dnevni red.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa, kot ga predlagajo manjšinski delničarji je: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli Vladimir Bilić. Za preštevalca glasov
se izvolita Mario Bender in Anja Vrtačnik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Milan Dolgan iz Ljubljane.
2. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa, kot ga predlagajo manjšinski delničarji:
»Za posebnega revizorja, ki bo preveril
pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe Premogovnik Velenje, d.d. se imenuje
družba Revidocom, d.o.o., Grizoldova ulica
5, Maribor. Posebna revizija se opravi za
obdobje zadnjih petih let. Revizor naj:
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov ter njihovo obrazložitvijo bo na voljo
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
V skladu z 296/4. členom ZGD-1 bo
sklic objavljen tudi na spletni strani družbe,
http://www.rlv.si.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Premogovnik Velenje, d.d.
direktor
dr. Milan Medved, univ. dipl. inž. rud.
Ob-3770/10
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d., uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas d.d.,
ki bo 5. 7. 2010, ob 12. uri, na sedežu
družbe, Pražakova 4, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Sprememba revizorja za revidiranje
poslovnih izkazov za leto 2009.
Predlogi sklepov:
Sklep k točki 1: ugotovi se sklepčnost
skupščine in da je na skupščini prisotna vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki
bo sestavila zapisnik.
Sklep k točki 2: izvolijo se delovna telesa
skupščine. Za predsednika in dva preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu
uprave oziroma delničarjev na skupščini.
Sklep k točki 3:
Skupščina imenuje revizijsko družbo
ABC Revizija d.o.o., Ljubljana, Dunajska
cesta 101 za revizorja družbe za revidiranje
poslovnih izkazov za leto 2009.
S sprejemom tega sklepa preneha veljati
sklep skupščine o imenovnju revizorja za
leto 2009, ki ga je skupščina družbe sprejela
na seji dne 28. 12. 2009.
Sklepe navedene pod točkami 1 in 2
predlagata uprava in nadzorni svet skupaj,
sklep pod točko 3 pa le nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
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, to je dne 1. 7.
2010.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini
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najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
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.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni
predlog) ali predloge sklepov 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, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za skupščino je dostopno in
brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Pražakova 4, Ljubljana, vsak
delavnik, od dneva sklica skupščine pa vse
do vključno dneva zasedanja skupščine
v času od 8. do 12. ure, vključno s predlogi
sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1.
V skladu s četrtim odstavkom 296. člena
ZGD-1, se gradivo objavi tudi na spletnih
straneh družbe.
Uprava Kompas d.d.
Ob-3773/10
Na podlagi določil 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah, določil 15. člena
Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d. in 8. člena
Poslovnika Skupščine Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., sklicujem
47. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v
nadaljevanju: Kapitalska družba, d.d.),
ki bo v ponedeljek, dne 5. 7. 2010, ob 15.
uri, v prostorih Kapitalske družbe, d.d., Ljub
ljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje,
konferenčna dvorana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda.
Predloga sklepov: sprejme se predlagani
dnevni red.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena
notarka Nada Kumar.

2. Seznanitev z letnim poročilom Kapitalske družbe, d.d. za poslovno leto 2009
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d.d. se je seznanila z letnim poročilom Kapitalske družbe, d.d. za poslovno
leto 2009, z mnenjem revizorja in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Seznanitev s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Kapitalska družba za leto
2009 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d.d. se je seznanila s konsolidiranim
letnim poročilom Skupine Kapitalska družba
za poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu
2009.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
skupščina Kapitalske družbe, d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za delo v poslovnem letu 2009.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d.d. imenuje za revizorja za poslovno leto 2010 družbo Ernst & Young d.o.o.
iz Ljubljane.
6. Potrditev Rebalansa finančnega načrta Kapitalske družbe, d.d. za leto 2010 in seznanitev z Rebalansom poslovnega načrta
Kapitalske družbe, d.d. za leto 2010.
Predlog sklepov:
Skupščina Kapitalske družbe, d.d. sprejme Rebalans Finančnega načrta Kapitalske
družbe d.d. za leto 2010.
Skupščina Kapitalske družbe, d.d. se je
seznanila z Rebalansom Poslovnega načrta
Kapitalske družbe, d.d. za leto 2010.
7. Seznanitev z vsebinami pogodb o zaposlitvi s člani uprave Kapitalske družbe,
d.d.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d.d. se je seznanila z vsebina pogodb o zaposlitvi s člani uprave Kapitalske
družbe, d.d.
8. Pobude in vprašanja.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar,
ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (to je na presečni dan 1. 7. 2010).
Delničar skladno z 246. členom ZPIZ-1 izvršuje svoja upravičenja preko članov skupščine Kapitalske družbe, d.d., ki jih je s svojim sklepom imenovala Vlada Republike
Slovenije.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 119, vsak delavnik, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure. Člani
skupščine prejmejo gradivo za skupščino
s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo
tudi po pošti.
Vsak član skupščine lahko po objavi
sklica skupščine pisno zahteva dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi mora v pisni
obliki predložiti predlog sklepa, o katerem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Člani skupščine lahko zahtevo po
dodatni točki dnevnega reda družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Vsak član skupščine lahko k vsaki točki
dnevnega reda v pisni obliki daje predloge
sklepov, ki jih bo družba objavila v Uradnem
listu Republike Slovenije le, če bo član skupščine v sedmih dneh po objavi sklica skupščine posredoval družbi razumno utemeljen
predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge člane skupščine
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Delničar Republika Slovenija lahko na
skupščini preko članov skupščine uresničuje svoje pravice do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Aleksander Svetelšek
Predsednik skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Ob-3769/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter točke 8.2. in 8.3. Statuta družbe Vegrad d.d. Gradbeno industrijsko podjetje, uprava družbe sklicuje
12. redno skupščine
družbe Vegrad d.d. Gradbeno
industrijsko podjetje, Stari trg 35, 3320
Velenje,
ki bo dne 5. 7. 2010, ob 8. uri, na sedežu
družbe v Velenju, Stari trg 35, v sejni sobi,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sprejem
dnevnega reda.
1.1. Uprava predlaga skupščini sprejem
naslednjega sklepa:
Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.
Izvolijo se delovni organi skupščine.
Sprejme se predlagani dnevni red.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar, ki bo vodil in potrdil zapisnik zasedanja
skupščine.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
2.1. Uprava predlaga skupščini sprejem
naslednjega sklepa:
Osnovni kapital družbe Vegrad d.d.,
Stari trg 35, 3320 Velenje, sedaj znaša 4.854.722,34 EUR in je razdeljen na
1.164.202 navadnih nematerializiranih kosovnih delnic, z glasovalno pravico.
Osnovni kapital družbe se poveča
z 4.854.722,34 EUR za 13.000.000,00 EUR,
tako da celotni osnovni kapital družbe po
povečanju znaša 17.854.722,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede na
naslednja dva načina:
a) Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki:
Povečanje osnovnega kapitala v znesku 5.000.000,00 EUR se izvede z izdajo
1.199.040 navadnih nematerializiranih kosovnih delnic z glasovalno pravico.
Novo izdane delnice se vplačujejo v znesku 4,17 EUR po delnici, tako da znaša skupna vrednost dokapitalizacije 5.000.000,00
EUR in se v celoti prenese na osnovni kapital.
Vse novo izdane kosovne delnice dajejo
njihovim imetnikom upravičenja in pravice,

ki so enaka upravičenja in pravice že obstoječih delnic.
Delnice se vplačajo v celoti v denarju,
v polnem emisijskem znesku.
Dosedanji delničarji imajo glede vpisa
novih delnic pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, prednostno pravico
v skladu z zakonom.
Vpis novih delnic se izvede v roku najkasneje do dne 5. 9. 2010, na poseben račun,
ki ga posebej za namen izvedbe povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vplačili
v imenu družbe odpre pooblaščeni notar.
Družba notarja pooblasti, da sredstva iz
tega računa prenese na račun družbe po
izpolnitvi pogoja, da so vse nove delnice iz
povečanja osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki pravočasno in v celoti vpisane
in vplačane s strani vplačnikov osnovnega
kapitala. V nasprotnem primeru se sredstva
v roku 5 dni vrnejo vplačnikom kapitala.
Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki je uspešno, če so vplačane vse
razpisane delnice.
a) Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki:
Za povečanje osnovnega kapitala se
izda 8000 prednostnih delnic brez glasovalne pravice.
Novo izdane delnice se vplačujejo v znesku 1000,00 EUR po delnici, tako da znaša
skupna vrednost dokapitalizacije 8.000.000
EUR.
Vse novo izdane prednostne delnice so
brez glasovalne pravice.
Povečanje osnovnega kapitala v znesku 8.000.000,00 EUR se izvede z izdajo
8.000 prednostnih delnic brez glasovalne
pravice s fiksno določenim donosom, ki ne
presega 3% od vrednosti stvarnega vložka
posameznega vlagatelja letno in je pogojen
z ustvarjanjem določenega obsega dobička
družbe.
Delnice lahko vplačajo dobavitelji družbe, s katerimi je družba sklenila pisne sporazume o njihovem sodelovanju v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe,
in sicer na način, da ti dobavitelji družbe
v kapital družbe kot stvarni vložek vložijo
svoje terjatve do družbe (konverzija terjatev
v osnovni kapital).
Dosedanji delničarji družbe nimajo prednostne pravico v skladu z zakonom, glede
vpisa novih delnic pri povečanju osnovnega
kapitala s stvarnimi vložki.
Vpis novih delnic za povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki se izvede
v roku najkasneje do dne 5. 9. 2010.
Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki je uspešno, če so vplačane vse
razpisane delnice.
Uprava družbe je pooblaščena, da po
povečanju osnovnega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe
statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi
zaradi povečanja osnovnega kapitala.
Utemeljitev predlogov sklepov:
Sklep 1.1.: za delovanje in izvedbo
skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika skupščine in druge osebe,
ki opravljajo dejanja za tehnično izvedbo
skupščine.
Sklep 2.1.: Družba je zaradi finančnih
težav, v katerih se je znašla zaradi težav
na tržišču, že sprožila ukrepe finančnega
prestrukturiranja v smislu reševanja njenih dolžniško-upniških razmerij z upniki,
sprejela in pripravila je načrte finančnega
prestrukturiranja odplačevanja upniških ter-
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jatev in izvedla več medsebojnih sestankov
z največjimi poslovnimi bankami in lastniki,
na katerih je bilo soglasno ugotovljeno, da
mora poslovodstvo družbe pripraviti in ob
sodelovanju pogodbenih strank izvesti določene ukrepe finančnega in poslovnega
prestrukturiranja, s katerimi bi družbi zagotovilo nadaljnje uspešno poslovanje. Na
podlagi te zahteve je poslovodstvo družbe
predlagalo ukrepe, ki vključujejo določen
obseg pravic in obveznosti poslovnih bank
in lastnikov, predvsem v vlogi vplačnikov
kapitala v postopku povečanja osnovnega
kapitala družbe in kreditodajalcev v nadaljnjem poslovanju družbe oziroma pri dokončanju v naprej opredeljenih projektov
družbe. Družba zato izvaja vse aktivnosti,
ki so v skladu z ZGD-1 potrebne za pripravo in izvedbo povečanja osnovnega kapitala dolžnika s stvarnimi in denarnimi vložki,
med katerimi je tudi odločanje delničarjev
na skupščini o povečanju osnovnega kapitala družbe.
Udeležba na skupščini in gradivo za
skupščino
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
vsi delničarji družbe, ki so vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred sejo
skupščine (presečni dan) oziroma njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo za udeležbo in
glasovanje mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Velenju,
Stari trg 35, 3320 Velenje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in poročilom uprave družbe, je na razpolago
vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, na sedežu družbe, Vegrad d.d., Stari trg 35, 3320
Velenje, v času od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda zaradi objave ali zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda, v skladu z določili
298., 300. in 301. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, pisno sporočijo upravi
najpozneje v sedmih dneh od objave tega
sklica.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Vegrad d.d.
Gradbeno industrijsko podjetje
glavna direktorica
Hilda Tovšak

