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Javni razpisi
Št. 54451-4/2010-11

Ob-4471/10

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 53 z dne 2. 7.
2010 je bil objavljen javni razpis za izbor
operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – III, razpis
delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov,
prednostne usmeritve Športno-rekreacijska
infrastruktura, Ob-4345/10. Spremeni se
točka 3.2.1 in se po novem glasi: Vrednost
investicije vključno z DDV mora presegati 5 mio EUR in ne sme biti večja od
45 mio EUR.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 11010-1/2010
Ob-4424/10
Na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa (Uradni list RS, št. 51/00), Programa štipendiranja z dne 21. 6. 2010 in Letnega programa
športa v Republiki Sloveniji za leto 2010,
sprejetega na Vladi Republike Slovenije
s sklepom št. 67100-1/2010/4, z dne 4. 3.
2010, Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo), objavlja
javni razpis
kadrovskih štipendij za delovanje na
področju športa
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij za
delovanje na področju športa za študente,
ki niso v rednem delovnem razmerju in niso
prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje.
2. Pogoji prijave
Štipendije se lahko podelijo študentom:
1. ki se zavežejo po končanem študiju opravljati vzgojno-izobraževalno delo na
področju športa ter se zavežejo zaposliti
pri delodajalcih, ki izpolnjujejo pogoje za
izvajanje programov panožnih športnih šol
ali drugih programov, ki jih vodi ministrstvo
oziroma pri drugih delodajalcih na področju
športa ali bodo, v soglasju z ministrstvom,
opravljali delo kot zasebni športni delavci,
2. tretjega in četrtega letnika štiri letnih študijskih programov športne smeri oziroma tretjim letnikom triletnega programa
športne smeri ter absolventom,
3. za dodiplomski študij v tujini, če
v Sloveniji ni ustreznega študijskega programa,

4. na podlagi izjave izvajalcev letnega
programa športa, da jih bodo po končanem
študiju redno zaposlili ali pa bodo opravljali
delo kot zasebni športni delavci najmanj za
čas prejemanja štipendije,
5. na podlagi pozitivnega mnenja pristojne nacionalne panožne športne zveze,
6. ki niso v rednem delovnem razmerju in niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve na
Zavodu RS za zaposlovanje,
7. ki so državljani Republike Slovenije.
3. Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjuje po merilih
iz naslednje preglednice:
Merilo
Opis
Število točk
Razred športne panoge Športne panoge v I. razredu
30
Športne panoge v II. razredu
15
Športne panoge v III. razredu
10
Deficitarnost
Skupno število sofinanciranih štipendistov,
pripravnikov, trenerjev v programih panožnih
športnih šol v športni panogi. Maksimalno
število točk 10 prejme vloga v tisti športni
panogi, v kateri ministrstvo ne sofinancira
nobenega strokovnega delavca.
Za vsakega sofinanciranega strokovnega
delavca v športni panogi prejme vloga po eno
točko manj.
0–10
Letnik študija
Absolvent
20
Študent zadnjega letnika
15
Študent predzadnjega letnika
10
Študijski uspeh
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
nad 9,0
30
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
od 8,6 do 9,0
25
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
od 8,1 do 8,5
20
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
od 7,6 do 8,0
15
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
od 7,0 do 7,5
10
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
od 6,0 do 6,9
5
Študijska smer
Športno treniranje
30
Izkušnje
Študent je kategoriziran športnik
10
Študent opravlja strokovno delo kot trener
10
Podlaga za ocenjevanje
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za leto 2010.
S podatki razpolaga ministrstvo.
Deficitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in trenerje v programih panožnih
športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo.
Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi
svojih evidenc.
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Letnik študija: se ugotavlja na podlagi
potrdila o vpisu, ki ga predloži kandidat za
štipendijo.
Smer študija in študijski uspeh: se ugotavlja na podlagi potrdila o opravljenih izpitih,
ki ga predloži kandidat za štipendijo.
Izkušnje: podatke o kategorizaciji poda
kandidat za štipendijo v prijavi na javni razpis, ministrstvo pa te podatke preverja na
podlagi seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja
Olimpijski komite Slovenije. Upošteva se
kategorizacijo kandidata za štipendijo kateregakoli razreda, ki mora trajati najmanj
eno leto, v obdobju petih let pred prijavo
na javni razpis. Trenerske izkušnje kandidata za štipendijo se ugotavlja na podlagi
potrdila in priporočila pristojne nacionalne
panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu predlaganega kandidata za
štipendijo. Potrdilo mora predložiti kandidat
za štipendijo.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se štipendiste, katerih vloge so bile
ocenjene z večjim številom točk. Izbere se
lahko največ dva štipendista iz posamezne
športne panoge.
4. Okvirna višina sredstev: v letu 2010
ministrstvo razpisuje in bo podelilo, v skladu
s pogoji in merili iz javnega razpisa, največ 5
štipendij v okvirno skupnem znesku 12.600
EUR, od tega 2.100 EUR za leto 2010 in
10.500 EUR v letu 2011. Pravica porabe so
v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2010 zagotovljena
v proračunu za leto 2010 na proračunski
postavki 7159 Strokovne in razvojne naloge
v športu, konto 4117 (Štipendije).
5. Višina štipendije: višino štipendij se
določi v skladu z 11. do 13. členom Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju
športa in je odvisna od študijskega uspeha,
kraja bivanja in stroškov izobraževanja.
6. Čas štipendiranja: v skladu s 15. členom Pravilnika o štipendiranju za delovanje
na področju športa.
7. Postopek prijave
Prijava na javni razpis mora biti podana
na obrazcu “Vloga za pridobitev štipendije
za delovanje na področju športa” (obrazec
MŠŠ – 10 Obr. 7), ki ga kandidati lahko
dobijo na spletnih straneh Ministrstva za
šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si/ ali
vsak delavnik na Ministrstvu za šolstvo in
šport – Direktorat za šport, Masarykova 16,
Ljubljana.
Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še naslednja dokazila:
1. izjavo izvajalca letnega programa
športa, da bo s štipendiranjem po dokončanju študija sklenil ustrezno pogodbo o izvajanju trenerskega dela še za najmanj za
obdobje enega leta,
2. potrdilo o vpisu v tekoči letnik študija, smer študija in izbirni predmet,
3. potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu kandidata za štipendijo in mnenje
o kandidatu za štipendijo,
4. fotokopijo bančne kartice kandidata
za štipendijo,
5. kratek življenjepis.
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana, najkasneje do petka 1. oktobra 2010. Šteje se, da je vloga prispela
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pravočasno, če je bila najkasneje zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka
do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva
za šolstvo in šport. Vloga za financiranje
kadrovske štipendije na področju športa
mora biti predložena v zapečateni ovojnici,
ovojnica mora biti označena z »Ne odpirajŠtipendije v športu (11010-1/2010)«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan polni
naslov izvajalca.
Vloge, ki ne bodo dospele pravočasno in
ne bodo oddane na zgoraj predpisan način,
se ne bodo odpirale in bodo s sklepom izločene iz nadaljnjega postopka.
Predviden pričetek štipendiranja je mesec oktober 2010.
8. Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku
prijave. Kandidati za štipendijo bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku
30 dni od poteka roka prijave.
Na podlagi sklepa bodo v skladu s Pravilnikom o štipendiranju za delovanje na
področju športa izvajalec letnega programa
športa, štipendist in ministrstvo sklenili pogodbo o štipendiranju, ki bo urejala medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in štipendistom.
Vsa dodatna pojasnila glede javnega
razpisa kadrovskih štipendij za delovanje
na področju športa lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana, tel 400-54-71 (Dušan
Hauptman).
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 10030-113/2010
Ob-4425/10
Na podlagi 4. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 38/10) in Letnega programa športa v Republiki Sloveniji
za leto 20010, sprejetega na Vladi Republike Slovenije s sklepom št. 67100-1/2010/3
z dne 4. 3. 2010, Ministrstvo za šolstvo in
šport (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pripravništva
strokovnih delavcev v športu
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje pripravništva za
strokovne delavce v športu, ki bodo pripravništvo opravljali v športnih društvih, nacionalnih panožnih športnih zvezah, zvezah
športnih društev, Olimpijskem komiteju Slovenije, zavodih, gospodarskih družbah, pri
zasebnikih in drugih organizacijah, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu in
ustanovah, ki so ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v športu (v nadaljevanju: izvajalci
letnega programa športa).
2. Pogoji prijave
Izvajalci letnega programa športa lahko
za pripravnike predlagajo kandidate, ki imajo
visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo
športne smeri. Ministrstvo bo sofinanciralo
izvajalce letnega programa športa, ki bodo
zaposlovali pripravnike, ki se bodo usposabljali za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športnih panogah oziroma disciplinah pod okriljem nacionalnih panožnih in
drugih športnih zvez. Izbere se lahko samo
tiste izvajalce letnega programa športa, ki
so podali izjavo, da bodo predlaganega kandidata za pripravnika, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu, zaposlili oziroma
z njimi sklenili ustrezno pogodbo o delu za
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poln delovni čas za čas pripravništva, in sicer za opravljanje vzgojno-izobraževalnega
dela na področju športa. Takoj po končanem
pripravništvu in uspešno opravljenem strokovnem izpitu so izbrani izvajalci letnega
programa športa dolžni zaposliti strokovnega delavca v športu za poln delovni čas
oziroma z njim skleniti ustrezno pogodbo
o delu, najmanj za obdobje enega leta. Nacionalna panožna oziroma druga športna
zveza mora podati tudi svoje pozitivno mnenje o izvajalcu letnega programa športa in
o kandidatu za pripravnika.
Vlog, ki ne izpolnjujejo vseh navedenih
pogojev, se ne ocenjuje in se jih zavrne.
3. Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:
Merilo

Opis

Razred športne panoge

Športne panoge v I. razredu
Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. razredu
Športne panoge v IV. razredu
Skupno število sofinanciranih štipendistov,
pripravnikov in strokovnih delavcev
v programih panožnih športnih šol
v športni panogi. Maksimalno število
točk 10 prejme vloga v tisti športni
panogi, v kateri ministrstvo ne sofinancira
nobenega strokovnega delavca. Za
vsakega sofinanciranega strokovnega
delavca v športni panogi prejme vloga po
eno točko manj.
Predlagan pripravnik je kategoriziran
športnik in ima izkušnje kot trener.
Predlagan pripravnik je kategoriziran
športnik.
Predlagan pripravnik ima izkušnje kot
trener.
Športno treniranje
Ostale smeri
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
nad 9,0 do 10
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
nad 8,49 do 8,99
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
nad 7,99 do 8,49
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
nad 7,49 do 7,99
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
nad 6,99 do 7,49
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov
od 6,0 do 6,99
Športno treniranje

Deficitarnost

Izkušnje

Smer študija
Študijski uspeh

Štipendija

Podlaga za ocenjevanje
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za tekoče
leto. S podatki razpolaga ministrstvo.
Deficitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in strokovne delavce v programih panožnih športnih šol, ki jih sofinancira
ministrstvo. Podatke ugotavlja ministrstvo
na podlagi svojih evidenc.
Izkušnje: podatke o kategorizaciji predlaganega pripravnika poda izvajalec letnega
programa športa v prijavi na javni razpis, ki
jih ministrstvo preverja na podlagi seznamov
kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Olimpijski komite Slovenije. Upošteva se kategorizacijo kandidata
za štipendijo kateregakoli razreda, ki mora
trajati najmanj eno leto, v obdobju petih let
pred prijavo na javni razpis. Trenerske izkušnje predlaganega kandidata za pripravnika
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se ugotavlja na podlagi potrdila pristojne
nacionalne panožne in druge športne zveze o dosedanjem trenerskem delu predlaganega kandidata za pripravnika. Potrebna
dokazila mora predložiti izvajalec letnega
programa športa ob prijavi na javni razpis.
Smer študija in študijski uspeh: podatki
so razvidni iz obrazca – Prijavnice na javni razpis pripravništva strokovnih delavcev
v športu.
Štipendija: podatke ugotavlja in ocenjuje
ministrstvo na podlagi svojih evidenc.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se izvajalce letnega programa športa, katerih vloge so bile ocenjene z višjim
številom točk. Izbere se lahko največ dva
pripravnika iz posamezne športne panoge.
4. Okvirna višina sredstev
Ministrstvo razpisuje in bo sofinanciralo
v skladu s pogoji in merili iz tega razpisa
plačilo za delo največ desetim pripravnikom, v okvirno ocenjeni skupni vrednosti
100.500,00 EUR.
V proračunskem letu 2010 je zagotovljenih 8.375,00 EUR, v proračunskem letu
2011 pa 92.125,00 EUR.
Pravica porabe je zagotovljena na proračunski postavki 7159 – strokovne in razvojne naloge športa, konto 4120 (tekoči
transferji nepridobitnim organizacijam in
ustanovam).
5. Višina sofinanciranja: Ministrstvo bo
sofinanciralo plačilo pripravnikov v višini
80% izračunanega v skladu z 48. členom
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni
ravni (Uradni list RS, št. 51/09 z dne 3. 7.
2009).
6. Postopek prijave
Izvajalci letnega programa športa se prijavijo na obrazcu Prijavnica na javni razpis
pripravništva strokovnih delavcev v športu, ki
ga dobijo na spletnih straneh Ministrstva za
šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/razpisi/sport/JR_
pripravnistvo_sport_2010_prijava.doc.
Poleg izpolnjene prijavnice je potrebno
prijavi priložiti še naslednja dokazila:
1. potrdilo pristojne nacionalne panožne ali druge športne zveze o dosedanjem
trenerskem delu kandidata za pripravnika,
2. pozitivno mnenje pristojne nacionalne panožne ali druge športne zveze o izvajalcu letnega programa in kandidatu za
pripravnika.
Rok, do katerega morajo biti predložene
vloge: 1. 10. 2010 (petek).
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene
na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport,
Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka do 12. ure
oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport, Direktorat za šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana. Vloga za sofinanciranje pripravništva strokovnih delavcev mora biti
predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica
pa mora biti označena z »Ne odpiraj – Pripravništvo v športu (10030-113/2010)« Na
hrbtni strani ovitka mora biti izpisan polni
naslov izvajalca.
Vloge, ki ne bodo dospele pravočasno in
ne bodo oddane na zgoraj predpisan način,
se ne bodo odpirale in bodo s sklepom zavržene in izločene iz nadaljnjega postopka.
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Predviden pričetek dela in sofinanciranja
je 1. 11. 2010 in traja 12 mesecev oziroma
do konca pripravništva v skladu 5. členom
Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list
RS, št. 38/10).
7. Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku
prijave. Izvajalci letnega programa športa
bodo o izbiri pripravniških mest obveščeni
s sklepom najkasneje v roku 30 dni od poteka roka prijave.
Na podlagi sklepa o izbiri pripravniških
mest in pogodbe o zaposlitvi pripravnika
bodo sklenjene ustrezne pogodbe o sofinanciranju pripravništva, ki bodo urejale medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in pripravnikom.
Izbrani izvajalci letnega programa bodo
morali predložiti pogodbo o zaposlitvi pripravnika za čas pripravništva za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela na področju
športa.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa pripravništva strokovnih delavcev v športu lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport
– Direktorat za šport, Masarykova 16, tel.
400-54-71 (Dušan Hauptman).
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-4499/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana objavlja
2. javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR,
2. razvojna prioriteta: gospodarskorazvojna infrastruktura, prednostna
usmeritev: 2.2. Informacijska družba,
projekt gradnja, upravljanje in
vzdrževanje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v
lokalni skupnosti
Javni razpis je namenjen lokalnim skupnostim.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa, ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev in je hkrati
tudi naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: javni razpis se izvede na podlagi
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 –
ZDRad in 110/09; v nadaljevanju: ZEKom),
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,
16/08 in 19/10), 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, 109/08, 49/09),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2010
(Uradni list RS, št. 99/09 – DP2010), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09 – DP2011), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09 in 29/10 – ZIPRS1011), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08 in 99/09), Odločbe Evropske Komisije Državna pomoč N 172/2009 – Slovenija
(Splošna shema »Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji), št. C(2009)8127
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z dne 19. 10. 2009, Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (Uradni list Evropske
unije L 210/25 z dne 31. 7. 2006, L 239/248
z dne 1. 9. 2006, L 145/38 z dne 7. 6. 2007
in L 348/19 z dne 14. 12. 2008; v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni list Evropske
unije L 210/1 z dne 31. 7. 2006, v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1080/2006), Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12.
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list
Evropske unije L 371/1 z dne 27. 12. 2006,
L 45/3 z dne 15. 2. 2007 in L 250/1 z dne
23. 9. 2009; v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list
RS, št. 41/07, 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10),
Navodil organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013
(verzija 1.00/december 2009, v nadaljevanju: Navodila), Sklepa Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja,
št. 4300-170/2010-7, o potrditvi instrumenta,
z dne 9. 7. 2010 in Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013 (potrjen na seji Vlade
Republike Slovenije, dne 26. 4. 2007).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo
omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega 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. Območja belih
lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega
interesa za gradnjo omrežja, objavi ministrstvo na svoji spletni strani: http://www.
mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/elektronske_komunikacije_in_posta/gradnja_od-

prtih_sirokopasovnih_omrezij/2_javni_razpis_za_pridobitev_sredstev/
Veljaven je zadnji objavljeni seznam območij belih lis, ki ga ministrstvo objavi na
svoji zgoraj navedeni spletni strani do rokov,
do katerih morajo biti predložene vloge za
prvo, drugo oziroma tretje odpiranje.
Kadar je na delu naselja iz seznama belih lis širokopasovno omrežje omogočeno,
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 in le tisti del naselja se lahko upošteva v merilih tega javnega razpisa. Lokalna
skupnost je dolžna v vsakem naselju sama
ugotoviti dejansko stanje.
Omrežje mora biti zgrajeno po projektu
in s soinvestitorjem, ki ga je izbrala lokalna
skupnost na transparenten način na podlagi
postopkov in v skladu z veljavno zakonodajo s področja javno-zasebnega partnerstva
oziroma javnega naročanja.
Namen javnega razpisa je sofinanciranje
upravičenih stroškov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij
v lokalnih skupnostih na območjih belih lis.
Na podlagi petega odstavka 7. člena
ZEKom in v povezavi z 10. in 21.a točko
3. člena ZEKom-a je gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v javno korist kot
gradnja javnih komunikacijskih omrežij in
pripadajoče infrastrukture.
Na podlagi tega javnega razpisa se potrjen projekt oziroma projekt, za sofinanciranje katerega se odobrijo sredstva državnega
proračuna za kohezijsko politiko, imenuje
operacija.
Cilj tega javnega razpisa je skladen s cilji
prednostne usmeritve Informacijska družba,
Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, ki
je zagotovitev dostopa do širokopasovnih
povezav uporabnikom na celotnem ozemlju
Slovenije z najprej funkcionalno zadovoljivo
hitrostjo nato pa tudi dostop do večjih hitrosti s končnim dolgoročnim ciljem povezave večine prebivalcev v visoko zmogljivem
omrežju. Cilj prednostne usmeritve po zaključku programskega obdobja 2007–2013
je povečanje pokritosti prebivalstva z možnostjo priključitve na širokopasovno omrežje s sedanje ocene 92 odstotkov na 100
odstotkov.
Na podlagi tega javnega razpisa je operacija gradnje sofinancirana s strani evropskih
strukturnih skladov kot dovoljena državna
pomoč v skladu z Odločbo Evropske Komisije Državna pomoč N 172/2009 – Slovenija
(Splošna shema »Razvoj širokopasovnega
omrežja v Sloveniji), št. C(2009)8127 z dne
19. 10. 2009.
4. Odprta širokopasovna omrežja oziroma njihove sestavne dele je glede na različne načine sofinanciranja možno zgraditi na
naslednje načine:
Tip omrežja A – Del omrežja je v celoti
zgrajen z zasebnimi sredstvi – komercialni
del omrežja.
Tako zgrajen del omrežja ni predmet sofinanciranja tega javnega razpisa, njegovi
učinki na območju belih lis pa se upoštevajo pri merilih tega javnega razpisa. Tako
zgrajeno omrežje se upravlja povsem tržno.
Lastnik omrežja je zasebnik, ki s tem omrežjem tudi upravlja in ga vzdržuje. Zasebna
sredstva investirana v tako zgrajeno omrežje se upoštevajo pri merilih tega javnega
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razpisa pod pogojem, da je tako zgrajeno
omrežje odprto in se zgradi v kombinaciji
s tipom omrežja B in v deležu, s katerim se
dosega učinke na območju belih lis.
Tip omrežja B – Del omrežja je zgrajen
v celoti s sredstvi državnega proračuna za
kohezijsko politiko.
Ta del omrežja je v celoti zgrajen s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko in ustvarja prihodke, ki bistveno ne
presegajo tekočih stroškov tega omrežja.
Med tekoče stroške sodijo stroški vzdrževanja, upravljanja, financiranja in amortizacije
omrežja. V idealnem primeru mora sistem
zaračunavanja temeljiti na dejanski porabi sredstev, tarife pa morajo kriti vsaj operativne stroške in stroške vzdrževanja ter
pomemben del amortizacije naložbe. Predvideti je treba ustrezno tarifno strukturo, ki
pa praviloma ne sme bistveno odstopati
od tarifnih struktur za primerljiva omrežja
zgrajena pod tržnimi pogoji. Tako zgrajeno
omrežje preide takoj, ko je zgrajeno, v celoti
v last lokalne skupnosti. Prenos lastništva
se lahko izvede že med gradnjo samo za
posamezne dele omrežja. Prenos lastništva
omrežja se zagotovi s pogodbo o prenosu
lastništva med lokalno skupnostjo in izbranim soinvestitorjem. Izbrani soinvestitor vsaj
20 let (vendar največ 30 let) upravlja in vzdržuje tako zgrajen del omrežja. Upravljavec
ne sme biti sočasno tudi ponudnik storitev končnim uporabnikom na tem omrežju
oziroma mora ponujanje storitev končnim
uporabnikom zagotoviti v ločenem podjetju.
Pri tem tipu omrežja je nujen obstoj vložka lokalne skupnosti kot na primer v obliki
služnosti, v obliki obstoječe infrastrukture
ali v obliki skupne gradnje z drugo javno
infrastrukturo. Vse vložke lokalne skupnosti
je potrebno ovrednotiti.
Tip omrežja C – Del omrežja je zgrajen
s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko in z zasebnimi sredstvi.
Ta del omrežja je zgrajen z mešanim
vložkom zasebnega partnerja (soinvestitorja), vložka lokalne skupnosti in sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko.
Gradi se po principu javno-zasebnega partnerstva. Tako zgrajen del omrežja ustvarja
prihodke pod tržnimi pogoji in ustvarja dobiček. Neto sedanja vrednost razlike med
ocenjenimi prihodki in tekočimi stroški (upravljanje, vzdrževanje, stroški financiranja in
stroški amortizacije omrežja) določi minimalno višino zasebne investicije. V idealnem
primeru mora sistem zaračunavanja temeljiti
na dejanski porabi sredstev, tarife pa morajo kriti vsaj operativne stroške in stroške
vzdrževanja ter pomemben del amortizacije naložbe. Predvideti je treba ustrezno
tarifno strukturo, s katero se bodo v največji
meri skušali povečati prihodki projekta pred
prejemom javnih subvencij, pri čemer se bo
upoštevala cenovno dostopnost. Praviloma
tarifna struktura ne sme bistveno odstopati
od tarifnih struktur za primerljiva omrežja
zgrajena pod tržnimi pogoji. Tako zgrajen
del omrežja se takoj po zaključku gradnje
prenese v last lokalne skupnosti oziroma
soinvestitorja v razmerju vloženih sredstev.
Pri tem se v last lokalne skupnosti prenese del omrežja v višini deleža investicije
lokalne skupnosti in sredstev državnega
proračuna za kohezijsko politiko. Izbrani
soinvestitor vsaj 20 let (vendar največ 30
let) z omrežjem upravlja in vzdržuje tako
zgrajen del omrežja. Gre za t.i. BOT model
(build-operate-transfer), ki ga Zakon o jav-

sredstev evropske kohezijske politike v RS
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07, 17/09, 40/09, 3/10 in
31/10; v nadaljevanju: Uredba).
Na javni razpis ministrstva se lahko prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost
(javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je sklenila pogodbo o soinvestitorstvu
v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij.
Elementi javno-zasebnega partnerstva
so naslednji: na lokalno skupnost oziroma
soinvestitorja bo po opravljenem tehničnem
prevzemu prenesena lastninska pravica
nad omrežjem in pripadajočo infrastrukturo
v razmerju vloženih sredstev. Po preteku
vsaj 20 let (vendar največ 30 let) izbrani soinvestitor prenese svojo lastninsko pravico
na lokalno skupnost. Lokalna skupnost in
soinvestitor nosita poslovno tveganje sorazmerno deležu vloženih sredstev. Pri deležu
vloženih sredstev lokalne skupnosti se upoštevajo vsi javni viri. Potrebno je ovrednotiti
tudi služnost na zemljiščih, ki jih prispeva
lokalna skupnost ter druga vlaganja lokalne
skupnosti.
Služnost mora biti neposredno povezana s sofinanciranim delom omrežja. Njena
vrednost pa mora biti opredeljena s strani neodvisnega usposobljenega cenilca ali
državnega organa s pridobljenim potrdilom
oziroma poročilom.
Financiranje je javno in zasebno, lastništvo je javno oziroma javno in zasebno,
upravljanje je zasebno.
Soinvestitor je zasebni partner, ki ga je
lokalna skupnost izbrala na podlagi javnega
razpisa lokalne skupnosti po principu javno-zasebnega partnerstva oziroma javnega
naročanja. Soinvestitor bo omrežje zgradil
in bo celotno omrežje vsaj 20 let upravljal
in vzdrževal.
Vse medsebojne obveznosti in način plačevanja morata lokalna skupnost in zasebni
soinvestitor urediti z medsebojno pogodbo,
ki je sestavni del vloge prijavitelja.
Operacija izbranega upravičenca 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 ministrstva ter organa
upravljanja.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Vloga mora biti izdelana v slovenskem
jeziku.
Posamezna vloga mora biti izdelana na
predpisanih obrazcih in prilogah, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Vloga je formalno popolna, če prijavitelj
do predpisanega roka za oddajo vloge poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predloži
obrazce in priloge po spodaj navedenem
vrstnem redu:
1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1)
2. Podatki o lokalni skupnosti (obrazec
št. 2)
3. Podatki o soinvestitorju in podizvajalcih oziroma izvajalcih v skupnem nastopu
(obrazec št. 3)
4. Izjava (obrazec št. 4)

no-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06) predvideva v prvem odstavku
80. člena. Prvih 20 let po zaključku gradnje
odprtega širokopasovnega omrežja je lastništvo za del omrežja, zgrajenega z zasebnimi sredstvi, zasebno, za del omrežja,
zgrajenega s sredstvi državnega proračuna
za kohezijsko politiko, javno, po preteku vsaj
20 let (vendar največ 30 let) pa izbrani soinvestitor prenese svojo lastninsko pravico
na lokalno skupnost. Strošek amortizacije
omrežja se mora prikazati v celoti in posebej za del omrežja, zgrajenega z zasebnimi
sredstvi soinvestitorja. Upravljavec ne sme
biti sočasno tudi ponudnik storitev končnim uporabnikom na tem omrežju oziroma
mora ponujanje storitev končnim uporabnikom zagotoviti v ločenem podjetju. Pri tem
tipu omrežja je nujen obstoj vložka lokalne
skupnosti kot na primer v obliki služnosti,
v obliki obstoječe infrastrukture ali v obliki
skupne gradnje z drugo javno infrastrukturo.
Vse vložke lokalne skupnosti je potrebno
ovrednotiti.
Odprto širokopasovno omrežje je za potrebe tega javnega razpisa lahko zgrajeno
ali kot kombinacija tipa omrežja A in B, ali
v celoti zgrajeno omrežje kot tip omrežja B,
ali v celoti zgrajeno omrežje kot tip omrežja
C. Ocenjeni prihodki naj bodo izračunani
ob predpostavki vsaj 20 priključkov na 100
prebivalcev. Cene, ki se zaračunavajo ponudnikom storitev, in stroški upravljanja in
vzdrževanja se letno lahko povečujejo največ do ravni rasti cen na drobno v preteklem
letu ob upoštevanju 7% diskontne stopnje,
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06). Pri tem cene praviloma ne
smejo bistveno odstopati od cen za primerljiva omrežja zgrajena pod tržnimi pogoji.
Pri tipih omrežij B in C mora obstajati vložek lokalne skupnosti kot na primer v obliki
služnosti, v obliki obstoječe infrastrukture
ali v obliki skupne gradnje z drugo javno
infrastrukturo. Vse vložke lokalne skupnosti
je potrebno posebej ovrednotiti in upoštevati
pri razdelitvi deležev vlaganj.
Gradnja dela omrežja znotraj belih lis, ki
ga soinvestitor zgradi deloma z zasebnimi
sredstvi, deloma pa s sredstvi državnega
proračuna za kohezijsko politiko, je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu,
prijavitelj pa bo imel večjo možnost pridobiti
sredstva po tem javnem razpisu, kadar bo
delež zasebnih sredstev večji.
Gradnja dela omrežja znotraj belih lis,
ki ga soinvestitor zgradi povsem z zasebnimi sredstvi, ni predmet sofinanciranja po
tem javnem razpisu, vendar vpliva na merila v tem javnem razpisu. Prijavitelj, kjer bo
soinvestitor večji del omrežja na belih lisah
zgradil z zasebnimi sredstvi, bo imel večje
možnosti pridobiti sredstva po tem javnem
razpisu.
V regijah, kjer so upravičeni do sofinanciranja gradnje odprtih širokopasovnih
omrežij elektronskih komunikacij na podlagi
drugih razpisov v okviru Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013 in za katere je predvideno izključno javno financiranje, se na ta javni
razpis lahko prijavijo prijavitelji s projekti, ki
predvidevajo samo gradnjo tipa omrežij C.
5. Potencialni upravičenci:
Lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti je potencialni upravičenec v skladu
z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi
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5. Ponudba (obrazec št. 5)
6. Pričakovani rezultati – indikatorji
(obrazec št. 6)
7. Načrt izvajanja operacije (obrazec
št. 7)
8. Načrt izvajanja operacije po letih (LOČENO) (obrazec št. 8)
9. Terminski plan izvedbe operacije
(obrazec št. 9)
10. Stroški operacije (obrazec št. 10)
11. Terminski načrt sofinanciranja operacije (obrazec št. 11)
12. Izračun razlike neto sedanje vrednosti stroškov gradnje, upravljanja in vzdrževanja omrežja z neto sedanjo vrednostjo vseh
prihodkov omrežja. (obrazec št. 12)
13. Projekt (obrazec št. 13)
14. Na vsaki strani pogodbe parafiran
vzorec pogodbe skupaj s prilogami (obrazec št. 14)
15. Vpliv na horizontalne ukrepe (obrazec št. 15)
16. Pričakovani rezultati operacije (priloga 1)
17. Zahtevek za sofinanciranje (vzorec)
in Navodilo za pripravo zahtevka za sofinanciranje (priloga 2)
18. Priloga 1 zahtevka za sofinanciranje
19. Priloga 2 zahtevka za sofinanciranje
20. Priloga 3 zahtevka za sofinanciranje
21. Izjava o uskladitvi načrta razvojnih
programov (obrazec št. 16)
22. Priložena mora biti tudi elektronska
kopija vseh zgoraj zahtevanih obrazcev in
njihovih prilog na enem od elektronskih medijev (npr. CD ali DVD). V primeru razlik med
tiskano in elektronsko verzijo obrazcev in
njihovih prilog, se šteje, da je pravilna tiskana verzija obrazcev.
Vsi obrazci iz razpisne dokumentacije
morajo biti podpisani, na vsaki strani parafirani ter žigosani s strani odgovorne osebe
lokalne skupnosti.
Na javni razpis se lahko prijavi vsaka
lokalna skupnost, lahko pa se prijavi tudi
več lokalnih skupnosti skupaj. V primeru,
da se na javni razpis prijavi več lokalnih skupnosti skupaj, le-te določijo nosilno lokalno
skupnost, ki bo prevzela vlogo koordinatorja in nastopala v imenu povezanih lokalnih
skupnosti v razmerju do ministrstva. Lahko
se prijavi tudi več geografsko ločenih lokalnih skupnosti skupaj v primeru, ko imajo
izbranega istega soinvestitorja. Izraz »lokalna skupnost«, ki ga uporabljamo v nadaljevanju tega javnega razpisa, velja tako za
primer, ko je lokalna skupnost ena lokalna
skupnost, kot tudi v primeru, ko se na javni
razpis prijavi več lokalnih skupnosti skupaj.
Soinvestitor je vsaka pravna ali fizična
oseba in ga lokalna skupnost izbere predhodno v skladu z Zakonom o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) oziroma z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10) ne
glede na vrsto postopka. Soinvestitor je pripravil projekt v skladu z zahtevami javnega
razpisa lokalne skupnosti, na podlagi katerega bo omrežje zgrajeno. Izbrani soinvestitor se mora registrirati, skladno s 5. členom
ZEKom pri agenciji. Soinvestitor ne sme
biti sočasno tudi ponudnik storitev končnim
uporabnikom na tem omrežju oziroma mora
ponujanje storitev končnim uporabnikom zagotoviti v ločenem podjetju.
Prijavitelji morajo upoštevati naslednje
pogoje:
– Prijavitelj mora predložiti projekt, na
podlagi katerega bo gradil odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij;
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– Prijavitelj mora posredovati podatke
o lokalni skupnosti in soinvestitorju ter o načinu njegovega izbora. Lokalna skupnost
soinvestitorja izbere v predhodnem postopku, kjer upošteva predvsem ekonomičnost
gradnje, upravljanja in vzdrževanja omrežja. Predhodni postopek mora biti izveden
po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06) oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06, 16/08 in 19/10);
– Prijavitelj mora predložiti Načrt razvoja
odprtega širokopasovnega omrežja v lokalni
skupnosti ali drug primerljiv strateški dokument lokalne skupnosti s področja elektronskih komunikacij, iz katerega so vidne
zahteve za projekt ter razvojni cilji lokalne
skupnosti, povezani s tem projektom; (razvojni cilji lokalne skupnosti, povezani s projektom morajo biti v skladu z Operativnim
programom krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013);
– Iz dokumentacije prijavitelja morajo biti
jasno razvidna naselja s seznama belih lis
v lokalni skupnosti, ter območja belih lis
znotraj teh naselij, kjer bodo na novo omogočeni širokopasovni priključki;
– Prijavitelj mora upoštevati seznam
območij belih lis, ki ga objavi ministrstvo na svoji spletni strani: http://www.
mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/elektronske_komunikacije_in_posta/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij/2_javni_razpis_za_pridobitev_sredstev/.
Veljaven je zadnji objavljeni seznam območij belih lis, ki ga ministrstvo objavi do rokov, do katerih morajo biti predložene vloge
za prvo, drugo oziroma tretje odpiranje.
– Iz dokumentacije morajo biti razvidni
podatki o številu gospodinjstev na območju
belih lis, za celo lokalno skupnost, 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;
– Kolikor iz druge dokumentacije prijavitelja to ni v celoti razvidno, je potrebno v prijavi na ta javni razpis posebej pisno obrazložiti, kakšni so razlogi za bele lise, kjer ni
komercialnega interesa v lokalni skupnosti,
predvsem pa ali gre za redko poseljeno območje ali za območje z zahtevno topografijo
kot npr. hribovitost, gozdnatost;
– Prijavitelj mora predložiti kopijo sklepa
o izbiri soinvestitorja ter kopijo sklenjenih
pogodb z izbranim soinvestitorjem za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja
v lokalni skupnosti. V primeru, da sklep
o izbiri še ni pravnomočen ter ti pogodbi
nista sklenjeni do datuma odpiranja vlog,
ima prijavitelj možnost kopijo pogodb dostaviti ministrstvu naknadno, na podlagi
poziva strokovne komisije za dopolnitev
vlog, v skladu z 224. členom Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08 in 99/09);
– V primeru skupne prijave več lokalnih
skupnosti mora nosilna lokalna skupnost
v prijavi predložiti s strani vseh udeleženih
lokalnih skupnosti podpisano pogodbo, v kateri so določena vsa njihova medsebojna
razmerja, pravice in obveznosti. V njej mora
biti določeno lastništvo vseh delov odprtega
širokopasovnega omrežja, vodenje, način
in nadzor gradnje le tega, njegovo upravljanje in vzdrževanje ter finančni tokovi tako