Razširitve dnevnih redov
Št. 24/10
Ob-3680/10
Na podlagi zahteve Smučarske zveze
Slovenije, ki je delničar družbe Športna loterija d.d. in ima v lasti 1.785 vseh izdanih delnic družbe Športna loterija d.d., kar
predstavlja 10% vseh izdanih delnic, se na
podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) na 19. seji skupščine družbe Športna loterija d.d., Dunajska 22, 1000
Ljubljana, ki je sklicana za dne 23. 6. 2010,
ob 12. uri, na sedežu družbe, doda nova
8. točka dnevnega reda, ki se glasi:
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»8. Sprejem pogodbe o kupoprodaji delnic z dne 14. maja 2010.«
Predlog sklepa:
Sprejme se pogodba o kupoprodaji delnic, ki jo je upravi Športne loterije d.d., dne
14. maja 2010, posredoval predsednik Smučarske zveze Slovenije.
Dodatno gradivo
Gradivo v zvezi z dodatno točko dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Športna loterija d.d. v Ljubljani,
Dunajska cesta 22, in sicer od dneva objave
naprej, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Športna loterija d.d.
Janez Bukovnik,
predsednik uprave
Ob-3765/10
Uprava Pomorske družbe d.d. Portorož,
Obala 55, obvešča delničarje, da je dne
28. 5. 2010 prejela zahtevo delničarja Mercata d.d. Ljubljana, za dopolnitev dnevnega
reda skupščine družbe, ki je sklicana za dne
1. 7. 2010, ob 14. uri, na sedežu družbe.
Obenem je družba Mercata d.d. vložila tudi
nasprotni predlog k 2. točki objavljenega
dnevnega reda.
Uprava ugotavlja, da je bila zahteva
posredovana v skladu s prvim odstavkom
298. člena ZGD-1, ter se skladno s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavlja razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog
delničarja Mercata d.d. Ljubljana kot sledi:
I. Mercata d.d. Ljubljana predlaga razširitev dnevnega reda tako, da se dodata novi
4. in 5. točka, ki se glasita:
4. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa k 4. točki dnevnega
reda:
»Z dnem 1. 7. 2010 skupščina družbe
odpokliče člana nadzornega sveta Gregorja
Velkaverha.«
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa k 5. točki dnevnega
reda:
»Z dnem 1. 7. 2010 skupščina družbe za
člana nadzornega sveta s štiriletnim mandatom imenuje Marka Mencina.«
Obrazložitev in utemeljitev predloga delničarja Mercate d.d.:
»Član in predsednik nadzornega sveta
Gregor Velkaverh je v letu 2007 predlagal dokapitalizacijo Pomorske družbe d.d.
s stvarnimi vložki, po kateri bi vse delnice
pridobil le en delničar – družba Istrainvest
d.o.o., ki jo je na skupščini zastopal ta isti
Gregor Velkaverh. S predlagano dokapitalizacijo bi se ostalim delničarjem Pomorske družbe d.d. vrednost njihovih delnic
skupaj znižala za najmanj 2,5 mio EUR.
Zaradi takšnega ravnanja v škodo ostalih
delničarjev je bila zoper Gregorja Velkaverha kot predsednika nadzornega sveta
družbe vložena tudi kazenska ovadba. Na
podlagi navedenega Gregor Velkaverh kot
član nadzornega sveta ne uživa več zaupanja delničarjev, zato predlagamo njegov
odpoklic.
Marko Mencin, univ. dipl. inž., z večletnimi izkušnjami upravljanja in vodenja podjetij,
trenutno zaposlen v družbi Mercata, d.d.,
Ljubljana, kot predsednik uprave, je imetnik
Certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.
Glede na navedeno ustreza vsem kriterijem
za člana nadzornega sveta.«
II. Nasprotni predlog sklepa k 2. točki
dnevnega reda, ki ga vlaga delničar Mercata
d.d. Ljubljana:
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»1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2009, v višini 52.600 EUR ostane nerazporejen.
2. Članom uprave in nadzornega sveta
Pomorske družbe d.d. skupščina za njihovo
delovanje v letu 2009 razrešnice ne podeli.«
Obrazložitev in utemeljitev predloga delničarja Mercate d.d.:
»Uprava Pomorske družbe d.d. v letu
2009 ni ustrezno delovala, saj se direktor
družbe ni udeležil niti skupščine družbe
v letu 2009, niti ni ustrezno spremljal poslovanja, niti se ni ustrezno seznanil z računovodskimi izkazi.
Nadzorni svet Pomorske družbe d.d.
v letu 2009 niti na eni seji ni deloval v popolni sestavi, zaradi same sestave pa v nobenem primeru ni mogel učinkovito in neodvisno nadzirati vodenja družbe. Poleg tega
je predsednik nadzornega sveta namesto
uprave praktično prevzel vodenje družbe,
zaradi česar je bil nadzor onemogočen.
Družba Mercata, d.d., Ljubljana, bo na
sami seji skupščine ugovarjala predlogu
uprave pri 2. točki dnevnega reda zasedanja
skupščine in bo druge delničarje poskušala
pripraviti do tega, da bodo glasovali za njen
zgoraj navedeni nasprotni predlog.«
Pomorska družba,
Opravljanje holding družb d.d., Portorož
Uprava

Nasprotni predlogi
Ob-3687/10
Uprava družbe ETI Elektroelement d.d.
Izlake, Obrezija 5, na podlagi 300. člena
Zakona o gospodarskih družbah sporoča
delničarjem, da je dne 21. 5. 2010 prejela
nasprotne predloge sklepov delničarjev:
– GIP beton MTO, d.o.o., Cesta 20. julija
2c, Zagorje ob Savi,
– Mumelj Bogomir, Ribnik 9b, Kisovec,
– Medija Branko, Cesta 15. aprila 35,
Kisovec,
– Lipovšek Nataša, Narof 41, Izlake,
ki se nanašajo na naslov točke in način
glasovanja k 2. točki dnevnega reda, ter
vsebino sklepa k 4. točki dnevnega reda
16. skupščine.
Nasprotni predlog k 2. točki »Predstavitev poročila nadzornega sveta za leto 2009,
ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu
svetu za leto 2009« se glasi:
»Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta,
revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila za leto 2009 in njegovi potrditvi, ter
posamična podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa 2.1.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki
članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
za leto 2009.
Predlog sklepa 2.2.
Podeli se razrešnica upravi za delo v poslovnem letu 2009.
Predlog sklepa 2.3.
Podeli se razrešnica nadzornemu svetu
za delo v poslovnem letu 2009.«
Utemeljitev:
Sklep 2.1. je seznanitvene narave in se
o njem ne glasuje.