v času gradnje kot tudi v času upravljanja
ter vzdrževanja.
– Prijavitelj mora zagotoviti ustrezen
strokoven nadzor nad gradnjo, kar mora biti
razvidno iz posredovane dokumentacije;
– Soinvestitor lahko v projektu predvidi
opremo WiMAX ali drugo brezžično tehnologijo tudi v primeru, če še ne razpolaga
z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc. To
omrežje bo soinvestitor pričel graditi, ko bo,
v skladu z določbami ZEKom pridobil odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc s strani
agencije oziroma sklenil dogovor z enim od
obstoječih imetnikov teh odločb;
– Ministrstvo bo sofinanciralo največ do
3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na
območju belih lis lokalne skupnosti. Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR
sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko za posamezno gospodinjstvo na
belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom zavrnjeni;
– Soinvestitor mora predložiti oceno števila potencialnih priključkov. Za potencialni
priključek se šteje vsako posamezno gospodinjstvo na območjih 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;
– Iz predložene dokumentacije mora
biti razviden tudi morebiten projekt gradnje
omrežja tipa A, če ga želi prijavitelj uveljaviti
pri merilih tega javnega razpisa;
– Iz projekta mora biti razvidno povezovanje v tranzitno omrežje;
– Iz predložene dokumentacije morajo
biti razvidni predvideni stroški upravljanja,
stroški vzdrževanja, stroški financiranja,
stroški amortizacije ter morebitni drugi stroški. Stroški amortizacije se morajo prikazovati v celoti in posebej za del omrežja,
sofinanciran z javnimi sredstvi in del omrežja, financiran z zasebnimi sredstvi. Strošek
obnove aktivne opreme in vse druge opreme z amortizacijsko dobo, ki je krajša od 5
let, mora biti financirana iz zasebnih sredstev; oziroma iz najemnine ali koncesijske
dajatve, kadar je ta oprema v lasti lokalne
skupnosti;
– Skladnost projekta s predmetom in namenom javnega razpisa in skladnost vloge
z razpisno dokumentacijo;
– Vrsta tehnologije, ki jo je izbrani investitor predvidel v projektu za omrežje oziroma
del omrežja, ne sme biti predpisana vnaprej, mora pa ustrezati zahtevam lokalne
skupnosti;
– V predloženem projektu je treba upoštevati tehnološka priporočila ministrstva 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/
ter poročilo Laboratorija za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko v
Ljubljani z naslovom Modeli in tehnologije razvoja širokopasovnih in mobilnih
komunikacij na ruralnih območjih Slo-
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Št.

venije, ki je objavljeno na spletni strani:
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/
pageuploads/DEK/Elektronske_komunikacije/GOSO/OSO_2008-09-30_BB_LTFE_modeli_mob_rural_V2-0212.pdf;
– Predloženi projekt mora upoštevati omejitev stroškov gradbenih del, ki za
omrežje, ki je predmet tega javnega razpisa, ne sme presegati 35% vseh upravičenih
stroškov le tega.;
– V skladu z Navodili, ki so objavljena
na spletni strani: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007–2013/, mora predložiti naslednja dokazila v zvezi z odkupom
prostorov:
– cenitveno poročilo uradno priznanega cenilca z ustrezno licenco oziroma ocenjevalca nepremičnin;
– kopija overjene kupoprodajne pogodbe v obliki notarskega zapisa oziroma
v drugih primerih s podpisom, overjenim
pri notarju, tako da je primerna za vknjižbo
v zemljiško knjigo;
– izpis iz zemljiške knjige, ki ne sme
biti starejši od enega meseca od predložitve
ZZI, iz katerega je razvidno, da je predlog
vložen oziroma potrjen in da ni nobenega
drugega predloga za vpis v zemljiško knjigo, ki bi imel prednostni vrstni red in bi predlagatelju onemogočal vknjižbo lastninske
pravice brez bremen;
– izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe upravičenca, da za stavbo, ki
je predmet nakupa, v zadnjih desetih letih
ni bilo dodeljenih javnih nepovratnih sredstev ali nepovratnih sredstev Skupnosti, ki
bi pomenila podvajanje pomoči, ko gre za
sofinanciranje nakupa iz sredstev kohezijske politike;
– dokazilo o plačilu kupnine;
– V primeru, da se prostor ne kupi, temveč ga da na razpolago lokalna skupnost, ni
potrebno predložiti kupoprodajne pogodbe,
temveč izjavo, ki mora vsebovati naslednje
podatke: izjavo, da je prostor last občine ter
vpisan v zemljiško knjigo; konkretno navesti za kateri prostor gre; opredeliti namen
prostora; izjavo, da bo ta prostor na razpolago soinvestitorju za čas, za katerega
je sklenjena pogodba (vsaj 20 let; vendar
največ 30 let);
– V skladu z Uredbo o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06) priložiti Predinvesticijsko
zasnovo, Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program za
investicijski projekt z ocenjeno vrednostjo
nad 2.500.000,00 EUR;
– V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06) priložiti Investicijski program in Dokument identifikacije
investicijskega projekta za investicijski projekt z ocenjeno vrednostjo nad 500.000,00
EUR;
– V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06) priložiti Dokument identifikacije investicijskega projekta
za investicijski projekt z ocenjeno vrednostjo
med 300.000,00 in 500.000,00 EUR;
– Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti in sicer kot
operacija investicijskega značaja v načrtu
razvojnih programov – NRP (tretji del pro-

navedel v projektu in predstaviti v obliki,
primerni za gradnjo po principu projekta na
ključ;
– Prijavitelj 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% povprečne maloprodajne cene, pod katero večji ponudniki
storitev v Sloveniji ponujajo širokopasovni
dostop s primerljivo hitrostjo;
– Prijavitelj mora v Prijavnem obrazcu
(obrazec št. 1 razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa) navesti: vrednost projekta na celotnem območju belih lis, vrednost
projekta na območju belih lis, ki se gradi
samo z zasebnim kapitalom, vrednost zasebnih sredstev, ki bodo vložena v gradnjo
na območjih belih lis, kjer se gradi deloma
z zasebnimi, deloma pa s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko, obseg
sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki bodo vložena v gradnjo na
območjih belih lis, kjer se gradi deloma z zasebnimi, deloma pa s sredstvi državnega
proračuna za kohezijsko politiko, vrednost
projekta na območju belih lis, ki se gradi
samo s sredstvi državnega proračuna za
kohezijsko politiko.
– Prijavitelj mora predložiti izračun stroškov amortizacije in stroškov financiranja za
del omrežja, zgrajenega z zasebnimi sredstvi soinvestitorja;
– Soinvestitor mora poskrbeti za delovanje omrežja. V primeru, da bodo tekoči
stroški višji od ocenjenih prihodkov, mora
soinvestitor uporabiti tak poslovni model,
s katerim lahko sam oziroma z drugimi viri
financiranja pokrije razliko;
– Kolikor je del omrežja zgrajen z brezžičnimi sistemi, ki delujejo na frekvencah za
katere je potrebno plačevati določene letne
dajatve (frekvenčnine), so te dajatve lahko
vključene med stroške omrežja. Kadar je
potrebno za delovanje brezžičnih sistemov
najeti zmogljivosti pri imetniku pravice do
uporabe frekvenc, je tudi taka najemnina del
tekočih stroškov omrežja.
– Doba amortizacije aktivne opreme je
drugačna (praviloma krajša) od obdobja
amortizacije ostalega omrežja, zato jo je
potrebno prikazovati ločeno, in sicer tako,
da je posebej prikazana amortizacija aktivne opreme in posebej amortizacija ostalega
omrežja. Poslovni model mora predvidevati
stroške amortizacije aktivne opreme in njeno zamenjavo po izteku amortizacijskega
obdobja. V primeru, da je lokalna skupnost
lastnica aktivne opreme, lahko ta zaračunava najemnino ali koncesijsko dajatev omrežja v višini stroškov amortizacije aktivne opreme in s tem pridobi sredstva potrebna za
zamenjavo te opreme;
– Posamezne postavke dela omrežja, ki
se gradi s sredstvi državnega proračuna za
kohezijsko politiko, ne smejo po cenah na
enoto presegati postavke za dele omrežja,
ki jih gradi soinvestitor z zasebnimi sredstvi;
– Na območjih belih lis, kjer bi soinvestitor del omrežja financiral z lastnimi sredstvi,
del omrežja pa bi se financiral s sredstvi
državnega proračuna za kohezijsko politiko v obliki javno-zasebnega partnerstva,
pa lahko tako omrežje izbrani soinvestitor
upravlja in vzdržuje po ceni, ki se na trgu
izoblikuje za podobna omrežja.
Upravljanje z odprtim širokopasovnim
omrežjem elektronskih komunikacij

računa). Naziv operacije in viri financiranja morajo biti v investicijskem dokumentu,
v obrazcih in v proračunu (v načrtu razvojnih
programov ali v posebnem delu proračuna)
enaki. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso
enaki, mora vlagatelj priložiti izjavo, da bo
do predložitve prvega zahtevka za izplačilo
uskladil NRP oziroma posebni del proračuna. Kot lastni vir za investicijske operacije lahko samoupravne lokalne skupnosti
koristijo investicijska sredstva, pridobljena
iz državnega proračuna na osnovi Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 57/08
– ZFO-1). V primeru skupne operacije, v kateri sodeluje več samoupravnih lokalnih skupnosti, mora vlagatelj predložiti NRP vsake
posamezne samoupravne lokalne skupnosti
za celotno operacijo. Kolikor naziv, zneski
in/ali viri niso enaki, mora vlagatelj priložiti
izjave vseh partnerjev, da bodo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladil
NRP oziroma posebni del proračuna. Vzorec izjave se nahaja v obrazcu št. 16 razpisne dokumentacije Izjava o uskladitvi načrta
razvojnih programov.
Dokazila o neobstoju komercialnega interesa
– Za ugotavljanje območja belih lis in
s tem dokazovanje neobstoja komercialnega interesa se uporablja seznam območij
belih lis, ki ga objavi ministrstvo na svojih
spletnih straneh. Veljaven je zadnji objavljeni seznam območij belih lis, ki ga ministrstvo
objavi do rokov, do katerih morajo biti predložene vloge za prvo, drugo oziroma tretje
odpiranje;
– Lokalna skupnost 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% povprečne maloprodajne cene, pod katero večji ponudniki
storitev v Sloveniji ponujajo širokopasovni
dostop s primerljivo hitrostjo;
Finančni izračuni vseh stroškov z gradnjo in delovanjem odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti:
– V projektu, ki ga mora predložiti prijavitelj, mora biti narejen finančni načrt projekta
z opredeljenimi finančnimi viri, vsi stroški
projekta (upravičeni in neupravičeni) ter kazalniki;
– Prijavitelj mora predložiti dokumentacijo in podatke o operaciji na podlagi Uredbe
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06)
ter 40. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006,
pri čemer predloži analizo stroškov in koristi v skladu z Delovnim dokumentom št. 4
Evropske komisije – Navodila za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroškov
in koristi. Upoštevati je treba dejstvo, da za
operacijo veljajo pravila o državni pomoči
v smislu člena 87 Pogodbe. Potrebno je
oceniti vse prihodke v obdobju izkoriščanja
omrežja. Če iz izračuna izhaja, da so upravičeni stroški gradnje (naložbeni stroški –
čisti prihodek, diskontiran) nižji od skupnih
naložbenih diskontiranih stroškov, je operacija upravičena do sofinanciranja v višini
izračunanega razmerja. Preostanek sredstev mora zagotoviti soinvestitor iz zasebnih
virov, tako da je v celoti zagotovljeno 100%
financiranje operacije.
– Prijavitelj mora podati specifikacijo
vseh upravičenih stroškov, ki jo je ponudnik

Stran

Stran

1778 /

Št.

54 / 9. 7. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Odprto širokopasovno omrežje oziroma
del omrežja bo izbrani soinvestitor upravljal
in vzdrževal tako, da bo omogočil dostop
v omrežje vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji;
– Izbrani soinvestitor za del omrežja znotraj lokalne skupnosti, ki je deloma zgrajen
s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko, deloma pa z zasebnimi sredstvi,
ponudnikom storitev in operaterjem zaračunava tržno ceno. Prihodki tega omrežja se
upoštevajo pri izračunu udeležbe sredstev
državnega proračuna za kohezijsko politiko.
Obvezni horizontalni omilitveni ukrepi kot
obvezni pogoji za izvedbo projekta:
–Učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin);
– Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);
– Trajnostna dostopnost;
– Zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
7. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje:
Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje, ne glede na način financiranja
so:

Št.
1

Merila

Najvišje možno št. točk

Delež gospodinjstev iz projekta, katerim bo omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti
na območju belih lis (ne glede na način financiranja), glede na vsa gospodinjstva v lokalni
skupnosti

40

2

Delež zasebnih sredstev v projektu, s katerim bo z zasebnimi sredstvi omogočen širokopasovni
dostop v lokalni skupnosti na območju belih lis

20

3

Delež gospodinjstev, katerim bo s projektom omogočen širokopasovni dostop v lokalni
skupnosti na območju belih lis, glede na vsa gospodinjstva v Republiki Sloveniji

20

4

Delež pokritosti gospodinjstev, katerim bo s projektom omogočen širokopasovni dostop
v lokalni skupnosti na območju belih lis, glede na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti na
območju belih lis

10

5

Vpliv gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na doseganje razvojnih ciljev lokalne
skupnosti

10

Skupaj

100
1. Merilo delež gospodinjstev1 iz projekta, katerim bo omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju belih lis
(ne glede na način financiranja), glede na
vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti, znaša
največ 40 točk. S tem merilom se ocenjuje
delež gospodinjstev, ki se jim omogoči povezovanje v širokopasovno omrežje glede
na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti. Za
vsak 1% gospodinjstev dobi projekt 1 točko,
vendar skupaj ne več kot 40 točk.
1
Za osnovo za število gospodinjstev na
posameznih belih lisah se upošteva Popis Statističnega urada RS iz leta 2002. V kolikor
prijavitelj predloži dokumentacijo, iz katere so
razvidni novejši podatki, bodo upoštevani novejši podatki. V primerih, ko so se naselja po
letu 2002 spremenila, mora prijavitelj dostaviti
novejše podatke. Za dokazila o številu gospodinjstev na območju belih lis se uporabljajo
podatki pridobljeni iz GIS-Geografskega informacijskega sistema ali Matičnega urada upravne enote. V primeru odstopanj se upoštevajo
dokazani novejši podatki.
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2. Merilo delež zasebnih sredstev v projektu, s katerim bo z zasebnimi sredstvi
omogočen širokopasovni dostop v lokalni
skupnosti na območju belih lis, znaša največ
20 točk. Pri tem bo projekt gradnje, ki predvideva delež zasebnega kapitala na območju belih lis, ki se gradi deloma z zasebnim
kapitalom, deloma pa s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko, v višini
40% ali več odstotkov od vrednosti projekta
na celotnem območju belih lis, ocenjen z 20
točkami. Projekt, ki bo predvideval gradnjo
brez udeležbe zasebnih sredstev, pa bo
ocenjen z 0 točkami. Vsaka 2% zasebnih
sredstev v projektu predstavljata 1 točko,
vendar skupaj ne več kot 20 točk.
3. Merilo delež gospodinjstev, katerim bo
s projektom omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju belih
lis, glede na vsa gospodinjstva v Republiki
Sloveniji, znaša največ 20 točk. Za vsak
0,02% gospodinjstev dobi projekt 1 točko,
vendar skupaj ne več kot 20 točk.
4. Merilo delež pokritosti gospodinjstev,
katerim bo s projektom omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju
belih lis, glede na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti na območju belih lis, znaša
največ 10 točk. Za vsak 1% gospodinjstev
dobi projekt 0,1 točko, vendar skupaj ne
več kot 10 točk.
5. Merilo vpliv gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na doseganje razvojnih ciljev lokalne skupnosti znaša največ
10 točk. Na podlagi lestvice kriterijev za razvojne cilje lokalnih skupnosti, ki so določeni
v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij lokalne
skupnosti, dobi projekt največ 10 točk.
Lestvica kriterijev za razvojne cilje lokalne skupnosti
Št.