Sklep 2.2. – Proceduralno zahtevamo,
da se glasuje o podelitvi razrešnice uprave
posamično, in sicer o predsedniku uprave
in članici uprave.
Sklep 2.3. – Proceduralno zahtevamo, da
se glasuje o podelitvi razrešnice o vsakem
posamezniku nadzornega sveta posebej.
Nasprotni predlog k točki 4 »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic« se
glasi:
»Skupščina pooblašča upravo, da lahko
na podlagi 247. člena ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobi delnice
družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost
delnice ne sme presegati 60 evrov, najnižja
nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 42
evrov za delnico.
Skupni delež pridobljenih delnic, skupaj
z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že
ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Delnice lahko odproda le na
osnovi javnega zbiranja ponudb, pri čemer
najmanjša odkupna cena ne sme biti manjša od 60 EUR oziroma od zadnje revidirane
knjigovodske cene delnice, kolikor je ta višja
kot 60 EUR.
Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja
sklepa. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice.«
Utemeljitev:
Delničarji smo mnenja, da je potrebno
skrbno kupovati delnice v sklad lastnih delnic, saj smo, v nekaterih delniških družbah,
bili priča zlorabi tega instituta. Hkrati je nujna tudi takojšnja ukinitev vinkulacije delnic,
ki bo omogočila prosto trgovanje in večjo
transparentnost pri samem trgovanju in
s tem odkup v sklad ne bo več potreben. Da
bi preprečili nepotrebno izčrpavanje podjetja
in zmanjšali možnost zlorabe tega instituta,
smo predlagali višjo najnižjo ceno in način
odprodaje ter skrajšali trajanje pooblastila.
Isti delničarji, katerih skupni deleži presegajo 1/20 osnovnega kapitala družbe, so
dne 21. 5. 2010 zahtevali dopolnitev dnevnega reda z dodatnimi tremi točkami dnevnega reda.
Dodatna točka 6 dnevnega reda se glasi: »Odpoklic dosedanjih članov nadzornega
sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Delničarji z dnem 7. 7. 2010 odpokličejo
vse tri predstavnike kapitala v nadzornem
svetu družbe, ki so: Marjan Kramar, Franc
Bobinac in Matjaž Lenassi, katerim z dnem
zasedanja skupščine tudi preneha mandat.
Z dnem 7. 7. 2010 pa skupščina imenuje nove člane nadzornega sveta družbe, in
sicer:
– mag. Karol Peter Peršolja, rojen 4. 2.
1963, po izobrazbi mag. znanosti, strokovnjak ekonomske stroke in dolgoletni komercialni direktor Elektro Primorske, trenutno
zaposlen kot direktor podjetja Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. (prilagamo CV), opomba: objavljeno na www.
eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx.
– mag. Edvin Makuc, rojen 9. 11. 1958,
po izobrazbi magister poslovodenja in organiziranja MBA, po poklicu pa univerzitetni inženir strojništva, sedaj zaposlen kot direktor
v lastnem podjetju, ki uspešno vodi reorganizacije, sanacije in finančno prestrukturiranje
podjetij v težavah (prilagamo CV), opomba:
objavljeno na www.eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx,
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– Nataša Lipovšek, rojena 7. 1. 1964, po
izobrazbi univ. dipl. ekonomist, trenutno je
zaposlena kot direktorica finančne službe
v TET Trbovlje, in to funkcijo je pred leti
opravljala tudi v ETI Izlake, d.d. za obdobje
4 let od dneva izvolitve na skupščini.«
Obrazložitev:
V trenutnem nadzornem svetu ETI Izlake, mali delničarji in večina institucionalnih
lastnikov nismo zastopani. Mnenja smo, da
je glede na ustvarjeno izgubo v letu 2009
in nič kaj prepričljivejše poslovne napovedi
in izboljšanje poslovnih rezultatov za leto
2010, potrebno skrbno preveriti poslovne
načrte in pristopiti k aktivnejši vlogi lastnikov,
ki z imenovanjem novega nadzornega sveta
želijo pomagati in usmerjati upravo družbe,
da poveča kakovost izdelkov in izboljša organizacijo samega proizvodnega procesa
ter s tem omogoči stabilizacijo podjetja in
ohranitev delovnih mest ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta v regiji. Dosedanji člani nadzornega sveta so sicer strokovnjaki s svojega področja, a menimo, da
zaradi obilice drugih obveznosti, ki jih imajo,
žal ne morejo več kvalitetno in strokovno
nadaljevati tako pomembnega dela, kot je
nadzor in usmerjanje uprave, kar bi pripeljalo do boljših poslovnih rezultatov, zato
v novi nadzorni svet predlagamo kompetentne strokovnjake iz elektrostroke, kakor
tudi iz področja kriznega vodenja, kar bi dalo
družbi nov zagon in ambicije za prihodnje
delovanje družbe, ki se, glede na predstavljeno letno poročilo, nahaja v težavah.
Dodatna točka 7. dnevnega reda se glasi: »Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
Odpravi se vinkulacija delnic, ki je določena s Statutom družbe Eti Elektroelement
d.d. V skladu s 329. členom ZGD-1C se na
skupščini, ki jo je uprava sklicala za 7. 7.
2010, potrdi sprememba statuta, s katero
se ukinja vinkulacija delnic. Takšen sklep bo
veljavno sprejet, če bo za njega glasovala
večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega kapitala.«
Obrazložitev:
Vinkulacija delnic omejuje prosto razpolaganje z lastnino, kar po našem mnenju
omejuje premoženjskopravne pravice, tako
imetnikov delnic kot tudi predstavlja kršitev
ustavno zagotovljene pravice do prostega
razpolaganja z lastnim premoženjem. Ker
trenutno ni nobene neposredne nevarnosti
za sovražni prevzem, menimo, da je ta institut nepotreben in predvsem na škodo njenih
imetnikov, zato se ga naj odpravi.
Dodatna točka 8 dnevnega reda se glasi:
»Uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje
na organizirani trg vrednostnih papirjev na
Ljubljanski borzi.
Predlog sklepa:
Uprava v roku 6 mesecev od sprejetja
sklepa na skupščini pripravi in izvede vse
potrebne postopke in aktivnosti, potrebne za
uvrstitev vrednostnih papirjev izdajatelja Eti
Elektroelement d.d. v trgovanje na organizirani trg, tako kot to predpisuje Zakon o trgu
vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ZTFI).
Po pridobitvi potrebnega soglasja ATVP
k prospektu izdajatelja, pa uprava skliče
skupščino delničarjev najkasneje v 30 dneh
po pridobitvi soglasja ATVP.«
Utemeljitev:
Da bi delničarji prosto razpolagali z delnicami in ob omejeni možnosti odkupa menimo, da je najbolje, da se delnice uvrsti na
organiziran trg vrednostnih papirjev, s čimer

sveta družbe Nova KBM, d.d., ki naj predstavlja oziroma zastopa interese nekaj več
kot 100.000 malih delničarjev Nove KBM
v nadzornemu svetu družbe. Predlagani
kandidat izpolnjuje vse zahtevane kriterije
in je predložil vsa zahtevana potrdila in dokazila, skladno s pozivom Nominacijskega
odbora Nove KBM. Kandidat ima podporo tudi s strani Zavoda za zastopanje in
izobraževanje malih delničarjev, katerega
podpredsednik je Stojan Auer, vodi pa ga
Stanislav Zajšek.
Doc. dr. Simon Čadež se je rodil v Kranju, kjer je končal osnovno in srednjo šolo.
Po uspešno zaključenem študiju na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani se je
tam tudi zaposlil kot asistent. V okviru priprave doktorske disertacije je pod mentorstvom prof. Chrisa Guildinga dva semestra
študiral na Univerzi Griffith v Avstraliji. Doktorat je uspešno obranil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2005. Kot
docent za računovodstvo in revizijo je redno
zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze
v Ljubljani, pogodbeno pa še na Fakulteti
za upravo in Fakulteti za matematiko in fiziko, na katerih je nosilec šestih predmetov
s področja računovodstva. Raziskovalno
se ukvarja s področji poslovodnega računovodstva, strateškega managementa, trajnostnega razvoja, managementa znanja in
finančnih trgov. S teh področij je objavil prek
20 znanstvenih člankov tudi v najbolj prestižnih svetovnih revijah ter dva univerzitetna
učbenika.
Poleg akademskega dela aktivno sodeluje tudi v širšem družbenem okolju. Je
predsednik Državne predmetne komisije za
splošno maturo za ekonomijo v Državnem
izpitnem centru, predsednik Predmetne razvojne skupine za ekonomijo na Zavodu
RS za šolstvo, član Poravnalnega odbora
izvedencev za preizkus menjalnega razmerja v okviru Ministrstva za gospodarstvo in
svetovalec uprave v podjetju IRM. Je tudi
član Izvršnega odbora Društva MDS v katerem »PRO BONO« pomaga pri številnih
zagatah malih delničarjev in jih tudi zastopa
na skupščinah družb.
Uprava Nove KBM d.d.
Andrej Plos, član
Manja Skernišak, članica
Matjaž Kovačič, predsednik

se bo povečala likvidnost in transparentnost
pri takšnem trgovanju.
Sporočilo uprave družbe ETI Elektroelement d.d.
Uprava družbe kot organ družbe in kot
sklicateljica skupščine delničarjev, delničarjem družbe sporoča:
A. Uprava soglaša s predlagano spremembo naslova 2. točke dnevnega reda ter
s predlaganim načinom posamičnega glasovanja o razrešnicah. Sledeč predlogom
delničarjev, besedila predlaganih sklepov,
o katerih bo na skupščini potekalo glasovanje, glasijo:
»2.2.a. Podeli se razrešnica Berginc Tomažu, članu in predsedniku uprave za delo
v poslovnem letu 2009.«
»2.2.b. Podeli se razrešnica Opresnik
Kovačič Maji, članici uprave za delo v poslovnem letu 2009.«
»2.3.a. Podeli se razrešnica Kramar Marjanu, članu in predsedniku nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2009.«
»2.3.b. Podeli se razrešnica Bobinac
Franju, članu nadzornega sveta za delo
v poslovnem letu 2009.«
»2.3.c Podeli se razrešnica Klopčič Sonji, članici nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2009.«
»2.3.č Podeli se razrešnica Lenassi Matjažu, članu nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2009.«
»2.3.d Podeli se razrešnica Pikelj Boštjanu, članu nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2009.«
»2.3.e Podeli se razrešnica Smrkolj
Franciju, članu nadzornega sveta za delo
v poslovnem letu 2009.«
B. Uprava nasprotuje preostalim nasprotnim in dodatnim predlogom delničarjev, ki
so sporočeni v tej objavi.
ETI Elektroelement d.d. Izlake
Uprava družbe
Ob-3715/10
Na zahtevo delničarja Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, uprava Nove
KBM d.d. v skladu s 300. in 301. členom
ZGD-1 objavlja nasprotni predlog na predlog
sklepa 19. seje skupščine Nove KBM d.d.,
sklicane za dne 22. 6. 2010 in katere sklic je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/10,
z dne 21. 5. 2010.
Nasprotni predlog k 6. točki dnevnega
reda glasi:
6. točka dnevnega reda: predlog izvolitve nadomestnega člana nadzornega sveta
Nove KBM d.d.
Nasprotni predlog sklepa:
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.
Za nadomestnega člana nadzornega sveta
Nove KBM d.d. se za mandatno obdobje, ki
se prične 22. 6. 2010 in konča 14. 7. 2012,
kot predstavnik delničarjev izvoli doc. dr.
Simon Čadež. Predlagatelj sklepa je Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši
(Društvo MDS). Predlog podpira tudi Zavod
za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor.
Utemeljitev: Društvo – Mali delničarji –
Skupaj smo močnejši je kot delničar Nove
KBM, d.d. že dne 2. aprila 2010 na osnovi
Poziva nominacijskega odbora Nove Kreditne banke Maribor, d.d., ponovno predlagalo le-temu docenta dr. Simona Čadeža
kot kandidata za novega člana nadzornega