Razčlenitev merila št. 5

Število točk

1

Novo povezana podjetja

4

2

Organizacije s področja vzgoje in izobraževanja oziroma kulture

4

3

Drugi razvojni cilji lokalne skupnosti

2

Skupaj

10
Projekt, ki bo omogočil, da se bodo obstoječa podjetja lahko povezala prek širokopasovnega omrežja, bo dobil 4 točke, in
sicer za vsako podjetje eno točko, vendar
največ 4 točke. Projekt, ki bo omogočil, da
se bodo lahko prek širokopasovnega omrežja povezale organizacije s področja vzgoje
in izobraževanja oziroma kulture, bo dobil
4 točke, in sicer za vsako organizacijo eno
točko, vendar največ 4 točke. Na podlagi
izpolnjevanja drugih razvojnih ciljev lokalne
skupnosti, ki jih namerava lokalna skupnost
doseči s širokopasovnim omrežjem, bo dobil projekt 2 točki (kot na primer doseganje sinergij s Programom razvoja podeželja
2007–2013), in sicer za vsak navedeni razvojni cilj, ki bo izpolnjen s pomočjo širokopasovnega omrežja, eno točko, vendar
največ 2 točki.
Vsa merila se ocenjujejo na 2 decimalni
mesti natančno. Najvišje možno število točk
vseh meril skupaj je 100 točk. Prag števila
točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk, s tem, da mora biti pri merilu
1 doseženih minimalno 10 točk in pri merilu
5 doseženih minimalno 4 točke. Na podlagi
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ocenjevanja vlog bo strokovna komisija pripravila lestvico ocenjenih projektov glede
na število doseženih točk. V primeru, da bo
skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, presegla vrednost razpisanih oziroma
razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost
vloge z višjo oceno.
V primeru več projektov z enakim številom točk, bo imel prednost projekt, ki bo
imel večje število točk po merilu 1, v primeru
več projektov z istim številom točk in enakim
številom točk po merilu 1 pa bo imel prednost projekt, ki bo imel večje število točk po
merilu 2.
8. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Skupna okvirna
višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo do konca obdobja namenilo za izvedbo
javnega razpisa, je največ do 37.130.612,93
EUR, z naslednjo okvirno dinamiko porabe
sredstev po letih, v skladu s proračunskimi
zmožnostmi: za leto 2011 je 16.382.209,75
EUR sredstev EU in 2.890.978,25 EUR
sredstev slovenske udeležbe. Za leto 2012
je 12.628.811,19 EUR sredstev EU in
2.228.613,74 EUR sredstev slovenske udeležbe. Za leto 2013 je 2.550.000,00 EUR
sredstev EU in 450.000,00 EUR sredstev
slovenske udeležbe.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; prednostne
usmeritve: Informacijska družba.
Na prvem odpiranju so na voljo vsa razpisana sredstva. Vsa preostala sredstva po
prvem odpiranju so lahko razdeljena na drugem odpiranju. Vsa preostala sredstva po
drugem odpiranju so lahko razdeljena na
tretjem odpiranju.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 9603, Razvoj širokopasovnih omrežij –
EU in proračunsko postavko 9604, Razvoj
širokopasovnih omrežij – Slovenska udeležba.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%.
Delež sredstev slovenske udeležbe
za sofinanciranje kohezijske politike je:
15,00%.
Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih je: 85,00%.
9. Upravičeni stroški in izdatki:
Vse posamezne postavke upravičenih
stroškov in izdatkov morajo biti jasno razvidne iz projekta, ki ga prijavitelj predloži
v vlogi na javni razpis. Izstavljeni računi za
upravičene stroške oziroma izdatke, ki se
bodo sofinancirali, se morajo ujemati s predloženo specifikacijo, izvedbo del pa potrdi
pooblaščeni nadzornik gradnje z zapisnikom.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani,
so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu
s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila
opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja; nastanejo in so plačani
v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
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– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
Evropske unije in nacionalnimi predpisi.
9.1. Vrste upravičenih stroškov:
Ministrstvo bo v skladu z Navodili, ki so
objavljena na spletni strani: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007–2013/,
sofinanciralo naslednje upravičene stroške
in izdatke:
– priprave zasnove operacije (izdelava
projekta in dokumentacije operacije za gradnjo in izvedbo del),
– pridobitve vseh potrebnih dovoljenj in
soglasij,
– gradbenih del,
– opremljanja ali odkupa prostorov za
skupno uporabo obstoječih objektov omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije,
– izvedbe pasivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov,
– nadzor nad gradnjo omrežja, ki jo izvede pooblaščeni nadzornik,
– vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav,
– opreme in materiala, ki so glede na
specifične zahteve potrebni za izvedbo,
– aktivne opreme.
9.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov:
Vsa dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov morajo
biti v skladu z vsakokrat veljavnimi Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013, ki so objavljena na spletni strani: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007–2013/).
Sredstva se bodo upravičencu izplačala
na osnovi posameznega zahtevka za izplačilo, kateremu bodo priloženi:
– vsebinsko in finančno poročilo o napredku na operaciji,
– računi oziroma druge verodostojne
knjigovodske listine, ki izkazujejo nastanek
obveznosti upravičenca,
Naknadno posredovanje dokazil o plačilih je izjema, pri katerih je upravičeno plačilo en dan pred dnevom plačila lokalne
skupnosti izvajalcu – soinvestitorju (in ob
hkratnem upoštevanju drugih pogojev iz pogodbe o sofinanciranju) v skladu s petim
odstavkom 22. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2010
in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 29/10
– ZIPRS1011). Dokazilo o plačilu obveznosti izvajalcu – soinvestitorju mora lokalna
skupnost posredovati ministrstvu v roku 5
delovnih dni po prejetju plačila za predložene zahtevke.
Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov/izdatkov, ki se povrnejo upravičencu
v odobrenem deležu sofinanciranja.
Opremljanje prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja zajema le
opremljanje z elementi, ki so nujno potrebni
za obratovanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja, ter za njegovo povezovanje
z drugimi omrežji.
Aktivna oprema je za potrebe tega javnega razpisa definirana kot oprema, ki je
potrebna za medsebojno povezovanje različnih medsebojno ločenih delov omrežja,
za potrebe povezovanja do hrbteničnega
omrežja oziroma do operaterjev in za svoje delovanje potrebuje električno napajanje.
Taka aktivna oprema je upravičen strošek.
Terminalna oprema ter druga aktivna opre-
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ma, ki se inštalira pri končnih uporabnikih
omrežja, ni upravičen strošek in se ne upošteva v deležu zasebnega investitorja.
DDV je neupravičen strošek.
10. Obdobje upravičenosti stroškov, izdatkov in javnih izdatkov ter obdobje za porabo dodeljenih sredstev in roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
10.1. Obdobje upravičenosti stroškov, izdatkov in javnih izdatkov
Obdobje upravičenih stroškov, izdatkov
in javnih izdatkov velja od 1. 1. 2007 do
31. 12. 2013.
V obdobju upravičenosti so upravičeni
stroški in izdatki samo tisti, ki so nastali in
bili plačani po 1. 1. 2007 in se nanašajo
na pripravo zasnove operacije in pridobitev
vseh potrebnih dovoljenj in soglasij. Gradbena dela se lahko začnejo izvajati šele
po odobritvi sredstev za namene izvajanja
operacije, zato so upravičeni tudi tisti stroški
in izdatki za gradbena dela, ki so nastali in
bili plačani po dodelitvi sredstev za namene
izvajanja operacije v skladu s petim odstavkom 22. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in
2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 29/10 – ZIPRS1011) in so hkrati v skladu s terminskim
planom izvedbe operacije gradnje.
Vse aktivnosti operacije (zaključek vseh
del) morajo biti izvedene najkasneje do
31. 12. 2012, ko je tudi rok za predložitev
zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok zaključka operacije je 31. 12. 2013.
10.2. Obdobje za porabo dodeljenih
sredstev in roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Dodeljena sredstva se bodo izplačevala
po situacijah glede na izvedena dela, ki jih
bo z zapisnikom potrdil pooblaščeni nadzornik gradnje, ki ga na transparentni način
v skladu z zakonodajo o javnem naročanju
izbere lokalna skupnost.
Sredstva bodo izplačana v tekočem letu
pod pogojem, da bodo upravičenci vso potrebno dokumentacijo podali ministrstvu do
najkasneje 15. 9. 2011 za izplačilo v letu
2011, do najkasneje 15. 9. 2012 za izplačilo
v letu 2012. V letu 2013 bodo izplačana vsa
sredstva, za katera bodo upravičenci vso
potrebno dokumentacijo podali ministrstvu
do najkasneje 31. 12. 2012.
Rok za porabo sredstev strukturne politike je 31. 12. 2013.
11. Upravičenec je lokalna skupnost:
soinvestitor izstavlja gradbene situacije ter
račune lokalni skupnosti, ki dokumentacijo
z zahtevkom za sofinanciranje (priloga 2
vzorca pogodbe, ki je obrazec št. 14 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa)
posreduje ministrstvu.
12. Informiranje in obveščanje javnosti:
Glede informiranja in obveščanja javnosti je treba upoštevati zahteve v skladu z 8.
in 9. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006 in
v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2007–2013 (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007–2013/).
Sprejetje sofinanciranja pomeni tudi
sprejem dejstva, da bo upravičenec vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal
navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo, upravičenca in znesek javnih
virov sofinanciranja operacije. Organ upravljanja na spletnih straneh objavi sezname
upravičencev oziroma povezave na spletne
strani neposrednih proračunskih uporabnikov v vlogi posredniških teles.

13. Dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje ni dovoljeno.
14. Hranjenje dokumentacije o operaciji:
upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi
predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2015
oziroma še pet let od zaključka operacije,
kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma lahko ministrstvo
ta rok podaljša.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
organom: upravičenec je dolžan omogočiti ministrstvu ter vsem ostalim institucijam,
vključenim v izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, ter njihovim pooblaščencem, v smislu spremljanja porabe
dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezultatov, nadzor, tako da
bo možna kontrola realizacije operacije in
vpogled v celotno dokumentacijo operacije
tudi po izteku trajanja pogodbe, najmanj do
vključno 31. 12. 2015. Enake pravice imajo
tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča ter Računskega
sodišča Republike Slovenije.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
operacije: upravičenec in soinvestitor bosta
morala vso dokumentacijo, vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami,
v zvezi s to operacijo voditi ločeno, prihodke
in stroške pa na posebnem stroškovnem
mestu, tudi po aktiviranju operacije.
17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe (ES)
št. 1083/2006: upravičenec je obvezan ministrstvu poročati o doseženih rezultatih in
učinkih na letni ravni ter o doseženih prihodkih iz naslova omrežja na letni ravni.
Če se ugotovi, da so bili ustvarjeni prihodki
večji od planiranih, upravičenec povrne razliko ministrstvu, ministrstvo pa vrne prejeta
sredstva v splošni proračun Evropske unije
sorazmerno prispevkom iz sklada ESRR. Pri
vseh tipih omrežja velja mehanizem za vračilo sredstev. V primeru ustvarjenega dobička je dopuščen razumen dobiček za tisti del
omrežja, ki je zgrajen iz zasebnih sredstev.
Kadar omrežje ustvari dobiček, se dobiček
vrne glede na vložena sredstva. Pri tipu
omrežja A+B je upravljanje skupno. V tem
primeru se uporabi delitveni ključ glede na
posamezna vložena sredstva. Razumen dobiček lahko nastane samo na delu omrežja
A, ki je izgrajeno iz zasebnih sredstev. Upravljanje na omrežju tipa B ne sme ustvarjati
nobenega dobička. Upravljanje na omrežju
tipa C je ravno tako kot na omrežju tipa A+B
skupno in se uporabi delitveni ključ glede na
posamezna vložena sredstva. V primeru neizpolnitve te zahteve ali pa v primeru nedoseganja pričakovanih rezultatov ali učinkov,
je ministrstvo upravičeno zahtevati vračilo
prejetih sredstev. Lokalna skupnost in soinvestitor se bosta s pogodbo obvezala, da
omrežja, pridobljenega iz naslova sofinancirane operacije ne bosta prodala, oddala
v najem ali leasing tretjim osebam najmanj
za dobo 20 let.
18. Varovanje osebnih in drugih podatkov
Varovanje osebnih podatkov je zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe (ES)
št. 1828/2006.
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Vsi podatki iz vlog so informacije javnega
značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej
označijo kot poslovno skrivnost. To storijo
s pisnim sklepom, v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.). Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen
podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne
komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in
ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno
podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma
sezname in analize.
19. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja posamezne operacije:
Omejitve so:
– Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi
posamezne vloge samo iz enega ukrepa
iz Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013.
– Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki
je za iste upravičene stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev po tem razpisu, že prejel nepovratna sredstva Evropske
unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
V primeru, če se ugotovi, da je upravičenec za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
že dobil tudi druga sredstva iz državnega,
lokalnega ali EU proračuna ali pa so mu bila
odobrena, ne da bi o tem do sklenitve te pogodbe pisno obvestil ministrstvo, ministrstvo
odstopi od te pogodbe ter zahteva vračilo
neupravičeno prejetih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije. Upravičenec mora
sredstva vrniti v roku 5 dni po prejemu poziva s strani ministrstva.
V primeru, da se kadarkoli izkaže, da je
upravičenec posredoval napačne podatke
v zvezi z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali
na oceno in potek operacije, je ministrstvo
upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na TRR do dneva vračila
v Proračun Republike Slovenije.
20. Roki, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki bodo, ne glede na vrsto prenosa pošiljke
prispele v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, do:
– za prvo odpiranje dne 14. 10. 2010,
do 12. ure,
– za drugo odpiranje dne 13. 1. 2011,
do 12. ure in
– za tretje odpiranje dne 14. 4. 2011, do
12. ure.
Vloge morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z jasno oznako in napisom “Vloga na
razpis – Ne odpiraj!” in z navedbo predmeta
javnega razpisa ”Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v lokalni skupnosti”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

sni trg 12, Ljubljana, na podlagi 12. člena
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 96/02 in spremembe)
ter 22. člena Pravilnika o usposabljanju in
financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS,
št. 24/06 in spremembe: Uradni list RS,
št. 5/07, št. 39/07, št. 23/09, št. 68/09 in
št. 90/09) objavlja

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do izteka navedenega
roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge se s sklepom zavržejo.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog bo trikratno:
– Prvo odpiranje bo 15. 10. 2010, ob
10. uri na sedežu ministrstva, Kotnikova 38,
Ljubljana.
– Drugo odpiranje bo 14. 1. 2011, ob
10. uri na sedežu ministrstva, Kotnikova 38,
Ljubljana.
– Tretje odpiranje bo 15. 4. 2011, ob
10. uri na sedežu ministrstva, Kotnikova 38,
Ljubljana.
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega velikega števila prijav ne bo javno. Odpiranje
bo opravila strokovna komisija, imenovana
s strani ministra za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, ki bo vse pravočasne in pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo formalno popolnost.
22. Dopolnitev vlog: strokovna komisija
bo v primerih ugotovitve formalnih nepopolnosti vlog v skladu z 224. členom Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09) v roku 8 dni od odpiranja vlog
pozvala prijavitelje, katerih vloge ne bodo
popolne, da jih v roku 15 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v tem roku ne
dopolnijo, se zavržejo.
23. Obveščanje o izbiri
O izbiri in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma
odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi
prijavitelji, ki ne bodo izbrani.
Zoper sklep ministra o izbiri lahko vlagatelj vloge v skladu z 231. členom Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09) vloži na ministrstvo pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje. Pritožnik
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Ministrstvo mora
o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
Rezultati javnega razpisa so informacije
javnega značaja in bodo javno objavljeni na
spletni strani ministrstva.
24. Dodatne informacije in obveščanje:
razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.mvzt.gov.si/
ali na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana. Kontaktna oseba v zvezi s tem
javnim razpisom in z razpisno dokumentacijo je Zvonimir Unijat. Dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na
voljo vsak dan, med 10. in 12. uro, na tel.
01/400-37-59. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti:
gp.mvzt@gov.si oziroma na številko tel.
01/400-46-65.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Ob-4427/10
Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze
v Ljubljani (v nadaljevanju: IRI UL), Kongre-
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javni razpis
za kandidate za mladega raziskovalca
v letu 2010
1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je izbor kandidata za usposabljanje na raziskovalnih in visokošolskih organizacijah za pridobitev doktorata znanosti.
2. Mentor in prosta mesta
Razpisano je prosto mesto mladega raziskovalca pri: dr. Slavko Dolinšek.
Raziskovalno področje: Interdisciplinarne raziskave Programska/raziskovalna skupina: P2-0266.
Delovno mesto: raziskovalec.
Opis dela in nalog
Program usposabljanja mladega raziskovalca se vsebinsko navezuje na prenos
znanja (knowledge and technology transfer). Tema doktorske dizertacije bo določena
v dogovoru z izbranim kandidatom.
Delovne naloge: raziskovalno delo (izvedba, metodologija, oblikovanje vprašalnikov, vzorčenje, zbiranje in organizacija
podatkov, obdelava in analiza podatkov, organizacija raziskovalnih srečanj), sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije za
domače in mednarodne projekte.
Delovno mesto podrazumeva poznavanje:
– konceptov prenosa znanja in tehnologije,
– kvalitativne analize zbranih kvalitativnih podatkov, študije primerov in strukturiranih in polstrukturiranih intervjujev, fokusne
skupine,
– znanja, ki omogoča interdisciplinarni
pristop k raziskovanju in
– odlično znanje angleškega in vsaj še
enega svetovnega jezika.
Za razpisano prosto mesto je lahko izbran samo en kandidat. Če je kandidatov
več, se razvrstijo glede na doseženo skupno
oceno po kriterijih izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. V primeru, da izbrani kandidat odstopi oziroma zavrne mesto
mladega raziskovalca, se izbere naslednji
kandidat glede na skupno doseženo oceno.
Izbira je dokončna po obvestilu IRI UL Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost RS o rezultatih javnega razpisa.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Mladi raziskovalec (v nadaljevanju: kandidat) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– 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;
– opravljenih mora imeti vsaj 80% vseh
izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (najkasneje do 15. 9. 2010 mora diplomirati
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in imeti povprečje vseh izpitov in vaj (brez
diplome) najmanj 8,00);
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva 1982); če je kandidat brez
finančne podpore agencije ali ministrstva,
pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega
naziva, se starostna meja dvigne nad 28
let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda
eno leto.
Če je kandidat izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za
enega otroka upošteva 1 leto – se starostna
meja dvigne nad 28 let za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo
(dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi služenja
vojaškega roka. Kandidati, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa
so pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
4. Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh
izpitov in vaj na dodiplomskem študiju ali
povprečna študijska ocena vseh izpitov in
vaj na podiplomskem študiju (program znanstveni magisterij);
– že zaključen znanstveni magisterij;
– vpis na podiplomski študij (v akreditiran
program v Sloveniji) za pridobitev znanstvenega naziva;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki, kjer se upošteva avtorstvo ali soavtorstvo znanstvenih člankov;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
5. Čas financiranja
Čas financiranja mladih raziskovalcev do
doktorata znanosti je:
– največ štiri leta in šest mesecev, če so
vpisani v štiriletni doktorski študijski program
(stari program);
– največ tri leta in šest mesecev, če so
vpisani v 3. stopnjo bolonjskega študijskega
programa (novi program).
6. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. prijavni obrazec v celoti izpolnjen in
podpisan (obrazec IRI_MR_2010_Priimek)
in samostojne priloge:
2. dokazilo o izobrazbi:
– fotokopijo diplome s prilogo k diplomi oziroma izjavo (obrazec IRI_MR_Izjava_3_2010_Priimek), da bo kandidat diplomiral ali predložil odločbo o priznanju
diplome za namen nadaljevanja izobraževanja ali za namen zaposlitve v Sloveniji oziroma odločbo o nostrifikaciji diplome,
pridobljene v tujini do vključno 15. 9. 2010,
s tem, da mora biti potrdilo o opravljeni ali
odločba o priznani ali nostrificirani tuji diplomi kandidata, ki je bil izbran, predloženo IRI
UL najkasneje 15. septembra 2010;
– ali potrdilo o vpisu na akreditiran podiplomski študij za pridobitev znanstvenega
naziva v Sloveniji;
– ali dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju;
3. uradno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (brez diplome), ki
mora vsebovati podatke o vseh izpitih in
vajah na dodiplomskem študiju ali 2. stopnji
bolonjskega študija;
4. fotokopijo osebnega dokumenta,
kjer je razvidna letnica rojstva;
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5. pisno izjavo kandidata (obrazec
IRI_MR_Izjava_1_2010_Priimek), da se lahko osebni podatki navedeni v prijavi uporabijo za evidence oziroma sezname določene
s Pravilnikom o usposabljanju in financiranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/2006 in spremembe: Uradni list RS, št. 5/07, št. 39/07,
št. 23/09, št. 68/09 in št. 90/09);
6. pisno izjavo kandidata (obrazec
IRI_MR_Izjava_2_2010_Priimek), da še ni
bil financiran v programu mladih raziskovalcev;
7. za kandidate, ki ne izpolnjujejo pogoja starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva 1982; če je mladi raziskovalec
brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij, se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto), pa tudi potrdilo o koriščenju
porodniškega oziroma starševskega dopusta, potrdilo o daljši bolezenski odsotnosti ali
potrdilo o služenju vojaškega roka.
Prijavi so lahko priložene še sledeče samostojne priloge:
8. dokazilo o doseženih nagradah in
priznanjih;
9. dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu
znanstvenih člankov;
10. kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu.
Kandidati morajo prijavo (identične
dokumente) priložiti tudi v elektronski obliki
na CD-ju.
7. Rok in način oddaje prijav
Prijave s prilogami in CD z identičnimi
dokumenti v elektronski obliki, ki morajo biti
v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis za
kandidate za mladega raziskovalca v letu
2010 – Ne odpiraj« ter z imenom, priimkom
in polnim naslovom pošiljatelja (kandidati
morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo
dosegljivi v času obveščanja o izbiri), kandidati pošljejo s priporočeno pošto na naslov:
IRI UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
Zadnji rok za oddajo popolnih prijav na
javni razpis je petek, 30. 7. 2010. Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne
bodo upoštevane.
8. Rok v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati
bodo o rezultatih izbora obveščeni predvidoma do 14. 8. 2010.
9. Pritožbeni rok: kandidat, ki meni, da
izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, pa v postopku izbire ne bo izbran, ima
pravico do vložitve pritožbe v roku 8 dni od
prejema sklepa o izbiri na naslov: IRI UL,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, z oznako
»Pritožba – Javni razpis za kandidate za
mladega raziskovalca v letu 2010«. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in
merila za izbor. Nepravočasne in nepravilno
označene pritožbe ne bodo upoštevane.
10. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta
v času razpisa dosegljiva na spletni strani
IRI UL do zaključka razpisa.
11. Dodatne informacije in opozorila
Kandidati, ki bodo izbrani na tem razpisu,
se morajo posebej prijaviti tudi na razpis za
vpis v podiplomske študijske programe 3.
stopnje Univerze v Ljubljani v študijskem
letu 2010/2011.
Izbrani kandidati za mlade raziskovalce, ki se ne bodo vpisali v doktorski študijski program 3. stopnje do vpisnih rokov, ne
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bodo mogli skleniti pogodbe o usposabljanju
mladih raziskovalcev z ARRS.
Upoštevajte, da postopek priznavanja
diplome pridobljene v tujini, po Zakonu
o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
(Uradni list RS, št. 73/04), lahko traja 2 meseca.
Tujci, ki bodo kandidirali na tem razpisu,
morajo do 15. 9. 2010 imeti urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji v skladu z zakonodajo RS.
Vse dodatne informacije v zvezi z Javnim
razpisom za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2010 lahko interesenti dobijo
preko elektronske pošte: info@iri.uni-lj.si ali
na tel. 01/24-18-597, vsak delovnik, med 9.
in 11. uro, do zaključka razpisa.
Razpisna dokumentacija:
Prijavni obrazec (obrazec IRI_MR_2010_
Priimek)
Izjava št. 1 (obrazec IRI_MR_Izjava_1_2010_Priimek)
Izjava št. 2 (obrazec IRI_MR_Izjava_2_2010_Priimek)
Izjava št. 3 (obrazec IRI_MR_Izjava_3_2010_Priimek – k prijavi priložijo samo
kandidati brez veljavne diplome)
Potrdilo in ocenjevalni list (obrazec IRI_
MR_PiOcL_2010; kandidati ga ne prilagajo
k prijavi).
Inovacijsko-razvojni Inštitut Univerze v
Ljubljani
Št. 410-199/2010
Ob-4408/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za
programsko obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu
Občine Medvode za leto 2010, Občinska
uprava Občine Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Medvode v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina), razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2010,
v okvirni višini 100.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/06 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/06.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo (ukrep 1)
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 7)
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1. in 2. točke poglavja II.:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep iz 3. točke poglavja II.:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
(3) za sredstva 4. točke poglavja III.:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali

Višina sredstev
70.000 EUR
20.000 EUR
10.000 EUR.
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se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Medvode.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – Ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je
70.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Predmet podpore:
a) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo (sušilne naprave, puhalniki
in razmetalniki);
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme (specialna mehanizacija – samohodne
kosilnice, traktorji do 48 kW, samonakladalne prikolice za seno, obračalniki, zgrabljalniki, cepilci za drva, samohodne freze);
– naložbe v posodobitev hlevov (boksi za
teleta z napajalniki);
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov vključno s kostanji;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
b) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za 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
in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja ali posestni list, ki ni starejši od 3 mesecev,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija
večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti
poslovni načrt,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
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– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali ostalih trajnih nasadov (GERK
1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije na območjih
z omejenimi dejavniki oziroma do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v obdobju treh proračunskih let.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR
na kmetijsko gospodarstvo na leto, oziroma
10.000 EUR v primeru pomoči za nakup
traktorja do 48 kW.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
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– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih
treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode za področje kmetijstva.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – Ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
20.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– 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 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.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do 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 proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.

3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev je
10.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Cilj ukrepa
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetijah.
Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za 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
in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
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Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov,
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
500 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih
treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode za področje kmetijstva.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Medvode v letu 2010«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku v Oddelku za proračun in finance Občine Medvode ali na
sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali na
spletnem mestu www.medvode.si.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
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Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Kolikor prejemnik iz neupravičenih razlogov
odstopi od pogodbe, ni upravičen do državnih pomoči iz občinskega proračuna naslednjih pet let.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
proračun Občine Medvode za leto 2010.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
vključno 20. 8. 2010, do 12 ure, oziroma
mora biti najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Prepozne, nedovoljene ali nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka,
vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode. Vloga mora biti
oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis – Kmetijstvo«. Vloge sprejemamo tudi ob uradnih
delovnih dnevih, oziroma v času uradnih ur
na Občini Medvode, Oddelek za proračun in
finance oziroma v tajništvu občine.
Kontaktne osebe:
– Občina Medvode, Oddelek za proračun
in finance, Cesta komandanta Staneta 12
(tel. 361-95-18 – Sanja Malej ali po e-pošti:
malej@medvode.si),
– Kmetijska svetovalna služba
(tel. 361-82-86 –Mojca Lovšin in Primož Ločniškar ali po e-pošti: kss.medvode@lj.kgzs.si).
Informacije o razpisu so objavljene na
spletnih straneh Občine Medvode, www.
medvode.si.
Občina Medvode
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Javne dražbe
Ob-4402/10
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, ponovno objavlja 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, 94/08, 55/09, 100/09)
ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica
št. 478-0006/2009 z dne 7. 4. 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje: parc. št. 1528/43,
gozd, v izmeri 9365 m2, parc. št. 1528/45,
gozd, v izmeri 6480 m2, obe k.o. Grčarice,
pripisane pri vložku št. 445; parc. št. 1944/1,
dvorišče, v izmeri 798 m2, parc. št. 1945/1,
dvorišče, v izmeri 1063 m2 in parc. št.*121,
stavbišče, v izmeri 343 m2, vse k.o. Grčarice, pripisane pri vložku št. 372 (kompleks se
prodaja v celoti).
Nepremičnina pod točko 2. ima status
stavbnega zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišče nahaja v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v območju
razpršene gradnje nekdanjega naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; zemljišče je komunalno opremljeno z asfaltirano
cesto, v neposredni bližini poteka tudi vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na
katerega pa po podatkih upravljalca, zaradi
majhnega pritiska in pretoka, ni možen direkten priklop; preko zemljišča poteka tudi
TK omrežje v podzemni izvedbi.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: 227.417,40 EUR, najnižji znesek
višanja: 500 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica,
št. 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta,
če kupec kupnine ne plača v navedenem
roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek, 27. julija 2010, ob 11. uri, v sejni
sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3,
Ribnica.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica,
št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražite-

ljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo
z dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba Brigita Košmrlj, tel.
01/837-20-30.
11. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe), ki ne sme biti starejše od 30 dni
oziroma identifikacijski dokument (fizične
osebe),
– overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi
pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku
15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne
podpiše prodajne pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnina pod točko 2. se prodaja
v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za
nepremičnino,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na dodano vrednost, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje in nadzor postopka s stvarnim premoženjem Občine Ribnica v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu RS in na uradni spletni strani Občine
Ribnica, www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Št. 478-353/2010
Ob-4436/10
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, Nova Gorica, 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 100/09), 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05

in 24/06), z razpolaganjem z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Nova Gorca,
za leto 2010 in Dopolnitve letnega načrta
programa razpolaganja s stvarnim premoženjem, ki ga je sprejel župan dne 2. 7.
2010, objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Opis predmeta javne dražbe: nepremičnina parc. št. 458/1, k.o. Rožna dolina,
v izmeri 385 m².
3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem posamezne nepremičnine
bo sklenjena prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za nepremičnino parc.
št. 458/1, k.o. Rožna dolina, v izmeri 385 m²
je 42.350,00 EUR, najnižji znesek njenega
višanja pa 400,00 EUR.
K vrednostim, ki bodo dosežene po končani javni dražbi, bo potrebno kupcu obračunati še 20% DDV.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v roku 8 dni po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po
sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača
v navedenim roku. Mestna občina Nova Gorica ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal
v postopku javne dražbe.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v stekleni dvorani in sicer v torek,
dne 17. 8. 2010, s pričetkom ob 13. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo pred
začetkom javne dražbe plačati varščino
v višini 10% izklicne cene. Varščino je potrebno plačati na TTR Mestne občine Nova
Gorica, št. 01284-0100014022, sklic na
št. 28-75833-7221002-2008. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj
za sodelovanje na javni dražbi. Uspelemu
dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi se plačana varščina vrne brez
obresti v roku 15 dni po zaključeni javni
dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino
in ne bodo pristopili k javni dražbi, Mestna
občina Nova Gorica varščino obdrži. Kolikor
dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe v roku 15 dni, odstopi
od nakupa ali ne plača kupnine, organizator
javne dražbe obdrži vplačano varščino.
8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postanejo lastniki nepremičnin. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred pričetkom
javne dražbe predložiti: dokazilo o plačilu varščine, pravna oseba mora predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, šteto do dneva javne dražbe, samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov, fizična oseba
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veljaven osebni dokument in pooblaščenci
pravnih oseb pooblastilo za licitiranje. Vse
listine je potrebno predložiti v izvirniku razen
dokazila o plačilu varščine, ki je lahko fotokopija. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
9. Posebni pogoji: vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse,
vpis v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec. Navedeni pogoj bo tudi sestavni del
pogodbe. Zemljišče bo prodano po načelu
videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišča, ki je predmet javne dražbe. Vse
informacije v zvezi z javno dražbo lahko
dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba
I/21), ali na tel. 05/33-50-146.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 229/2010
Ob-4437/10
Občina Šoštanj na podlagi 16. člena
Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine
Šoštanj št. 14/08-UPB-2), 38. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,55/09
– odl. US in 100/09) ter na podlagi sklepa
in sprememb sklepa Sveta Občine Šoštanj
o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Šoštanj za leto 2010 (Uradni list Občine Šoštanj št. 7/08, 2/09 in 6/09) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/89-84-300,
faks 03/89-84-333.
2. Predmet javne dražbe bodo naslednje nepremičnine: kmetijsko zemljišče –
gozd grajska planina parc. št. 68/1 – gozd,
v izmeri 48,1694ha, vpisano v ZKV 57, k.o.
Skorno pri Šoštanju.
Izklicna cena znaša 224. 550,00 EUR.
3. Nepremičnina, ki bo predmet javne
dražbe je kmetijsko zemljišče, gozd z imenom »grajska planina«, ki se razteza levo od
lokalne ceste Florjan – Bele Vode in meri po
katastrskih podatkih 48,1694 ha. Na nepremičnini obstaja predkupna pravica v skladu
s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 55/03-UPB1),
4. Pogoji javne dražbe: dražitelji morajo
najkasneje eno uro pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in predložiti:
a) potrdilo o vplačani varščini v višini
10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo
dražijo,
b) podatke o osebnem oziroma transakcijskem računu za primer vrnitve varščine,
c) fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za fizične osebe),
d) davčno številko oziroma ID številko
za DDV,
e) pisno overjeno pooblastilo za zastopanje, v primeru, da je za zastopanje na
dražbi pooblaščena druga pravna ali fizična
oseba.
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5. Vsak dražitelj mora plačati varščino
v višini 10% izklicne cene nepremičnine,
ki jo bo dražil, na podračun EZR Občine
Šoštanj, št. 01326-0100018560, s pripisom
»za javno dražbo«. Plačana varščina se bo
uspelemu dražitelju vračunala v kupnino,
dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa
vrnila brez obresti v roku osmih dneh po
končani dražbi.
6. V primeru, da se bo na ponudbo za
odkup nepremičnine parc. št. 68/1, k.o.
Skorno pri Šoštanju, v času njene objave
na oglasni deski UE Velenje priglasil kateri
izmed predkupnih upravičencev, navedenih
v 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno
vrnjena tudi najugodnejšemu dražitelju, in
sicer v roku 3 dni od pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla.
7. Uspeli dražitelj ali predkupni upravičenec je dolžan v roku 8 dni po pravnomočni
odločbi o odobritvi pravnega posla skleniti
pogodbo o prodaji nepremičnine in poleg
dosežene cene za nepremičnino plačati tudi
pripadajoči davek na promet nepremičnin,
ter druge stroške kot so overitve, takse in
stroški povezane z vpisom v zemljiško knjigo. V primeru, da se kupec, ki je na dražbi
uspel, v 8 dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od nakupa
odstopil, pri čemer varščina zapade v korist
Občine Šoštanj.
8. Kupnina za nepremičnino bo morala
biti poravnana v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Izročitev nepremičnine in zemljiško
knjižnega dovolila za vpis lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine.
9. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
10. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija, imenovana
s sklepom župana, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je najmanj eno uro
pred javno dražbo predložil vsa zahtevana
dokazila iz 4. točke.
c) Dražitelji lahko višajo ceno nepremičnine za večkratnik zneska 1.000,00 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
g) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen
zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne
ugovore reši komisija takoj.
i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 – odl. US in 100/09).
j) Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati osebe, navedene v drugem
odstavku 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US
in 100/09).
11. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan
pa je vrniti varščino brez obresti.
12. Javna dražba bo opravljena v sredo,
dne 4. 8. 2010 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.