Stran

Ob-3716/10
Na zahtevo delničarja Vseslovensko
združenje malih delničarjev, Ljubljana, uprava Nove KBM d.d., v skladu s 300. členom
ZGD-1, objavlja nasprotni predlog na predlog sklepa 19. seje skupščine Nove KBM
d.d., sklicane za dne 22. 6. 2010, in katere
sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 40/10, z dne 21. 5. 2010.
Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega
reda glasi:
3. točka dnevnega reda: 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.
Nasprotni predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček za leto 2009 v višini
2.884.856,73 EUR se uporabi:
– za izplačilo delničarjem 2.869.017,69
EUR (bruto dividenda znaša 0,11 EUR na
delnico);
– za druge rezerve iz dobička 15.839,04
EUR.
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Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so na dan 24. 6. 2010 vpisani v delniško
knjigo.
Dividenda se izplača najkasneje 60 dni
po sklepu skupščine.
3.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2009.
3.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno
leto 2009.
Utemeljitev:
Družba Nova Kreditna banka Maribor
d.d., ima preko 102.400 malih delničarjev,
ki jim – zlasti v težjih časih in okoliščinah
zaostrenih gospodarskih razmer – prejemki
v obliki dividend pomenijo še neprimerno
več kot sicer. Nova KBM je v preteklih letih izplačevala sorazmerno nizke dividende, preostale ustvarjene dobičke – oziroma
njihov dobršen del pa praviloma namenjala
rezervam. Glede na dejstvo, da celoten znesek predlaganih dividend – z vidika ustvarjenega celotnega dobička družbe – ni velik,
je predlagatelj, delničar VZMD mnenja, da
bi bilo smiselno v težkem letu dividende
kvečjemu povišati, ne pa ukiniti. K takšnemu ravnanju VZMD tudi sicer poziva upravljavce in predstavnike gospodarskih družb
v Republiki Sloveniji, ki so v sorodnih okoliščinah zmožne slediti in presegati začrtane
dividendne politike ter višine izplačanih dividend v preteklih letih.
Čeprav je bilo poslovno leto 2009 težko, v VZMD ugotavljamo, da je Nova KBM
poslovala nad povprečjem bančnega sektorja. Delničarji so imeli, posebej glede na
udeležbo pri javni prodaji delnic in dokapitalizacijo, v zadnjih dveh letih precejšnje
kapitalske izgube. Poleg tega so (mali) delničarji upravičeno lahko računali, da bodo
dobili izplačane dividende v višini 30% čistega dobička, kar bi za leto 2009 znašalo
3.644.000,00 EUR. V VZMD sicer razumemo težko gospodarsko situacijo, vendar poudarjamo, da je banka v politiki dividend –
točka 26.6 Prospekta ponudbe delnic Nove
KBM javnosti, navedeno višino za poslovno
leto 2009 izrecno najavila. Ob tem je Nova
KBM izpostavila, da želi ohraniti kapitalsko
ustreznost v višini od 9 do 10%, kar pa ne
ogroža postavljenega cilja in izpolnitve zaveze iz Prospekta.
Sprejem predlaganega nasprotnega predloga bi delničarjem, posebej malim, vsekakor veliko pomenil in hkrati utrdil prepričanje,
da družba Nova KBM ter država Republika
Slovenija, kot njen večinski lastnik (41,5%),
razumejo tudi položaj malih delničarjev ter
ceni njihovo pomembno in stabilno prisotnost v lastniški strukturi družbe. Hkrati bi to
imelo pozitiven vpliv tudi na udeležbo malih
delničarjev pri morebitnih novih dokapitalizacijah banke.
Uprava Nove KBM d.d.
mag. Andrej Plos, član
Manja Skernišak, članica
Matjaž Kovačič,
predsednik
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Zavarovanja terjatev
SV 351/2010
Ob-3718/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 351/2010 z dne 25. 5.
2010, je bilo stanovanje št. 45, v skupni
izmeri 78,26 m2, in s pripadajočimi kletnimi
prostori, v izmeri 3,54 m2, v osmem nadstropju stanovanjske hiše Cesta maršala
Tita 63, Jesenice, stoječa na parc. št. 480,
k.o. Jesenice, last zastaviteljev Mehemeda Smajića in Rašide Smajić, oba Cesta
maršala Tita 63, Jesenice – vsakega do
1/2, na podlagi pogodbe št. ISP 055/93-O,
o prodaji stanovanja z dne 5. 2. 1993, zastavljeno v korist upnice Posojilnice-Bank Zila,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 60.000,00 EUR, s pripadki.
SV 889/2010
Ob-3719/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 889/2010 z dne 21. 5.
2010, sta poslovna prostora št. 2A, v izmeri
181,49 m², v I. etaži desno, in v kleti objekta
D in št. 2B, v izmeri 139,16 m², v I. etaži levo
in v kleti v objektu D – na parc. št. 422/5, k.o.
Melje, last Vidmar Lenka, na temelju prodajnih pogodb št. 430-00-66/01-2, z dne 23. 5.
2001 in št. 430-00-65/01-4, z dne 31. 5.
2001, zastavljena v korist Probanke d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
130.000,00 EUR, s pp.
SV 536/2010
Ob-3720/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 536/2010 z dne
24. 5. 2010, je bila nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje z oznako S, z ident. št.
v III. nadstropju in mansardi večstanovanjske stavbe, z naslovom Krekova ulica 4,
Maribor, v izmeri 90,59 m2, stoječi na parceli
št. 905, Maribor - Grad, ki je last dolžnice in
zastaviteljice Žanet Mithans, stanujoče Krekova ulica 004, 2000 Maribor, do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 21. 11. 1997, s prodajalcem Gregorjem
Gazvodo, zastavljena v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
82.000,00 EUR, s pripadki.
SV 297/2010
Ob-3721/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Puppis iz
Ljubljane, opr. št. 297/2010, DK 9/2010
z dne 26. 5. 2010, je bila nepremičnina
z ident. št. 1732-177-287, Jakčeva 8, 1000
Ljubljana, na parc. št. 746, k.o. Štepanja
vas, ki sta jo Sinanović Hasan in Topolnik
Iva pridobila na podlagi prodajne pogodbe,
ki sta jo dne 15. 4. 2010 kot kupca sklenila
z Giorgiev Lazotom, kot prodajalcem, zastavljena za zavarovanje denarne terjatve
v višini 82.400,00 z obrestno mero v višini
seštevka veljavnega 6-mesečnega EURIBOR-ja, ki se zaokroži na osminko navzgor in obrestne marže v višini 1.80% letno,
s tem, da sta dolžnik-zastavitelj in solidarni

porok-zastavitelj dolžna vrniti znesek kredita v 180-mesečnih anuitetah, pri čemer
prva mesečna anuiteta zapade v plačilo dne
30. 6. 2010, zadnja pa 31. 5. 2025, ter z možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v 18. členu pogodbe o dolgoročnem
kreditu št. LJ05 620591010 z dne 26. 5.
2010, v primeru zamude s plačilom glavnice
in stroškov z zamudnimi obrestmi po 6. členu kreditne pogodbe ter z ostalimi pripadki
in stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnik
imel z uveljavljanjem vračila terjatve, vse
podrobno opredeljeno v pogodbi o dolgoročnem kreditu št. LJ05 620591010, z dne
26. 5. 2010, v korist upnice UniCredit Banke
Slovenija d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, MŠ: 5446546000.
SV 466/10
Ob-3722/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek
iz Domžal, opr. št. SV 466/10, DK 32/10
z dne 28. 5. 2010, je bilo dvosobnem stanovanju št. 24, z ident. št. stavbe 4512,
k.o. Domžale, ki se nahaja v 5. nadstropju
večstanovanjske stavbe, na naslovu Miklošičeva ulica 2c (prej Veljka Vlahoviča 2c),
1230 Domžale, v skupni izmeri 63,42 m2,
ki leži na parc. št. 4024/4, k.o. Domžale
(stara parc.št. 4024), ter njemu pripadajočo shrambo v kleti, z opremljeno kuhinjo
z bele tehniko in kopalniškim pohištvom, last
zastaviteljice Rogelj Irene in Rogelj Daše,
vsake do solastniškega deleža ½, zastavljeno v korist UniCredit Banke Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546000, za zavarovanje terjatve v višini 58.000,00 EUR, s pp.
SV 642/10
Ob-3723/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, SV 642/10 z dne 28. 5. 2010, je trisobno stanovanje številka 8, v 4. etaži večstanovanjske stavbe, z naslovom Begunjska
ulica 13, Kranj, z ident. št. stavbe 23, ki
stoji na parc. št. 942/9, k.o. Kranj, z identifikacijsko številko dela stavbe: 2100-23-8,
last Saša Kržišnika, Drulovka 37a, Kranj, do
43/100 in Mateje Žižek, Hotavlje 32, Gorenja vas do 57/100, na temelju kupne pogodbe, opr. št. SV 222/10 notarja Vojka Pintarja,
z dne 15. 3. 2010, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, matična številka 2211254000, za
zavarovanje terjatve v višini 60.000,00 EUR,
z letno obrestno mero, ki je sestavljena iz
3-mesečnega Euribor-ja in pribitka v višini
2,350%, z odplačilom kredita v 240 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja
zapade v plačilo dne 1. 6. 2030.
SV 670/10
Ob-3738/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljub
ljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. 670/10
z dne 27. 5. 2010, je bilo enosobno stanovanje št. 5, v skupni izmeri 39.40 m2, ki se nahaja v stavbi, na naslovu Jakčeva ulica 32,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 738/2, k.o. Štepanja vas, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki ima določeno ident. št., in

sicer 1732-1296-45, last zastaviteljice Zahire Jusufagić na podlagi prodajne pogodbe,
z dne 18. 5. 2010, sklenjene z Čok Bojanom
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, matična št. 2211254000 za zavarovanje denarne terjatve v višini 71.000,00
EUR, s pripadki.
SV 310/2010
Ob-3739/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Alenke Ratnik iz Murske Sobote, Kocljeva 14a, opr.
št. SV 310/2010 z dne 28. 5. 2010, je bila
nepremičnina identifikacijske označbe 1.E,
v izmeri 40,19 m2, ki se nahaja v 1. in 2.
etaži (v 1. etaži shramba 3,90 m2 in v 2. etaži
poslovni prostor 36,29 m2), stavbe z identifikacijsko številko 2733.ES, stoječe na parcelni številki 312, katastrska občina Murska
Sobota, na naslovu Murska Sobota, Cvetkova 17, ob čemer sta parcelni številki 312,
katastrska občina Murska Sobota, in stavba
z identifikacijsko številko 2733.ES, pripisani k vložni številki 3914, katastrska občina
Murska Sobota, skupaj s sorazmernim deležem na funkcionalnem zemljišču ter na
skupnih delih in napravah, do celote, last zastavitelja Zvonka Brenčiča, rojenega 19. 8.
1961, EMŠO 1908961500279, stanujočega
Krog, Plečnikova ulica 26, ki posluje s firmo
in sedežem dejavnosti Zvonko Brenčič - odvetnik, Gornja Radgona, Partizanska cesta
21, matična številka 1751654, na podlagi
soinvestitorske pogodbe številka 3/LJ-2/87
z dne 7. 2. 1987, pogodbe o prenosu pravice uporabe z dne 10. 6. 1989, kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 12. 1993, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 6. 1994 in notarskega zapisa opr. št. SV 204/2010 z dne 2. 4.
2010, z vsebovano kupno pogodbo, zastavljena v zavarovanje izvršljive denarne terjatve upnice Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka 5026237, v znesku
30.000,00 EUR, skupaj z vsemi pripadki.
SV 115/2010
Ob-3758/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Alojza Vidica, notarja v Sevnici, opr. št. SV 115/2010 z dne 21. 4. 2010,
je bila na poslovnem prostoru-gostinskem
lokalu, s površino 92 m2, ter na terasi, s površino 65,70 m2, na parcelah št. 535/17 in
535/14, k.o. Sevnica, last zastavitelja Alberta Vizlarja, Dolenji Boštanj št. 82, p.
Boštanj, do celote, ustanovljena zastavna
pravica po členih 250 in 254 ZIZ, v korist
upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d.,
s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja
št. 4, z matično številko 5860580000, za zavarovanje upničine denarne terjatve v višini
220.000,00 EUR s pogodbenimi obrestmi,
od dneva črpanja kredita po obrestni meri,
sestavljeni iz šestmesečnega Euribor-ja ter
fiksnega pribitka v višini 6% letno, z obveznostjo vračila kredita v 120 zaporednih mesečnih obrokih, od katerih prvi obrok zapade
v plačilo dne 1. 5. 2010, zadnji pa dne 1. 4.
2020, z upničino pravico odpoklica kredita
ter z ostalimi pogoji vračila kredita, določenimi v notarskem zapisu opr. št. SV 115/2010,
sestavljenem dne 21. 4. 2010, pri notarju
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Alojzu Vidicu v Sevnici, ter v z notarskim
zapisom potrjeni pogodbi o dolgoročnem
kreditu št. 18007/79 z dne 21. 4. 2010.

Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana,
MŠ 5860571, zaradi zavarovanja terjatve
v višini 55.000,00 EUR, s pp.

SV 342/10
Ob-3759/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz
Trbovelj, opr. št. SV 342/10 opr. št. DK 13/10
z dne 28. 5. 2010, je bila nepremičnina - poslovni prostor, v skupni izmeri 37.85 m2, ki
se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu Partizanska cesta 2, Trbovlje, stoječe na parc.
št. 745/6, k.o. Trbovlje, vl. št. 702, last zastavitelja Krasnići Skenderja, stanujoč Ribnik
14, Trbovlje, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 478-26/2010-6, z dne
26. 5. 2010, sklenjene z Občino Trbovlje,
kot prodajalko in Krasnići Skenderjem s.p.,
kot kupcem, zastavljena v korist upnice NLB
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15.120,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik
imel z uveljavljanjem vračila terjatve.

SV 452/10
Ob-3761/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 452/10, DK 31/10 z dne
26. 5. 2010, je bila nepremičnina – posamezni del stavbe z ident. št. 1938-1619-8,
k.o. Mengeš – trisobno stanovanje, z neto
tlorisno površino dela stavbe 78,95 m2, ki
se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Kolodvorska cesta 2a, Mengeš, ki stoji na parc. št. 130/1,
k.o. Mengeš, last zastavitelja Pipan prevozi
d.o.o., Trpinčeva ulica 108, 1000 Ljubljana,
matična številka 5497558000, zastavljeno
v korist upnice Banke Volksbank d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana, matična številka 5496527000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 92.000,00 EUR, s pripadki.

SV 468/10
Ob-3760/10
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 468/10,
DK 33/10 z dne 31. 5. 2010, je bil posamezni del stavbe z ident. št. 1959-4511-23, k.o.
Domžale – trisobno stanovanje, z uporabno
površino 69,10 m2, in neto tlorisno površino
84,03 m2 (dva), s pripadajočo kletjo številka 12, v 5. nadstropju večstanovanjske
stavbe, z id. št. stavbe 4511, v Domžalah,
na naslovu Miklošičeva ulica 2b, Domžale,
ki stoji na parc. št 4024/3, k.o. Domžale, last
zastavitelja Urukalo Mirka do celote zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d.,

SV 444/10
Ob-3762/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 444/10, DK 29/10 z dne
26. 5. 2010, je bila nepremičnina z ident.
št. 1959-5446-6 – garsonjera v 2. nadstropju,
v izmeri 32,74 m2, s pripadajočim kletnim prostorom številka 7, v večstanovanjski stavbi
z id.št. stavbe 1959-5446, v Domžalah, na
naslovu Ljubljanska cesta 81, Domžale, ki
stoji na parc. št 3895/2 in 3896/5, obe k.o.
Domžale, ter last zastaviteljice Šek Vide do
1/1, zastavljeno v korist UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546000, za zavarovanje terjatve v višini 76.000,00 EUR, s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 255/2009
Os-3455/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 255/2009 z dne
22. 4. 2009, zaradi izterjave denarne terjatve
v višini 61.707,26 EUR s pp, je bil v korist
upnika Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg
Wolfsberg, Murecker Strasse 23, St. Stefan im Rosental, Avstrija, dne 22. 12. 2009
opravljen rubež nepremičnine – poslovnega
prostora, št. 8, v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1633/1 in
1633/2, k.o. Maribor - Grad, na naslovu Koroška cesta 7, Maribor, identifikator stavbe
2524, v skupni izmeri 71,40 m2, last dolžnika
do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2010
VL 196664/2009
Os-3234/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. VL 196664/2009
z dne 24. 12. 2009, je bila v izvršilni zadevi upnika Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Puhova ul. 10, Ptuj, zoper dolžnika Toplak
Marka, Kraigherjeva ul. 14, Ptuj, zaradi izterjave 1.006,05 EUR s pp, po izvršitelju Aljoši
Valentu, zarubljena naslednja nepremičnina:
stanovanje št. 13, ki se nahaja v 5. etaži večstanovanjske hiše, na naslovu Kraigherjeva
ul. 14, Občina Ptuj, katerega lastnik je dolžnik
do celote.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 6. 5. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2812/08
Os-1552/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljev: Krajšek Aleš, Krajšek Jernejka, Krajšek
Justina in Krajšek Janez, vsi Žebnik 40, 1433
Radeče, za vknjižbo izbrisa stare hipoteke,
vpisane pod Dn 3962/85 pri nepremičnini
502/20, k.o. Njivce, last Krajšek Aleša, do celote, pri nepremičnini p. št. 762/1, 762/6, 763,
764/1, 765, k.o. Radeče, pri nepremičnini p.
št. 825/4, k.o. Njivice in pri nepremičnini p.
št. 343, k.o. Njivice, ki so last Krajšek Jernejke, do celote in pri nepremičnini p. št. 502/16,
k.o. Njivice, ki je v solasti Krajšek Janeza in
Krajšek Justine, vsakega do 1/2 celote, zaradi plačila protivrednosti po tečaju v dinarjih
na dan plačila 15.337,00 DEM za zaostalo
preživnino od 1. 2. 1977 do 30. 11. 1985 mesečno po 132,00 DEM v znesku 15.337,00
DEM – protivrednost po tečaju v dinarjih, na
dan plačila in pa v zavarovanje plačevanja
preživnine od 1. 12. 1985 do 30. 11. 1985 po
132,00 DEM mesečno v korist upnice Pruss
Elze Marije, Bottrop, Nemčija, izdalo sklep
Dn 2812/08.
Poziva se hipotekarnega upnika, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je pred-

met postopka, nasprotuje, v treh mesecih od
objave oklica vloži ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2010
Dn 8420/07
Os-3322/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Katji
Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Jalena, stanujočega Devova ulica 32,
Maribor, ki ga zastopa odvetnik Peter Peče,
Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 1813/22, k.o. Koroška vrata, pod
opr. št. Dn 8420/07, dne 7. 4. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja z dne 18. 10. 1983,
sklenjeno med prodajalko Ano Turk, stanujočo Lavričeva ulica 18, Maribor in kupovalko
Branko Iljadica, stanujočo Domagojeva 18,
Zagreb, s katero je prodajalka kupovalki prodala garsonjero št. 22, v V. nadstropju v Lavričevi ulici 18, v Mariboru, ležeče na parc.
št. 1954, 1958, 1960, 1961, 1981, 1962,
1959, 1982, 1980, 1983/2, 1955/3 in 1963,
k.o. Koroška vrata in na njej dovolila vknjižbo
lastninske pravice.
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 Mariboru
dne 20. 4. 2010
Dn 47/2008-87
Os-3774/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Tomaža Mirčiča, Kebetova ulica 20, Kranj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupnoprodajne pogodbe z dne 27. 10. 1963, sklenjene med
Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj, kot prodajalcem in Angelo Jelec, Tavčarjeva ulica 24,
Kranj, kot kupcem, za stanovanje št. 3, v 2.
etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega
objekta Kebetova ulica 20, Kranj, v izmeri
47,38 m2, označenem z ident. št. 3.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Tomaža Mirčiča, roj. 10. 4. 1979, Kebetova ulica 20, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 5. 2010
Dn 47/2008-83
Os-3775/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog Valentina Dvoršaka, Kebetova ulica 20, Kranj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupnoprodajne pogodbe z dne 27. 10. 1963, sklenjene med
Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj, kot prodajalcem in Valentinom Dvoržakom, Zlato polje