Stran

1787

Stran

1788 /

Št.

54 / 9. 7. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
13. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Upravi Občine Šoštanj, vsak delovni dan, med
10. in 12. uro, na tel. 03/89-84-300. Ogled
nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem
dogovoru.
Občina Šoštanj
Št. 478-40/2010
Ob-4451/10
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, 100/09) 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
Predmet prodaje so nepremičnine v ZKV
248, k.o. Šentpeter (1460), navedene v tabeli:

Podatki o nepremičnini

Izklicna cena nepremičnine
(EUR)

Akontacija komunalnega prispevka
(EUR)

766

34.470,00

12.161,00

pašnik

692

31.140,00

11.596,00

160/162

pašnik

711

31.995,00

11.741,00

4.

160/220

pašnik

729

32.805,00

11.879,00

5.

160/257

pašnik

616

27.720,00

11.015,00

6.

160/259

pašnik

720

32.400,00

11.810,00

Zap. št.

Parc. št.

Vrsta rabe

Površina (m2)

1.

160/160

pašnik

2.

160/161

3.

V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedene nepremičnine nahajajo v območju
stavbnih zemljišč, EUP: OTO/1-a, podrobnejše površine PNR: SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava. Nepremičnine so komunalno opremljene (na zemljiški
parceli se nahaja priključni jašek kanalizacije, vodovodni priključek, prosto-stoječa elektro omarica, uvoz na zemljiško parcelo).
Nepremičnini, parc. št. 160/257 in
160/259, k.o. Šentpeter se nahajata v območju varovanja kulturne dediščine: Otočec
– Prazgodovinsko gomilno grobišče. V skladu z 98. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 101/09) na območjih arheoloških najdišč, ki so registrirana kulturna
dediščina, velja, da ni dovoljeno posegati
v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot
jih omogočajo ostale določbe prostorskega
akta ob izpolnitvi pogoja, da se v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom
v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje
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ni potrebno, izvede arheološke raziskave in
rezultate upošteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi
gradbenega dovoljenja, gradnji).
Nepremičnina parc. št. 160/160, k.o.
Šentpeter 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.
Nepremičnini, parc. št. 160/257 in
160/259, k.o. Šentpeter sta na delu obremenjeni s komunalnim 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.
Najnižji znesek višanja vseh navedenih
nepremičnin je 2.000,00 EUR. Predmet višanja je izklicna cena nepremičnin.
Izklicna cena ne vključuje akontacije komunalnega prispevka in pripadajočega davka – 20% DDV.
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 za
nakup nepremičnine.
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.
Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe 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, akontacije
komunalnega prispevka in po plačilu vseh
stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila
v last in posest, s pravico vpisa lastninske
pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni
zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino (cena dosežena na javni dražbi) bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še:
– akontacijo komunalnega prispevka, kot
izhaja iz tabele. Navedena akontacija ko-

– 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
nepremičnine, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, št. 01285-0100015234,
s sklicem št. 47820-30-2010, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – navesti
parc. št. nepremične, k.o. Šentpeter.
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.
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«.
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, 100/09).
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

munalnega prispevka za zgrajeno cestno,
vodovodno, kanalizacijsko omrežje, javno
razsvetljavo in objekte ravnanja s komunalnimi odpadki je izračunana na podlagi
Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08
in 113/09), ob upoštevanju velikosti celotne
zemljiške parcele in ocenjene neto tlorisne
površine objekta 180 m2. Plačana akontacija komunalnega prispevka se upošteva pri
izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka, zato ne zapade pod plačilo DDV.
Plačani znesek se revalorizira ob upoštevanju mesečnega indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin po podatkih Statističnega urada
RS, od dneva plačila dalje,
– pripadajoči davek (20% davek na dodano vrednost) 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 26. 7. 2010, in sicer:
– za parc. št. 160/160, k.o. Šentpeter,
ob 8.00;
– za parc. št. 160/161, k.o. Šentpeter,
ob 8.15;
– za parc. št. 160/162, k.o. Šentpeter,
ob 8.30;
– za parc. št. 160/220, k.o. Šentpeter,
ob 8.45;
– za parc. št. 160/257, k.o. Šentpeter,
ob 9.00;
– za parc. št. 160/259, k.o. Šentpeter,
ob 9.15.
Dražitelji se bodo morali 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;
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Razpisi delovnih mest
Ob-4434/10
Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v JP KSP Litija d.o.o., na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja KSP Litija d.o.o. (Uradni list RS,
št. 139/06), objavlja javni razpis za delovno
mesto
direktorja javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višjo izobrazbo ekonomske,
tehnične, pravne ali organizacijske smeri,
– najmanj osem let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da niso podane omejitve iz drugega
odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih
družbah (nekaznovanost zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost,
pravni promet, premoženje, okolje, prostor
in naravne dobrine, neizrečenost varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica, nečlanstvo v organu vodenja ali nadzora, nad
katerim je bil začet stečajni postopek in je
bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom).
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta. Mandat prične teči s 18. 3. 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom
in vizijo poslovne politike podjetja pošljite
v roku 15 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici na Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v JP KSP Litija d.o.o.,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z oznako
» Ne odpiraj, za razpis – Direktor JP KSP
Litija d.o.o.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo kandidati pri Tatjani Kržišnik na tel.
01/89-63-426.
Skupni organ za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic
V JP KSP Litija d.o.o.
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Druge objave
Ob-4469/10
Popravek
Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran,
objavlja popravek vsebine javnega zbiranja
ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 53, ki je izšel 2. 7. 2010.
Vsebina se popravlja zaradi napake v izpisu parcelne številke navedene v 1. točki
razpisa, pri opisu predmeta prodaje pod j),
in sicer tako, da se črta besedilo: »parc.
št. 1461/1, k.o. Sečovlje« in nadomesti
s pravilnim besedilom: »parc. št. 1461/2,
k.o. Sečovlje«.
Vsi ostali podatki oziroma vsebina razpisa se ne spreminja oziroma dopolnjuje.
Občina Piran
Št. 478-21/2010/3
Ob-4438/10
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova ulica 5, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07,
55/2009 – Odl. US) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl.
US, 100/09, 49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ulica 5, Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Zavoda Hrastovec-Trate za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja
– pristojna komisija.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Opis predmeta prodaje
Stanovanje pod zap. št. 1:
Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 1,
v izmeri 55,00 m2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Trate 7a, 2213 Zgornja Velka, letnik 1972, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v pritličju stavbe.
Stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni
vložek št. 265/1, k.o. Trate (568), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču
v Mariboru.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za
nedoločen čas in za neprofitno najemnino.
Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe
vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
a) Izhodiščna cena je 33.000,00 €.
b) Ogled stanovanja je možen 15. 7.
2010, med 15. in 16. uro.
Stanovanje pod zap. št. 2:
Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 4,
v izmeri 58,72 m2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka, letnik 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v I. nadstropju
stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiško

knjižni vložek št. 272/4, k.o. Trate (568),
v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za
čas zaposlitve najemnika v javnem zavodu
in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
c) Izhodiščna cena je 41.000,00 €.
d) Ogled stanovanja je možen 15. 7.
2010, med 15. in 16. uro.
Stanovanje pod zap. št. 3:
Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 3,
v izmeri 55,36 m2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka, letnik 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v I. nadstropju
stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiško
knjižni vložek št. 272/3, k.o. Trate (568),
v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za
čas zaposlitve najemnika v javnem zavodu
in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
e) Izhodiščna cena je 38.000,00 €.
f) Ogled stanovanja je možen 15. 7.
2010, med 15. in 16. uro.
Stanovanje pod zap. št. 4:
Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6,
v izmeri 46,58 m2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka, letnik 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v II. nadstropju
stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiško
knjižni vložek št. 272/6, k.o. Trate (568),
v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru.
Stanovanje je nezasedeno.
g) Izhodiščna cena je 31.000,00 €.
h) Ogled stanovanja je možen 15. 7.
2010, med 12. in 13. uro.
Stanovanje pod zap. št. 5:
Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 2,
v izmeri 61,24 m2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Trate 7b, 2213 Zgornja Velka, letnik 1975, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v pritličju stavbe.
Stanovanje je vpisano v zemljiškoknjižni
vložek št. 272/2, k.o. Trate (568), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču
v Mariboru.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za
nedoločen čas in za neprofitno najemnino.
Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe
vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
i) Izhodiščna cena je 37.000,00 €.
j) Ogled stanovanja je možen 15. 7.
2010, med 15. in 16. uro.
Stanovanje pod zap. št. 6:
Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 6,
v izmeri 49,23 m2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Hrastovec, v Slovenskih goricah
17, 2230 Lenart, v Slovenskih goricah, letnik 1970, zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v II. nadstropju
stavbe. Stanovanje je vpisano v zemljiško

knjižni vložek št. 759/6, k.o. Zg. Voličina
(553), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Lenart.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za
čas zaposlitve v javnem zavodu in za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni
položaj najemodajalca.
k) Izhodiščna cena je 34.000,00 €.
l) Ogled stanovanja je možen 15. 7.
2010, med 15. in 16. uro.
Stanovanje pod zap. št. 7:
Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 9,
v izmeri 63,35 m2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Cmureška cesta 3, 2230 Lenart,
v Slovenskih goricah, letnik 1980, zemljiško
knjižno stanje je urejeno. Stanovanje se nahaja v II. nadstropju stavbe. Stanovanje je
vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 849/21,
k.o. Lenart, v Slovenskih goricah (532), v zemljiški knjigi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču
v Lenartu.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
s katerim je sklenjena najemna pogodba za
nedoločen čas in za neprofitno najemnino.
Kupec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe
vstopi v obstoječ pravni položaj najemodajalca.
m) Izhodiščna cena je 50.000,00 €.
n) Ogled stanovanja je možen 15. 7.
2010, med 15. in 16. uro.
4. Ogled nepremičnin: interesenti za nakup stanovanj si lahko le-te ogledajo v zgoraj določenem terminu.
Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo nepremičnine lahko interesenti
od ponedeljka do petka pokličejo na tel.
02/729-35-42, med 13. in 15. uro.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija.
Podpis pogodbe in plačilo kupnine
Kupec za posamezno stanovanje
v 15 dneh po opravljeni izbiri prejme pogodbo, jo podpiše in plača kupnino v roku 8 dni
po obojestranskem podpisu kupoprodajne
pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski
račun Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 01100-6300109972, sklic 18
26115-7200013-43282010. Položena varščina se všteva v kupnino.
Izhodiščna cena ne vsebuje davščin.
Vse dajatve plača kupec.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če izbrani
ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je
krivda na njegovi strani oziroma odstopi od
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev
in zadržati plačano varščino.
Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine.
V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
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v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene znaša
500,00 EUR.
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja, in sicer:
– za stanovanje pod zap. št. 1:
3.300,00 €,
– za stanovanje pod zap. št. 2:
4.100,00 €,
– za stanovanje pod zap. št. 3:
3.800,00 €,
– za stanovanje pod zap. št. 4:
3.100,00 €,
– za stanovanje pod zap. št. 5:
3.700,00 €,
– za stanovanje pod zap. št. 6:
3.400,00 €,
– za stanovanje pod zap. št. 7:
5.000,00 €,
na
transakcijski
račun
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 01100-6300109972, sklic 18
26115-7200013-43282009.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna številka,
nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni
znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– 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),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
7. Postopek:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – naslov
in številka stanovanja«, na naslov: Zavod
Hrastovec - Trate, Hrastovec v Slovenskih
goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, do 27. 7. 2010, do 10. ure. Na sprednji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
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Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
8. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico,
da lahko s soglasjem predstojnika postopek
prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega
posla.
9. Pravila javnega zbiranja ponudb:
javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju držav,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07,
55/09 – Odl. US) in Uredbo o stvarnem
premoženju držav, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US,
100/09, 49/10). Odpiranje prispelih ponudb
izvaja pristojna komisija.
10. Drugo: k odpiranju ponudb dne 27. 7.
2010 ob 13. uri lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v sejni sobi, v pritličju upravne stavbe, na
naslovu Hrastovec v Slovenskih goricah 22,
2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 478-14/2008/144-0041273 Ob-4452/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet (v nadaljevanju: najemodajalec), na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in v povezavi s 44. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09 in 49/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem letališke infrastrukture
letališča Edvarda Rusjana Maribor ter
prevzem obratovanja letališča Edvarda
Rusjana Maribor
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb ter ime in sedež upravljavca, če to ni obenem organizator javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, SI-1535
Ljubljana.
2. Opis predmeta
Predmet pogodbe je oddaja v najem letališke infrastrukture na letališču Edvarda
Rusjana Maribor ter določitev pravic in obveznosti najemnika pri obratovanju letališča.
Predmet najema je stvarno premoženje, ki
je opredeljeno in po obsegu specificirano
v naslednjih prilogah:
– Seznam zemljišč na letališču Edvarda Rusjana Maribor, ki so v lasti Republike
Slovenije,
– Seznam zemljišč na letališču Edvarda
Rusjana Maribor, ki so v lasti Občine Hoče
Slivnica;
– Seznam objektov in zunanje ureditve
v lasti Republike Slovenije;
– Seznam neamortiziranih in amortiziranih naprav in omrežij ter mobilnih in drugih
sredstev v lasti Republike Slovenije.
Predmet pogodbe so izključno in samo
nepremičnine in premičnine, ki so oprede-