2a, Kranj, kot kupcem, za stanovanje št. 12,
v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta Kebetova ulica 20, Kranj, v izmeri
66,84 m2, označenem z ident. št. 12.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Valentina Dvoršaka, roj. 26. 3. 1936,
Kebetova ulica 20, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 5. 2010
Dn 47/2008-90
Os-3776/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Marije Snežne Šimenc, Valjavčeva ulica 4,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Iskra
Kranj, kot prodajalcem, in Jožefom Zupanom ter Veroniko Zupan, kot kupcema, za
stanovanje št. 9, v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži,
večstanovanjskega objekta Kebetova ulica
20, Kranj, v izmeri 47,28 m2, označenem
z ident. št. 9.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marije Snežne Šimenc, roj. 21. 12.
1945, Valjavčeva ulica 4, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 5. 2010
Dn 464/2010
Os-1765/10
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Pavlin Jožeta, Finžgarjeva ulica 9, Lesce, ki
ga zastopa pooblaščenec Alpdom Inženiring,
d.d., Radovljica, Cankarjeva ulica 1, Radovljica, na podlagi drugega izvirnika kupoprodajne pogodbe z dne 11. 12. 1991, sklenjene
med Veriga, d.o.o., Lesce, ki jo je zastopal
v.d. direktor Miro Ulčar, kot prodajalcem in
Pavlin Jožetom, Finžgarjeva 9, Lesce, kot
kupcem, katere predmet je nepremičnina –
stanovanje št. 2, v pritličju, in s pritiklinami,
v izmeri 87,68 m2, ki se nahaja v stanovanjski
hiši, na naslovu Finžgarjeva 9, Lesce, ki stoji
na parc. št. 479/8, vpisani pri vl. št. 438, k.o.
Hraše, s sklepom Dn 464/2010 z dne 17. 2.
2010, začel postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 11. 12. 1991, katere predmet je
zgoraj navedena nepremičnina, zaradi vknjižbe lastninske pravice, in sicer nepremičnine
št. 2E-stanovanje št. 2, v izmeri 80,32 m2
v 2. etaži s kletno shrambo št. 2, v izmeri
17,57 m2 v 1. etaži, v skupni izmeri 97,89 m2,
vpisani pri podvložku št. 1675/3, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, z naslovom
Finžgarjeva ulica 9, Lesce, ident. št. stavbe
2155-628 na parc. št. 479/8, k.o. Hraše, v korist osebe Pavlin Jože, Finžgarjeva ulica 9,
Lesce, 4248 Lesce, EMŠO: 2202935500167,
do celote.
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Imetnike pravic se poziva, da lahko
v enem mesecu od objave tega 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 Radovljici
dne 17. 2. 2010

Amortizacije
N 7/2010
Os-3524/10
Na predlog ComShop d.o.o., Tržaška c.
21, Maribor, se uvaja amortizacija menice
z vsebino: Emil Peklar, Markovci 36, z dne
17. 4. 2009 ter menične izjave v zvezi z menico Septima d.o.o., v zavarovanje obveznosti
iz pogodbe št. 998, z dne 17. 4. 2009.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 13. 5. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 4/2010
Os-3308/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Zdravka Vukčeviča, Miliči 12,
p. Adlešiči, ki ga zastopa pooblaščenec Niko
Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, proti toženim strankam:
1. Neznani in neznano kje bivajoči dediči
nekdanjih članov Vukčevič zadruge, Miliči 13,
p. Adlešiči; 2. Neznani in neznano kje bivajoči
dediči po pokojnem Nikoli Vukčeviću, Miliči,
p. Adlešiči; 3. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pokojnem Petru Miliću, Marindol
28, p. Adlešiči; 4. Neznani in neznano kje
bivajoči dediči po pokojnem Petru Vukčeviću,
Miliči 13, p. Adlešiči 5. Neznani in neznanokje bivajoči dediči po pokojni Ani Vukčević,
Miliči 13, p. Adlešiči in 6. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pokojnem Petru
Miliću, Miliči 34, p. Adlešiči, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, pcto. 1.000,00 €,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 26. 4. 2010, postavlja začasnega
zastopnika.
1. Neznanim in neznano kje bivajočim
dedičem nekdanjih članov Vukčevič zadruge,
Miliči 13, p. Adlešiči;
2. Neznanim in neznano kje bivajočim
dedičem po pokojnem Nikoli Vukčeviću, Miliči, p. Adlešiči;
3. Neznanim in neznano kje bivajočim
dedičem po pokojnem Petru Miliću, Marindol
28, p. Adlešiči;
4. Neznanim in neznano kje bivajočim
dedičem po pokojnem Petru Vukčeviću, Miliči
13, p. Adlešiči;
5. Neznanim in neznano kje bivajočim
dedičem po pokojni Ani Vukčeviću, Miliči 13,
p. Adlešiči;
6. Neznanim in neznano kje bivajočim
dedičem po pokojnem Petru Miliću, Miliči 34,
p. Adlešiči.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko: 1. Neznane in neznano
kje bivajoče dediče nekdanjih članov Vuk-
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čevič zadruge, Miliči 13, p. Adlešiči; 2. Neznane in neznano kje bivajoče dediče po
pokojnem Nikoli Vukčeviću, Miliči, p. Adlešiči; 3. Neznane in neznano kje bivajoče
dediče po pokojnem Petru Miliću, Marindol
28, p. Adlešiči; 4. Neznane in neznano kje
bivajoče dediče po pokojnem Petru Vukčeviću, Miliči 13, p. Adlešiči; 5. Neznane in
neznano kje bivajoče dediče po pokojni Ani
Vukčević, Miliči 13, p. Adlešiči in 6. Neznane
in neznano kje bivajoče dediče po pokojnem
Petru Miliću, Miliči 34, p. Adlešiči, vse do
takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 26. 4. 2010
P 5/2010
Os-3316/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Franca Vukšiniča, Križevska
vas 21, Metlika, ki ga zastopa pooblaščenec
Matjaž Medle, odvetnik v Novem mestu, proti
toženi stranki Mariji Guštin, Box 884, Val d'or
Queber, Kanada, sedaj neznanega bivališča
v tujini, zaradi ugotovitve lastninske pravice
na podlagi priposestvovanja, pcto 1.500,00 €,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 26. 4. 2010 postavlja začasnega
zastopnika Mariji Guštin, Box 884, Val d'or
Queber, Kanada, sedaj neznanega bivališča
v tujini.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženo stranko Marijo Guštin, Box 884, Val
d'or Queber, Kanada, sedaj neznanega bivališča v tujini, vse do takrat, dokler le-ta ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 26. 4. 2010
P 34/2010
Os-3346/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Janeza Veseliča, Velika sela
4, p. Adlešiči, ki ga zastopa pooblaščenec
Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani dediči neznanega bivališča
po pokojni Bahorič Ani, nazadnje stanujoči
Dolenjci 10, p. Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne
listine, pcto 300,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 26. 4. 2010,
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega bivališča po pokojni Ani
Bahorič, nazadnje stanujoči Dolenjci 10, p.
Adlešiči.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženo stranko neznane dediče neznanega
bivališča po pokojni Bahorič Ani, nazadnje
stanujoči Dolenjci 10, p. Adlešiči vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma organ
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 26. 4. 2010
In 2/2010
Os-3318/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni
sodnici mag. Mirjani Reberc, v izvršilni za-

devi upnika Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljub
ljana, proti dolžnikoma Mariji Snoj, Periška
cesta 11a, Ljubljana – dostava, Klemenu
Snoj, Periška cesta 11a, Ljubljana – dostava,
sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave
1.267,42 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP sklenilo:
dolžnikoma Mariji Snoj, Periška cesta
11a, Ljubljana in Klemnu Snoju, Periška cesta 11a, Ljubljana, sedaj neznanega bivališča, se postavi začasna zastopnica mag.
Sonja Železnik, notarka iz Ilirske Bistrice.
Začasna zastopnica ima v postopku za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima zakoniti zastopnik dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 5. 2010
I 1815/2005
Os-1964/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 1815/2005 z dne
7. 2. 2006, v izvršilni zadevi upnice SKB
Banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti
dolžniku Kamenik Romana, Cesta 1. maja
67, Kranj, zaradi izterjave 735,45 EUR s pp,
se dolžnici Romani Kamenik, Cesta 1. maja
67, Kranj, postavi začasno zastopnico odvetnico Ladi Voršič iz Kranja. Začasna zastopnica bo dolžnico zastopala, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 3. 2010
Ig 1969/2003
Os-2077/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. Ig 2003/01969 z dne
7. 1. 2004, v zvezi s sklepom opr. št. Ig
2003/01969 z dne 9. 5. 2006, upnice Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29,
Ljubljana, proti dolžniku Draganu Dimitrijeviču, Vrečkova ulica 7, Kranj, zaradi izterjave
360.825,62 EUR s pripadki, se dolžniku Draganu Dimitrijeviču, Vrečkova ulica 7, Kranj,
postavi začasno zastopnico odvetnico Ladi
Voršič iz Kranja. Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 3. 2010
VL 169723/2009
Os-3228/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika KBM Fineko d.o.o. – Skupina
KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga
zastopa Top agent d.o.o., Bregantova ulica 6,
Miklaž na Dravskem polju, proti dolžnici Štefici Čižić, Ulica Pariške komune 7, Maribor,
zaradi izterjave 1.651,92 EUR, sklenilo:
dolžnici Štefici Čižić, Ulica Pariške komune 7, Maribor, 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 Željko Leljak, Partizanska 20, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
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vse dotlej, dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2010
VL 23131/2010
Os-3229/10
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 Mateju Gobec, Tratna ob Voglajni 13, Gorica pri
Slivnici, ki ga zastopa odvetnik Borut Soklič,
Ljubljanska 11, Celje, zaradi izterjave 290,30
EUR, sklenilo:
dolžniku Mateju Gobec, Tratna ob Voglajni
13, Gorica pri Slivnici, 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 Borut Soklič, Ljubljanska 11, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 22. 4. 2010
VL 13502/2010
Os-3230/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika KBM-Fineko, Družba za finančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o.
– skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor, ki ga zastopa Top agent Agencija
za posredovanje in pomoč, d.o.o., Bregantova ulica 6, Miklavž na Dravskem polju, proti
dolžniku Branku Vauptoič, Vrazova ulica 10,
Maribor, ki ga zastopa odvetnik Jožef Majer,
Ul. Vita Kraigherja 12, p.p. 1568, Maribor, zaradi izterjave 18.566,21 EUR, sklenilo:
dolžniku Branku Vaupotiču, Vrazova ulica
10, Maribor, 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 Jožef Majer, Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 22. 4. 2010
VL 173355/2009
Os-3232/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice KBM Fineko d.o.o. – Skupina
Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
ki ga zastopa Top agent d.o.o., Bregantova
ulica 6, Miklavž na Dravskem polju, proti dolžniku Jovici Džekić, Cesta 1. maja 34, Jesenice, ki ga zastopa odvetnica Danica Novak
Kenda, Titova 38, Jesenice, zaradi izterjave
854,09 EUR, sklenilo:
dolžniku Jovici Džekić, Cesta 1. maja 34,
Jesenice, 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 Danica Novak Kenda, Titova 38,
4270 Jesenice.
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 8. 4. 2010
VL 179087/2009
Os-3310/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice OŠ Danile Kumar, Ljubljana,
Godeževa ulica 11, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetnika družba Tratnik, Sočan in Bogataj
o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana,
proti dolžniku Gorazdu Vecko, Cesta 24. junija 84, Ljubljana – Črnuče, ki ga zastopa
odvetnica Mateja Maček, Kolodvorska 6,
Ljubljana, Sabini Vecko, Cesta 24. junija 84,
Ljubljana – Črnuče, zaradi izterjave 1.136,19
EUR, sklenilo:
dolžniku Gorazdu Vecko, Cesta 24. junija
84, Ljubljana – Črnuče, Sabini Vecko, Cesta 24. junija 84, Ljubljana – Črnuče, 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 Mateja Maček.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njego 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 9. 4. 2010
VL 23420/2010
Os-3311/10
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 Željku Đukanović, Cedsta prvih borcev 47, Brestanica,
zaradi izterjave 259,00 EUR, sklenilo:
dolžniku Željku Đukanović, Cesta prvih
borcev 47, Brestanica, 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 Dušan Dornik, Cesta Krških žrtev 40,
Krško.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 6. 4. 2010
VL 201781/2009
Os-3520/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Komunala Ptuj d.d., Puhova
ulica 10, Ptuj, proti dolžniku Vinku Bukovec,
Arbajterjeva ulica 1, Ptuj, ki ga zastopa Josip
Čačkovič, Krempljeva 5, Ptuj, zaradi izterjave
789,72 EUR, sklenilo:
dolžniku Vinku Bukovec, Arbajterjeva ulica 1, Ptuj, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
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o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Josip Čačkovič, Krempljeva 5, Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 6. 4. 2010

Oklici dedičem
D 481/2009
Os-2790/10
Katarina Ražman, roj. leta 1868, nazadnje stanujoča v Gračišču, Popetre 155, je
dne 19. 11. 1928 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica zapuščine Irena Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 4. 2010
D 77/2009
Os-2826/10
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Zankolič, rojeni dne 5. 7. 1893, gospodinji, vdovi, nazadnje
bivajoči v Portorožu, Strunjan 135, umrli dne
9. 10. 1975. Pismene oporoke ni zapustila,
bila je solastnica do 40/1000 nepremičnine,
s parc. št. 2146/1 (2146/3), vpisane v vl.
št. 4457, k.o. Portorož, ki jih je podedovala
po pokojnem Zankolič Andreju, na podlagi
dodatnega sklepa o dedovanju z dne 19. 1.
2009.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne
zapustničine dediče, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 4. 2010

Oklici pogrešanih
N 20/2009
Os-3006/10
V nepravdni zadevi za razglasitev pogrešane za mrtvo, po predlogu predlagajoče
stranke Martina Pešca, stan. Stojanski vrh 1,
Cerklje ob Krki, ki ga zastopa odvetnik Marko Zupančič iz Brežic, se poziva vse, ki kaj
vedo povedati o življenju in smrti pogrešane
Ane Mohar, roj. 12. 1. 1870, neznanega zadnjega bivališča, o njeni smrti pa listinskega
dokaza ni.
Morebitne podatke sporočite v roku treh
mesecev po objavi tega oklica sodišču, z navedbo številke N 20/2009, ker se bo v nasprotnem primeru po izteku roka, pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 23. 4. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Belak Pungartnik Suzana, Klanec
68, Škofljica, zavarovalno polico, št.
41601000345, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne-312542
Gajić Sandra, Levstikova ulica 10, Litija,
zavarovalno polico, št. 50500088922, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.d. gnl-312485
Granda Cvetko, Ješenca 2, Rače,
zavarovalno polico, št. 50500014294, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnl-312535
Jakoša Mitja, Dolina 16, Puconci,
zavarovalno polico, št. 50500079451, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnm-312463
Kocjan Jožica, Kočevje 19, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 41401002480, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnh-312493
Krajnc Breda, Liminjanjska 91, Portorož
- Portorose, zavarovalno polico, št.
41601005312, - življenjsko zavarovanje.
gnr-312454
Peterlin Gorazd, Bratovševa ploščad
128, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41401000684, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnm-312509
Šeme Andrej, Polica 53/b, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 70000000185, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnf-312541
Zore Laura, Frankolovo 13/c, Frankolovo,
zavarovalno polico, št. 50500068992, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnj-312462

Spričevala preklicujejo
Bajrović Sanda, Kuraltova 12, Šenčur,
diplomo Srednje trgovske šole v Kranju,
izdano leta 2003 na ime Reković Sanda.
gns-312478
Bosnič Gordana, Glavni trg 24, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Kranj, izdano leta 2002. gng-312465
Bosnič Gordana, Glavni trg 24, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
Kranj, izdano leta 2003. gnf-312466
Brozovič Jože, Učakovci 2, Vinica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole, izdano leta 1982.
gnp-312481
Brumec Gorazd, Ul. nadvojvode Janeza
1, Limbuš, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektro računalniške šole Maribor, št.
200/II-62/97, izdano leta 1997. gnn-312533
Centa Hari, Krpanova ulica 11/a, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2006. gnp-312506
Centa Hari, Krpanova ulica 11/a, Koper Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2007. gno-312507
Centa Hari, Krpanova ulica 11/a, Koper
- Capodistria, maturitetno spričevalo
Gimnazije Koper, izdano leta 2007.
gnn-312508
Ciber Sara, Kopališka ulica 3/b, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Gimnazije EU v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnc-312519

Četnik Nedeljka, Prijateljeva 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gostinske šole Milana Majcna v Ljubljani,
izdano leta 1976, izdano na ime Petrović
Nedeljka. gnu-312455
Deluk Matešič Lela, Tomažiči 9a,
Pobegi, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
gostinske in turistične šole Izola, izdano
leta 1992–1996, izdano na ime Deluk Lela.
gnt-312452
Fras Zvezdana, Stantetova ulica 6,
Maribor, priloga k diplomi Visoke zdravstvene
šole v Mariboru, št. 001405, izdano leta
2006. gnh-312489
Gašparac Mihael, Štalcerji 12, Kočevska
Reka, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednješolskega centra Novo mesto, izdano
leta 2007. gnp-312531
Gradišnik Katja, Ulica Matije Tomca
2, Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje
agroživilske šole Ljubljana, št. I-V/1573,
izdano leta 2000, izdano na ime Cmrekar
Katja. gnh-312539
Gradišnik Katja, Ulica Matije Tomca
2, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, št. I-V/1573,
izdano leta 2001, izdano na ime Cmrekar.
gng-312540
Gregorin Tomaž, Ulica 1. avgusta
9, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje
biotehniške šole Kranj. gnb-312495
Grm Simona, Hočevje 13, Krka, obvestilo
o uspehu pri maturi in maturitetno spričevalo
Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica,
izdano leta 1998. gnn-312458
Grobelnik Miran, Stari trg 224, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
in zaključnega letnika Gradbene šole
Maribor - gradbeni tehnik, izdano leta 2007.
gns-312528
Gruden Žiga, Verd 34, Vrhnika, indeks,
št. 20030617, izdala Pravna fakulteta.
gnu-312451
Habjanič Blaž, Rimska cesta 7a,
Ljubljana, indeks, št. 42009005, izdala
Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje. gnv-312500
Hertl Želimir, Razlagova 10, Murska
Sobota, spričevalo Srednje šole Murska
Sobota - elektrikar, elektronik, izdano leta
2004. gnt-312527
Kastelic Patricia, Poklukarjeva ulica 46,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vič,
izdano leta 2008. gnr-312479
Klakočar Žiga, Kopališka ulica 15,
Slovenj Gradec, maturitetno spričevalo
Gimnazije Slovenj Gradec, izdano leta
2003. gnr-312529
Koražija Blaž, Sp. Sečovo 37, Rogaška
Slatina, spričevalo 7. razreda OŠ Rogaška
Slatina, izdano leta 2008. gnj-312537
Kostanjevec Kaja, Potrčeva 50/a, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj, št. 715,
izdano leta 2007. gns-312453
Kumalić Benjamin, Cesta Cirila Tavčarja
1/b, Jesenice, spričevalo 7. razreda
OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2008.
gne-312492
Laharnar Matic, Polje pri Vodicah 29a,
Vodice, spričevalo 7. razreda OŠ Vodice,
izdano leta 2007. gnf-312516