ljene v prilogah v tej točki, ne glede na
to, da se v kompleksu letališča Edvarda
Rusjana Maribor (v nadaljevanju: letališče
Maribor) ter znotraj ograje letališča Maribor
nahajajo tudi druge nepremičnine in premičnine. Tekom trajanja pogodbe je možen
dogovor, da se obseg in vrsta nepremičnin
in premičnin, ki so predmet najema, spremeni (vključno s širitvami in prilagoditvami
letališke infrastrukture v skladu z razvojem
in spremembami predpisov, kot je npr. podaljšanje vzletno pristajalne steze in voznih
stez, ploščadi, stripa, varovalnih površin,
novi terminali, ipd.).
Pogodba in priloge, iz katerih je razviden predmet najema, so objavljene na spletnih staneh Ministrstva za promet (www.
mzp.gov.si) v vzorcu pogodbe. Prav tako je
na spletnih straneh objavljena skica, iz katere sta razvidna lega zemljišč in lastništvo
posameznih zemljišč.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: z najugodnejšim
ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba za dobo 30 let. Najugodnejši ponudnik
bo na podlagi najemne pogodbe prevzel
tudi dolžnost obratovanja letališča Maribor,
v predpisanih pogojih za precizno instrumentalno pristajanje najmanj kategorije I.
in VI. kategorije reševalno-gasilske službe
oziroma za VII. reševalno-gasilsko kategorijo s predhodno najavo največ 24 ur pred
predvidenim pristankom letala.
4. Zavarovanje resnosti ponudbe
Za resnost svoje ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 70.000 EUR z veljavnostjo
najmanj dan dlje od dneva, do katerega velja ponudba. Bančna garancija se da v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.
Ostala zavarovanja so podrobno opisana
v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji, po katerih zainteresirani sub
jekti pridobivajo podrobnejše informacije
Navodila za pripravo ponudbe ter podrobnejši opis pogojev za najemnika je razviden iz razpisne dokumentacije, ki jo lahko
potencialni najemniki dobijo na spletnih straneh Ministrstva za promet, www.mzp.gov.si.
Prevzem dokumentacije je brezplačen.
Ogled nepremičnin, ki se oddajo v najem,
je obvezen za vse potencialne najemnike.
Najemodajalec bo organiziral ogled za vse
ponudnike, dne 29. julija ob 10. uri na lokaciji
letališča Maribor. Za potencialne najemnike,
ki se iz objektivnih razlogov tega dne ogleda
ne bodo mogli udeležiti, bo najemodajalec
naknadno organiziral dodaten ogled.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani subjekt predložiti ponudbo oziroma elementi, ki naj jih ponudba vsebuje,
in navedba, ali se bodo po prejemu ponudb
s ponudniki izvedla dodatna pogajanja:
razvidno iz razpisne dokumentacije. Najemodajalec si pridržuje po pridobitvi ponudb
s potencialnimi najemniki izvesti še dodatna
pogajanja. Najemodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim izmed prijavljenih najemnikov ne sklene najemne pogodbe.
7. Morebitne omejitve upravljavca v zvezi
s postopkom oddaje v najem:
Omejitve v zvezi s premoženjem, ki vplivajo tudi na položaj najemnika:
1. nepremičnine parc. št. 190/1, 179/1,
in parc. št. 185/1, vse k.o. Orehova vas, so
obremenjene s služnostno pravico za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega
javnega radijskega omrežja v korist družbe
Mobitel, d.d.;
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2. v ožje območje letališča (znotraj
ograje) sodijo tudi nekatera zemljišča, ki so
bodisi v lasti tretjih oseb bodisi v lasti Republike Slovenije, a se ne bodo oddala v najem
v tem postopku. Lastniki bodo ta zemljišča
uporabljali oziroma z njimi razpolagali neodvisno od oddaje v dolgoročni najem po tem
postopku. O navedenem bo najemnik izrecno seznanjen v pogodbi in bo zavezan, da
bo takšno rabo teh zemljišč tretjim osebam
tudi dopustil;
3. Letalski center Maribor ima pravico do brezplačne uporabe travnate vzletno-pristajalne steze ter v primeru izvajanja
nekomercialne športne dejavnosti pravico
do brezplačne uporabe betonske vzletnopristajalne steze. Navedeno pomeni, da se
del stripa daje v skupno uporabo najemniku in Letalskemu centru Maribor. Najemnik
sklene z Letalskim centrom Maribor operativni dogovor;
4. na nekaterih nepremičninah se nahajajo objekti navigacijskih služb zračnega
prometa. Ti objekti ostanejo v lasti oziroma
upravljanju javnega podjetja Kontrole zračnega prometa Slovenije oziroma Agencije
Republike Slovenije za okolje, izbrani najemnik letališke infrastrukture pa je dolžan
omogočiti dostop in vzdrževanje teh zemljišč, na katerem objekti stojijo;
5. dostop do letališča in parkiranje obiskovalcev je urejeno preko nepremičnine
parc. št. 197, k.o. Orehova vas, ki je v lasti
družbe Aerodrom Maribor d.o.o. Ministrstvo
za promet se je zaradi zagotovitve dostopa
do letališča in parkiranja obiskovalcev vsaj
v začetni fazi najema letališke infrastrukture
z družbo Aerodrom Maribor d.o.o. oziroma
njenim lastnikom družbo Prevent Global d.d.
dogovorilo, da bo Aerodrom Maribor d.o.o.,
z izbranim najemnikom sklenil dogovor o najemu dostopnih in parkirnih površin v sklopu
letališča Edvarda Rusjana Maribor, in sicer
do ureditve razmerja med Republiko Slovenijo in družbo Aerodrom Maribor d.o.o.,
vendar največ za 1 leto. Obdobje zaenkrat
ne more biti daljše od 1 leta, ker na to ni pristal lastnik Aerodrom Maribor d.o.o. V tem
času najemnik družbi Aerodrom Maribor
d.o.o., plačuje najemnino, ki je določena na
enak način kot to velja za zemljišča Republike Slovenije in Občine Hoče – Slivnica,
pri čemer se kot ocenjena vrednost zemljišč
upošteva vrednost 558.408,00 EUR (45,00
EUR/m2). Nato bo moral izbrani najemnik
najpozneje 2 meseca pred prenehanjem
dogovora med Republiko Slovenijo in Aerodrom Maribor d.o.o., sam skleniti dogovor o uporabi nepremičnine parc. št. 197,
k.o. Orehova vas. Kolikor v roku 1 meseca
od pričetka pogajanj iz prejšnjega odstavka sporazum o dostopu do letališča med
najemnikom in družbo Aerodrom Maribor,
d.o.o., ni sklenjen, bosta najemnik in Republika Slovenija pristopila k iskanju drugega
alternativnega dostopa do letališča (mednje
sodi tudi ponovna začasna rešitev). Kolikor
med Republiko Slovenijo in najemnikom ni
sklenjen dogovor o ureditvi alternativnega
dostopa do letališča oziroma Republika Slovenija ne ponudi najemniku alternativnega
dostopa do letališča do 31. 12. 2010, se
pogodba razveže brez negativnih posledic
za katerokoli stranko pogodbe, razen tega,
da je v tem primeru najemnik dolžan v tem
obdobju najema za vsak zaključeni mesec
najema plačati najemnino v višini 39.749,97
EUR (ena dvanajstina od 476.999,65 EUR,

kolikor znaša letna višina amortizacije objektov, instalacij ter premične opreme).
Ostale omejitve so razvidne iz pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Način in rok plačila najemnine
Najemnina je razdeljena na najemnino
za zemljišča in najemnino za objekte, instalacije ter premično opremo letališke infrastrukture v lasti Republike Slovenije. Najemnik plačuje najemnino tudi Občini Hoče
– Slivnica. Najemnik na podlagi dogovora o najemu dostopnih in parkirnih površin
v sklopu letališča Edvarda Rusjana Maribor
plačuje najemnino tudi družbi Aerodrom Maribor d.o.o.
Izhodiščna oziroma izklicna najemnina
se izračuna na način, ki je obrazložen v nadaljevanju.
A) Izhodiščna najemnina za zemljišča:
Najemnina se obračuna na letni ravni.
Najemnina za zemljišča, ki jih po najemni
pogodbi v najem prevzame najemnik, se obračuna v višini donosa kapitala, ki ga v svoji
ponudbi ponudi najemnik, ki je izbran kot
najugodnejši najemnik. Pri čemer se pri določanju višine donosa kapitala upošteva, da
mora biti ta najmanj 13%. Pri izračunu višine
najemnine se upošteva ocenjena vrednost
zemljišč v tekočem letu.
B) Izhodiščna najemnina za objekte, instalacije in premično opremo letališke infrastrukture:
Najemnina se obračuna na letni ravni, pri
čemer se upoštevata knjigovodska vrednost
in letna amortizacija objektov, instalacij in
premične opreme letališke infrastrukture.
Najemnina se obračuna v višini letne amortizacije, ki se poveča za donos kapitala na
knjigovodsko vrednost, ki ga v svoji ponudbi
ponudi najemnik, ki je izbran kot najugodnejši najemnik. Pri določanju višine donosa kapitala se upošteva, da mora biti ta
najmanj 13%. Pri izračunu višine najemnine
v tekočem letu se upošteva letna amortizacija v preteklem letu ter knjigovodska vrednost
v tekočem letu.
Višina najemnine se usklajuje vsako leto
glede na ocenjeno vrednost zemljišč, knjigovodsko vrednost in amortizacijo objektov,
instalacij in premične opreme letališke infrastrukture. Najemnina se plačuje za tekoče
leto v dveh obrokih, in sicer tako, da prvi
obrok v višini 50% najemnine v plačilo zapade prvi dan 9. meseca v tekočem najemnem
letu in drugi obrok v višini 50% najemnine
pa prvi dan 3. meseca v naslednjem najemnem letu.
9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki
na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko oddajo s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno pri vložišču na
naslovu: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki
bodo prispele (ne glede na pravila poštnega
teka) na zgoraj navedeni naslov do vključno
dne 7. 9. 2010, do 15. ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 9.
2010, ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
v sobi 601.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
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Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji predložiti na vpogled
dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni
organ.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj 90 od dneva, ki je določen kot skrajni rok za predložitev ponudb.
11. Kontaktne osebe: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, SI – 1535 Ljub
ljana, pri Jožefu Slani, elektronski naslov:
jozef.slana@gov.si in Mariji Šeme Irman,
elektronski naslov: marija.seme@gov.si.
12. Morebitni drugi pogoji
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak najemnik
1. Najemnik je lahko pravna oseba
ali samostojni podjetnik. Najemnik mora biti
bodisi ustrezno registriran za opravljanje
dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti.
Opozorilo:
1. Najemnik letališča bo hkrati
tudi upravljalec oziroma obratovalec letališča. Ker je za obratovanje letališča potrebno posebno upravno dovoljenje, ponudnike
opozarjamo, da takšno upravno dovoljenje
v skladu s predpisi, veljavnimi v Republiki
Sloveniji (Zakon o letalstvu) lahko pridobi
samo pravni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji, zaradi česar se morajo tuji
ponudniki bodisi registrirati v Republiki Sloveniji bodisi ponudbo oddati skupaj s partnerjem, ki je registriran po pravu Republike Slovenije. Smiselno enako izhaja iz
Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008,
o skupnih predpisih na področju civilnega
letalstva in ustanovitvi Evropske agencije
za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES)
št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL
L št. 79 z dne 19. 3. 2008, str. 1) kot je
bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES)
št. 1108/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. oktobra 2009, o spremembi
Uredbe (ES) št. 216/2008, v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in
navigacijskimi službami zračnega prometa
ter o razveljavitvi Direktive 2006/23/ES (UL
L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 51), ker
sicer ni mogoče vzpostaviti in izvajati predpisanega nadzora.
2. Obratovanje in upravljanje letališča Edvarda Rusjana Maribor se mora, ne
glede na lastniška in pogodbena razmerja,
zagotavljati v skladu predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
2. Najemnik v zadnjih petih letih pred
objavo tega obvestila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter za kazniva
dejanja hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljenega sprejemanja
daril, nedovoljenega dajanja daril, dajanja
podkupnine, jemanja podkupnine (velja za
fizične osebe), sprejemanja daril za nezakonito posredovanje, dajanja daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne
goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila,
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
goljufije zoper finančne interese Evropskih
skupnosti, pranje denarja, oziroma mu ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba,
s katero je najemniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet te objave.
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3. Najemnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem.
4. Kolikor je najemnik pravna oseba,
družbeniki ter zakoniti zastopniki pravne
osebe ne smejo:
– biti v zadnjih petih letih pred objavo tega obvestila pravnomočno obsojeni za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter za kazniva dejanja
hudodelskega združevanja, sprejemanja
podkupnine pri volitvah (velja za fizične
osebe), nedovoljenega sprejemanja daril,
nedovoljenega dajanja daril, dajanja podkupnine, jemanja podkupnine (velja za fizične osebe), sprejemanja daril za nezakonito
posredovanje, dajanja daril za nezakonito
posredovanje, goljufije, poslovne goljufije,
preslepitve pri pridobitvi posojila, ugodnosti
in zatajitev finančnih obveznosti, goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti,
pranje denarja, oziroma mu ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, s katero je
najemniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet te objave,
– biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem.
5. Zoper najemnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje najemnikovega poslovanja, v skladu s predpisi države,
v kateri ima sedež (velja samo za pravne
osebe in samostojne podjetnike).
6. Najemnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če
ima najemnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji.
7. Najemnik mora pripraviti program
poslovanja in razvojni načrt letališča Maribor, iz katerega je razvidno, na kakšen način
namerava uporabljati najeto letališko infrastrukturo in obratovati letališče Maribor.
8. Najemnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da imajo bonitetno oceno na
dan izdaje S.BON-1/P obrazca od SB1 do
vključno SB5 in, da na dan pred sestavitvijo
informacije (S.BON-1/P), ali drugo primerljivo listino, ki jo izda pristojni organ države
v kateri ima ponudnik sedež, in v zadnjih 6.
mesecih podjetje ni imelo dospelih neporavnanih obveznosti. V nasprotnem primeru bo
ponudba izločena.
9. Najemnik mora predložiti originalno
nepogojno izjavo banke, da lahko najemnik
pri njej najame kredit v višini celotne enoletne ponujene najemnine ter tako zagotovi
finančna sredstva za prvo leto najema letališke infrastrukture letališča Maribor.
10. Najemnik mora predložiti originalno nepogojno izjavo banke, da bo izdala
bančno garancijo na prvi poziv za pravilno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, v višini 500.000 EUR z veljavnostjo
najmanj 1 leto in 2 meseca ter da bo po
izteku veljavnosti predložene bančne garancije izdala novo bančno garancijo z isto
vsebino.
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
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Najemodajalec bo predmetne nepremičnine oddal najboljšemu ponudniku na
podlagi naslednjih meril:
1.

Višina najemnine:

50 točk

Pri tem merilu bo najemodajalec kot merilo upošteval odstotek
(%) kapitalskega donosa, ki ga bo v okviru najemnine ponudil
najemnik za celotno obdobje najema. Najemnik, ki bo ponudil
najvišji odstotek (%) kapitalskega donosa, bo dobil največje
število točk, ostali pa sorazmerno manj po naslednji formuli:
Število prejetih točk = odstotek kapitalskega donosa ocenjevana /
odstotek kapitalskega donosa max) * 50
odstotek kapitalskega donosa ocenjevana = odstotek kapitalskega
donosa iz ponudbe, ki se v konkretnem primeru ocenjuje
odstotek kapitalskega donosa max = najvišji ponujeni odstotek
kapitalskega donosa (v primerjavi z vsemi ponudbami)
Pri določanju višine donosa kapitala morajo ponudniki
upoštevati, da mora ta znašati najmanj 13%.
2.

Program poslovanja in razvoja letališča Maribor

30 točk

Najemnik mora k ponudbi obvezno predložiti program
poslovanja in razvoja letališča Maribor za celotno obdobje
trajanja najema z investicijskim in terminskim načrtom,
v katerem bo opredelil dejavnost, ki jo namerava opravljati
v sklopu letališča Maribor, ukrepe, s katerimi namerava
zagotoviti minimalen obseg letalskega prometa, predvideno
število potnikov oziroma tovora, predvideno število zaposlenih
ter investicije in druge posege, ki jih namerava izvesti tekom
celotne dobe najema.
Program poslovanja mora imeti najmanj naslednje elemente:
– opis dejavnosti, ki jo namerava izvajati najemnik;
– opis okvirne uporabe posameznih objektov, ki se oddajo
v najem;
– terminski in finančni načrt investicij (investicijski načrt), ki jih
namerava izvesti za vzpostavitev oziroma ohranjanje opravljanja
dejavnosti;
– predvideno število zaposlenih s terminskim planom
zaposlovanja;
– predvideno število potnikov oziroma tovora;
– ukrepi za zagotovitev načrtovanega obsega prometa in
zaposlitev z obrazložitvijo;
– predlogi ukrepov in investicij, ki gredo v breme Republiki
Slovenije.
Program poslovanja in razvoja letališča Maribor bo ocenjevala
3 članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za
promet. Pri presoji ustreznosti programa poslovanja in razvoja
letališča Maribor bo strokovna komisija upoštevala obseg
dejavnosti, ki jo namerava zagotoviti najemnik, ukrepe, ki jih
namerava najemnik za to sprejeti, ter lastna sredstva in oprema,
ki jo namerava tekom trajanja najema zagotoviti najemnik.
Na podlagi ocene komisije prejme ponudba z najustreznejšim
programom 30 točk, vsaka naslednja ponudba, ki jih strokovna
komisija razporedi v padajočem vrstnem redu od najustreznejše
do najmanj ustrezne, pa 5 točk manj.
Strokovna komisija mora svojo oceno obrazložiti.
3.

Število zaposlitev
Pri tem merilu bo najemodajalec ocenjeval število novih
zaposlitev, ki jih bo najemnik ustvaril z opravljanjem dejavnosti
v najetih objektih. Najemodajalec bo upošteval tiste zaposlitve,
ki jih bo najemnik ustvaril po preteku prvih 5 let po pričetku
obratovanja letališča. Najemnik naj navede število zaposlitev, ki
jih namerava zagotavljati v posameznem letu.
V primeru, da najemnik te obveznosti ne izpolni, ima
najemodajalec pravico unovčiti bančno garancijo za zavarovanje
dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter odpovedati pogodbo.
Najemnik, ki bo zagotovil največ zaposlitev, ki ustrezajo
kriterijem iz te točke, bo dobil največje število točk, ostali pa
sorazmerno manj po naslednji formuli:
Število prejetih točk = št. zaposlenih ocenjevana / št. zaposlenih max
* 10
št. zaposlenih ocenjevana = število zaposlenih iz ponudbe, ki se
v konkretnem primeru ocenjuje
št. zaposlenih max = število zaposlenih iz ponudbe, ki je ponudila
največje število zaposlitev (v primerjavi z vsemi ponudbami)

10 točk
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4.