Lavtižar Sabina, Hrušica 58, Hrušica,
diplomo št. Z-226, izdal Center srednjega
usmerjenega izobraževanja Jesenice,
izdana leta 1990. gnd-312518
Lovrenko Suzana, Pobrežje 139/a, Videm
pri Ptuju, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ptuj, izdano leta 2006. gnm-312484
Marjanović Igor, Brezje 80/e, Brezje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2003. gnu-312526
Mernik Tadej, Kolačno 4, Loče pri
Poljčanah, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Slovenske Konjice - Zreče, izdano
leta 2008. gnc-312469
Mihelič Domen, Goriška cesta 40,
Velenje, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za storitvene dejavnosti in logistiko Celje, št.
I-P/827, izdano leta 2005. gnp-312456
Mihelič Kolonič Nataša, Obirska ulica
1/b, Ljubljana, diplomo Pedagoške fakultete
v Ljubljani. gnb-312520
Mininčič Katica, Borisa Kalina 23, Grgar,
indeks, št. 20004165, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnu-312476
Oblak Boštjan, Zg. Radovna 19,
Mojstrana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 1993. gnk-312461
Paliska Aneja, Malija 68/a, Izola - Isola,
spričevalo Gimnazije Piran, izdano leta 2002
in 2003. gnz-312496
Petek Jernej, Matena 6, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole tehniških
strok, izdano leta 2006. gnd-312468
Pirnar Janez, Gor. Gradišče 6, Šentjernej,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika
Poklicno tehniške elektro šole, izdano leta
2002. gnk-312486
Podkrižnik Sara, Škedenj 1, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Slovenska Bistrica, izdano leta 2008.
gnm-312459
Podkrižnik Sara, Škedenj 1, Loče
pri Poljčanah, spričevalo 9. razreda OŠ
Pohorskega bataljona Oplotnica, izdano leta
2007. gnl-312460
Prokopović Andrijana, Viška cesta 40,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vič.
gnt-312502
Railić Marija, Cesta maršala Tita 45,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo Ljubljana, izdano
leta 1995. gnl-312510
Railić Marija, Cesta maršala Tita 45,
Jesenice, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo Ljubljana, izdano
leta 1996. gnk-312511
Railić Marija, Cesta maršala Tita 45,
Jesenice, spričevalo 3. letnika srednje šole
za farmacijo in zdravstvo Ljubljana, izdano
leta 1997. gnj-312512
Railić Marija, Cesta maršala Tita 45,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za farmacijo in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 1998. gni-312513
Razdrih Žan, Male Lese 17, Krka,
spričevalo 7. razreda OŠ Brinje Grosuplje.
gne-312517
Sternad Janez, Šmartno ob Paki 86,
Šmartno ob Paki, maturitetno spričevalo
Šolskega centra v Celju - poklicna in
tehniška strojna šola, izdano leta 2006.
gnz-312521
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Šabec Jolanda, Landol 34/a, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje vzgojiteljske šole
Ljubljana, izdano leta 1980, izdano na ime
Stepan Jolanda. gnk-312536
Terzić Budo, Fužine 32, Gorenja vas,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1. do 3. letnika Srednje gradbene šole
Maribor. gni-312538
Toplak Karolina, Dravska ulica 10,
Maribor, indeks, št. 61222810, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru, leto izdaje
2004. gnm-312534
Urh Ivanka, Primož 54, Vuzenica,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
Muta - šivilja, krojač, izdano leta 1998.
gno-312457
Verščaj Anita, Ivana Roba 45, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo
mesto, izdano leta 2005. gnt-312477
Vidmar Maja, Aškerčeva cesta 5,
Šmarje-SAP, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo v Ljubljani, izdano leta 2006 in
2007. gnv-312475
Vincek Danijel, Koželjskega cesta 6,
Velenje, spričevalo 2. letnika Šolskega centra
Velenje, izdano leta 2001. gnd-312543
Žagar Henrik, Lepovče 21, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, št. 125,
izdano leta 1979. gnx-312523

Drugo preklicujejo
Aljović Elvir, Pokopališka 15, Ljubljana,
delovno dovoljenje št. 99289833837,
veljavno do 17. 5. 2011, izdal Zavod za
zaposlovanje v Ljubljani. gnz-312471
Avsenik Slavko, Staničeva ulica 33B,
Ljubljana, orožni list, št. OL0020541.
gnu-312501
Avtoprevozništvo Borut Finec s.p., Vir pri
Stični 104, Ivančna Gorica, izvod licence za
tovorno vozilo SCANIA R420 z reg. oznako
LJ KP-277. gns-312503
Avtoprevozništvo Kobal Dušan s.p.,
Trtnikova 11, Ljubljana - Polje, licenco za
vozilo Mercedez Benz, št. 007893/016, z
reg. št. LJ 82-00R. gnk-312490
Avtoprevozništvo Koren Jože s.p.,
Stranska vas 78, Žužemberk, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500023540000,

izdano na ime Dušanović Novica Prnjavor BIH. gnx-312473
Budimir Ivica, Legen 122b, Šmartno pri
Slov. Gradcu, potrdila za voznika tujca št.
006001/MJ59-2-2831/2009, izdala Obrtna
zbornica Slovenije. gns-312482
Burzić Izet, Drenov grič 62, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena,
geodetska in ekonomska šola Ljubljana.
gnr-312504
Cetin Maja, Dobrava 3, Izola - Isola,
vozno karto, št. 5801, izdal Veolia transport.
gnb-312470
CPG, d.d., Industrijska cesta 2, Nova
Gorica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500001996000, izdana na ime Marušič
Tomaž, Opatje selo 22, Miren, izdajatelj
Cetis Celje. gnq-312505
Gaber Anja, Prušnikova ulica 9,
Ljubljana - Šentvid, študentsko izkaznico,
št. 71090437, izdala Biotehniška fakulteta.
gnb-312445
Gashi Arsim, Kosovo, delovno dovoljenje,
št. 99289833251. gnq-312530
GMAG - Gregorovič Aleš s.p., Obala 125,
Portorož - Portorose, potrdilo za voznika
tujca, št. 005087/BGD50-2-1207/2008,
izdano pri Obrtno podjetniški zbornici
Slovenije. gny-312472
Golob Primož, Vrhopolje pri Kamniku
119, Kamnik, študentsko izkaznico, št.
19389178, izdala Ekonomska fakulteta.
gnq-312480
Hočevar Jure, Zagorica 4/a, Videm
- Dobrepolje, študentsko izkaznico, št.
19436716, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnc-312494
Hribar Kristina, Žnidaršičeva ulica
12, Domžale, študentsko izkaznico, št.
01002060, izdala Pedagoška fakulteta.
gnx-312448
Hukić Almir, Pot na Rakovo jelšo 351, Ljubljana, delovno dovoljenje, št. 04244259826,
z dne 29. 5. 2009. gnw-312524
Jarić Željko, Tenetiše 8, Golnik, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500024204000,
izdajatelj Cetis Celje. gnf-312491
Juroš Bojan, Legen 122b, Šmartno pri
Slov. Gradcu, potrdila za voznika tujca, št.
006001/BGD59-2-3833/2008, izdala Obrtna
zbornica Slovenije. gnr-312483
Komerički Karin, Čečovlje 39a, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
11050073, izdala Zdravstvena fakulteta.
gnw-312499
Memič Vehid, Cvišleri 17, Kočevje,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
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1070500000960000, izdajatelj Cetis Celje.
gnh-312464
Merhar Jan, Šišenska cesta 42,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala ŠCPET.
gni-312488
Monet Avto taxi prevozi Pavla Grčar s.p.,
Savska Loka 020, Kranj, izvod licence št.
011417/001, serijska št. O1020753, izdana
pri OZS dne 28. 8. 2008 z veljavnostjo do
28. 8. 2012. gnw-312449
Oblak Alojz, Ponikve 60, Videm Dobrepolje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500020083000, izdal Cetis d.d..
gnv-312450
Petty transport d.o.o., Gornja Bistrica
116C, Črenšovci, dovolilnico za Hrvaško z
oznako 191/11, št. 003703. gnw-312474
Reljić Svjetlana, Preglov trg 5, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdanega pri Ministrstvu za zdravje, št. 6040
do 528/2009, na ime Aleksandra Vujanić.
gno-312532
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službeno
izkaznico in značko pooblaščene uradne
osebe: Adžić Draško, Davčni urad Celje,
delovno mesto izterjevalec; pod registrsko
številko: 00419, izdano dne 30. 9. 2005.
Ob-3667/10
Robinščak Mateja s.p., Ormoška cesta
19, Ljutomer, licenco za taxi vozilo, št.
10868, z reg. št. A4-284. gnh-312514
Rutnik Tomaž, Gortina 47, Muta,
študentsko izkaznico, št. 21090499, izdala
FDV. gny-312447
S&M - Saša Đorđević, Bavdkova ulica
1, Ljubljana, licence št. 011110/004, s ser.
številko O 00327, za vozilo Škoda Octavia z
reg. oznako LJ 32-7UJ. gnx-312498
Satler Aleš, Spodnji Gasteraj 67, Jurovski
Dol, študentsko izkaznico, št. 28030802,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnz-312446
Sever Sandi, Jakhlova 4, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 19354836, izdala
Ekonomska fakulteta. gne-312467
Simeunović Zoran, Križevec 59,
Stranice, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500026370000, izdajatelj Cetis Celje.
gnv-312525
Valant Maruša, Bodešče 20/a, Bled,
dijaško izkaznico, izdala EGSŠ Radovljica.
gnn-312487
Žonta Tilen, Razgledna pot 5, Ankaran
- Ankarano, dijaško izkaznico, izdal Ceris.
gnk-312515
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