Povečanje obsega letalskega prometa

10 točk

Pri tem merilu bo najemodajalec ocenjeval povečanje obsega
prometa na letališču Maribor. Vsak najemnik mora zagotoviti
najmanj naslednji obseg:
Leto
2012
2015
2020
2025
2030
2035

Potniki
45.000
52.000
110.000
150.000
250.000
250.000

Tovor (t)
200
350
500
800
1.300
1.300

Št.

Premiki zrakoplovov
3.000
6.400
7.800
8.500
10.000
10.000

Najemnik, ki se bo zavezal za večji obseg prometa od
zahtevanega, bo dobil dodatne točke, in sicer:
– 10 ali več% nad zahtevanim številom potnikov – 2 točki,
– 20 ali več% nad zahtevanim številom potnikov – 4 točke,
– 10 ali več% nad zahtevanimi tonami tovora – 1 točko,
– 20 ali več% nad zahtevanimi tonami tovora – 2 točki,
– 10 ali več% nad zahtevanim številom premikov zrakoplovov –
2 točki in
– 20 ali več% nad zahtevanim številom premikov zrakoplovov –
4 točke.
13. Druga opozorila najemodajalca: Vlada RS ali predstojnik najemodajalca lahko
postopek oddaje nepremičnin v najem kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe ustavi, sodelujoči ali potencialni sodelujoči pa se
odpovedujejo pravici do povrnitve stroškov.
Ministrstvo za promet
Št. 478-14/2008/144-0041273 Ob-4453/10
The Republic of Slovenia, Ministry of
Transport (hereinafter referred to as the
“landlord”, under Article 21 of the Act on
physical assets of the state, regions and municipalities (Official Gazette of the RS, No.
14/07) and in conjunction with Article 22 of
the Decree on physical assets of the state,
regions and municipalities (Official Gazette
of the RS, Nos. 84/07, 94/07, 100/09 and
49/10)) publishes
a public invitation to
tenderfor the lease of airport
infrastructure of Maribor Edvard Rusjan
Airport and for taking over the operation
of Maribor Edvard Rusjan Airport
1. Address of the organiser of the invitation to tender and the address of the operator, if the invitation to tender is not organized
by the operator: The Republic of Slovenia,
Ministry of Transport, Langusova ulica 4,
SI-1535 Ljubljana.
2. Description of the subject-matter
The subject of the contract is the lease
of airport infrastructure at Maribor Edvard
Rusjan Airport and the determination of the
rights and obligations of the tenant regarding the operation of the airport. The subject
of the lease are physical assets, defined
and specified by scope in the following annexes:
– List of land at Maribor Edvard Rusjan
Airport, owned by the Republic of Slovenia;
– List of land at Maribor Edvard Rusjan
Airport, owned by the Hoče - Slivnica municipality;
– List of facilities and external arrangements owned by the Republic of Slovenia;
– List of non-depreciated and depreciated installations and networks and of movable and other assets, owned by the Republic of Slovenia.
The subject of the contract are exclusively and only movable and immovable properties, specified in annexes in this point, not-
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withstanding the fact that in the complex of
Maribor Edvard Rusjan Airport (hereinafter
referred to as “Maribor Airport”) and within
the fence of Maribor Airport there are also
other movable and immovable properties.
Over the duration of this contract, the parties may agree to change the scope and
category of movable and immovable properties that are the subject of this contract
(including expansions and modifications of
the airport infrastructure in line with the development and changes in regulations, for
example the runway, taxiway, platform and
strip extension, extension of the safety area,
new terminals etc.).
Contract and annexes, specifying the
subject of the lease, are published on the
web site of the Ministry of Transport (www.
mzp.gov.si) in the sample contract. A sketch,
in which the location and ownership of the
land are shown, has been published there
as well.
3. Type of legal transaction that is the
subject of this public invitation to tender: The
lease contract shall be concluded for the period of 30 years with the tenderer who has
submitted the economically most advantageous tender. Under this lease contract the
most advantageous tenderer shall take over
the operation of Maribor Airport as well, under conditions that apply for precise instrumental precision landing of Cat. I at least
and Cat. VII fire/rescue service or Cat. VII
fire/rescue service with an announcement of
the foreseen aircraft landing (but not earlier
than 24 hours before the landing).
4. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee of EUR 70,000 when submitting their
tender. The tender guarantee shall be valid
at least one day after the tender validity
period expires. The guarantee shall be in
accordance with the sample in the tender
dossier.
A detailed description of other guarantees is available in the tender documents.
5. Conditions under which the interested
parties may gain additional information
Instructions to tenderers and a detailed
description of conditions that have to be
fulfilled by the tenant are clearly defined
in the tender dossier, which is available
to all potential tenants on the website of
the Ministry of Transport www.mzp.gov.si.
The documents may be obtained free of
charge.
All potential tenants are obliged to inspect the immovable properties, which are
to be leased. The landlord shall organize
a site visit for all tenderers on 29 July 2010
at 10h00 at the location of Maribor Airport.
For any potential tenants, who have objective reasons for not participating in the visit
on that day, the landlord shall organise an
additional visit at a later date.
6. Terms and conditions for the submission of tenders by concerned tenderers or
elements that shall be included in the tender, as well as an indication, whether or not
additional negotiations will take place after
the tenders are received from tenderers:
Shown in the tender dossier. The landlord
reserves the right to carry out further negotiations with potential tenants after receiving
their tenders. The landlord also reserves the
right not to conclude the lease contract with
any of the tenderers.
7. Any restrictions set by the operator
with regard to the lease procedure
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Restrictions on the property, which affect
the situation of the tenant as well:
1. The real estates on land parcels Nos.
190/1, 179/1, 185/1, all in the Orehova vas
cadastral area, are subject to servitude
of construction of a radio base station for
mobile communication in favour of Mobitel
d.d.
2. In the immediate area of the airport
(inside the fence) there is also land that is
owned either by third persons or by the Republic of Slovenia, but will not be the subject
of the lease in this contract; this land shall
be used or disposed of by the owners independently from the awarding of the longterm lease under this contract; the tenant
shall be explicitly informed of the mentioned
matter with the contract and shall be obliged
to permit such use of land by third persons.
3. Letalski center Maribor (hereinafter
referred to as Maribor Aviation Centre) has
the right to use the grass runway for its
activities, free of charge, as well as the concrete runway in case of carrying out any
non-commercial sports activities; according
to this, a part of the strip shall be given into
joint use to the tenant and Maribor Aviation Centre; the tenant shall conclude an
operative agreement with Maribor Aviation
Centre.
4. On some real estates there are buildings of air navigation services; these objects
shall remain under the ownership or management of the Slovenia control, Slovenian
Air Navigation Services, Limited or of the
Environmental Agency of the Republic of
Slovenia, and the selected tenant is obliged
to allow access to and to maintain the land
on which the buildings are located.
5. Access to the airport and parking area
for visitors is arranged through the property
at land parcel No. 197, the Orehova vas cadastral area, owned by the Aerodrom Maribor d.d. Company. In order to ensure access
to the airport and visitor parking at least in
the initial phase of the airport infrastructure
lease, it has been arranged by the Aerodrom
Maribor d.o.o. Company or by its owner
the Prevent Gloval d.d. Company, that the
Aerodrom Maribor d.o.o. and the selected
tenant shall conclude an Agreement on the
lease of access and parking areas on the
premises of Maribor Edvard Rusjan Airport,
namely until the relation between the Republic of Slovenia and the Aerodrom Maribor
d.o.o. Company has been settled, but not
for longer than one year. So far the period
of one year cannot be extended, because
the owner of the Aerodrom Maribor d.o.o.
Company has not agreed to it. During this
time the Aerodrom Maribor d.o.o. Company
shall receive rent payments from the tenant, which are set under same conditions as
rent for the land of the Republic of Slovenia
and the Hoče - Sivnica municipality, where
the estimated value of the land that shall
be taken into account is EUR 338,408.00
(45.00 EUR/m2). After that the selected tenant is obliged to conclude an agreement
between the Republic of Slovenia and the
Aerodrom Maribor d.o.o. Company regarding the use of the property at land parcel No.
194, the Orehova vas cadastral area, but no
later than 2 months before an expiry of the
agreement. If the agreement on the access
to the airport between the tenant and the
Aerodrom Maribor, d.o.o. Company is not
reached within 1 month from the beginning
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of negotiations under the preceding paragraph, the tenant and the Republic of Slovenia shall approach the tabe with a view to
finding other alternative access to the airport
(this also includes the renewed temporary
solution). In case the agreement on the arrangement of an alternative means of access to the airport between the Republic of
Slovenia and the tenant is not reached or if
an alternative means of access to the airport
is not offered to the tenant by the Republic
of Slovenia until 31. 12. 2010, the contract
can be cancelled without negative consequences for any of the contracting parties,
except that in such an event the tenant is
obliged to pay the rent fee of EUR 39,749.97
during this period for each completed month
(one twelfth of EUR 476,999.65, which is the
annual amount of depreciation of facilities,
installations and movable equipment).
Other limitations are shown in the contract, which is an integral part of the tender
dossier.
8. Type and due date of rent payment
The rent is divided into rent for the land
and rent for facilities, installations and movable equipment of the airport infrastructure,
owned by the Republic of Slovenia. The
tenant shall pay rent to the Hoče - Slivnica
municipality as well. The tenant shall also
pay rent to Aerodrom Maribor d.o.o., under
the Agreement on the lease of access and
parking areas on the premisses of Maribor
Edvard Rusjan Airport.
The initial or the starting rent shall be
calculated as specified hereafter.
A) Initial rent for the land:
The rent is charged on an annual basis.
The rent for the land that is leased to the
tenant under a lease contract is charged
at the rate of the capital gain, which was
offered in the tender of the tenant who was
selected as the most advantageous one.
When determining the amount of the capital
gain, it needs to be considered, that this
shall amount to 13% at least. When calculating the rent amount, the estimated value
of land in the current year shall be taken
into account.
B) Initial rent for facilities, installations
and movable equipment of the airport infrastructure:
The rent is charged on an annual basis,
considering the book value and the annual
depreciation of facilities, installations and
movable equipment of the airport infrastructure. The rent is charged at the annual depreciation rate, increased for the capital gain
on the book value, which was offered in
the tender of the tenant who was selected
as the most advantageous one. When determining the amount of the capital gain,
it needs to be considered, that this shall
amount to 13% at least. When calculating
the rent amount for the current year, the
amount of annual depreciation of facilities,
installations and movable equipment of the
airport infrastructure in the previous year
and the book value of the current year shall
be taken into consideration.
The rent shall be reconciliated on an annual basis according to the estimated value
of the land and to the book value, as well
as to the depreciation of facilities, installations and movable equipment of the airport
infrastructure. The rent shall be payed for
the current year (Y) and in two instalments,
so that the first instalment in the amount of

50% of the rent is due on the first day of the
9. month in the current lease year (Y) and
the second instalment in the amount of 50%
of the rent is due on the first day of the third
month in the next lease year (Y+1).
9. Deadline for submission of tenders
Tenders must be submitted in writing in
the prescribed form, as defined in the tender
documentation.
Tenders may be submitted by a registered letter or in person at the registry to the
following address: Ministrstvo za promet,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Only those tenders will be considered,
that will arrive (regardless of any postal
rules) at the above specified address until
inclusive on 7 September 2010 at 15h00.
Tenders will be opened in public on 10
September 2010 at 9h00 at the following
address:
Ministrstvo za promet, Langusova ulica
4, 1000 Ljubljana, in room 601.
Representatives of tenderers – of legal
entities, who will attend the public opening
of tenders, must submit a written authorization regarding participation in the public
opening of tenders to the commission, before the opening of tenders begins.
Tenants – individuals, who will attend
the public opening of tenders, must present
a photo ID issued by a state authority to the
commission, before the opening of tenders
begins.
10. Tender validity: Tenders must remain valid at least for a period of 90 days after the deadline for the submission of tenders.
11. Contact persons: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, SI – 1535 Ljubljana,
Mr. Jožef Slana, e-mail: jozef.slana@gov.si
and Mrs. Marija Šeme Irman, e-mail: marija.seme@gov.si.
12. Any other conditions:
Conditions, that have to be fulfilled by
each tenant
1. The tenant may be a legal or natural person. A tenant must be properly registered for the performance of activities under
the standard classification of activities.
Notice:
1. The tenant of the airport shall also
be the manager or operator of the airport. As
the operation of an airport requires a special
operating licence, the tenderers must be
aware, that in accordance with regulations
of the Republic of Slovenia (Aviation Act)
such an operating licence may be acquired
only by a legal entity established in the Republic of Slovenia, therefore foreign tenders
need to register in the Republic of Slovenia
to submit their offer with a partner who is
registered under the laws of the Republic of
Slovenia. The same follows from Regulation
(EC) No. 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February
2008 on common rules in the field of civil
aviation and establishing a European Aviation Safety Agency and repealing Council
Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No.
1592/2002 and Directive 2004/36/ES (OJ
L No. 79 of 19. 3. 2008, p. 1) as last amended by Regulation (EC) No. 1108/2009 of the
European Parliament and of the Council of
21 October 2009 amending Regulation (EC)
No. 216/2008 in the field of aerodromes, air
traffic management and air navigation services and repealing Directive 2006/23/EC (OJ
L No. 309 of 24. 11. 2009, p. 51), because
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otherwise it is not possible to establish and
implement the regulatory control.
2. The operation and management
of Maribor Edvard Rusjan Airport must, regardless of ownership and contractual relationships, be provided under regulations
in force or applicable in the Republic of
Slovenia.
2. In the last five years of the publication of this notice the tenant has not been
convicted of an offence associated with his
business or of an offence in the sense of
criminal association, accepting a bribe in
elections (in the case of natural persons),
prohibited acceptance of gifts, prohibited
giving of gifts, accepting a bribe (in the
case of natural persons), giving a bribe,
acceptance of gifts for illegal intermediation
and giving of gifts for illegal intermediation;
fraud, commercial fraud, deception in obtaining a loan or advantages and concealment of financial commitments and fraud affecting the European Communities' financial
interests; money laundering; or if the tenant
was not issued a final court decision, which
prohibits him from carrying out any activity,
that is the subject of this contract.
3. The tenant is not involved in a criminal procedure on suspicion of committing an
offence of bribing or on suspicion of committing an offence regarding his business.
4. If the tenant is a legal entity, the
partners and legitimate representatives of
the legal entity may not:
– be convicted of an offence associated with his business or of an offence
in the sense of criminal association, accepting a bribe in elections (in the case
of natural persons), prohibited acceptance
of gifts, prohibited giving of gifts, accepting a bribe (in the case of natural persons),
giving a bribe, acceptance of gifts for illegal
intermediation and giving of gifts for illegal
intermediation; fraud, commercial fraud, deception in obtaining a loan or advantages
and concealment of financial commitments
and fraud affecting the European Communities' financial interests; money laundering –
during the last five years of the publication
of this notice; or if the tenant was not issued
a final court decision, which prohibits him
from carrying out any activity, that is the
subject of this contract;
– involved in a criminal procedure
on suspicion of committing an offence of
bribing or on suspicion of committing an offence regarding his business.
5. The tenant is not subject to a compulsory settlement, bankruptcy or liquidation procedures or any other procedures,
performed with the purpose or effect of the
termination of the tenant’s business activities, in accordance with the regulations of
the country in which it is established (applies
only to legal persons and sole proprietors).
6. The tenant has paid all taxes, fees
and other mandatory charges in accordance
with the regulations of the country in which
it is established. If the tenant's business is
established abroad, then the tenant also has
to pay the duties that would need to be settled in the Republic of Slovenia.
7. The tenant shall prepare a management program and a development plan
of Maribor Airport, where it will be shown,
how he intends to use the leased airport
infrastructure and how he plans to operate
Maribor Airport.
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8. The tenant shall prove, that he has
the financial and operational capacity, and
in the case of a company this means having a credit rating on the day of issuance of
the form S.BON-1/P of SB1 to SB5, and on
the day before the drawing of information
(S.BON-1/P), or of any other comparable
document, issued by a competent authority
of the country in which the tenant has established his company; he shall also prove that
the company had no unsettled outstanding
obligations in the past 6 months. Otherwise
the tender will be excluded.
9. The tenant shall present an original
unconditional bank statement, showing that
the bank would grant him a credit in the
amount of a total annual rent offered in the
tender, and herewith provide the financing of
the first-year lease of the airport infrastructure of Maribor Airport.
10. The tenant shall present an original unconditional bank statement, confirming that he will be issued a bank guarantee
at first request for a proper and timely implementation of contractual obligations, in
the amount of EUR 500,000 and valid for
at least 1 year and 2 months, and that after
the expiry of the submitted bank guarantee, a new guarantee with the same content
shall be issued.
Criteria for selecting the economically
most advantageous tenderer
The landlord shall award the lease of
the object property to the tenderer with an
economically most advantageous tender on
the basis of the following criteria:

1.

Amount of the rent:
Under this criterion the landlord shall take into account the percentage (%) of the capital gain, offered by the
tenant in terms of the contract for the entire lease period. The tenant who will offer the highest percentage
(%) of the capital gain, will receive the highest number of points, and other tenants comparably less based
on the following formula:
number of points received = percentage of the capital gain under assessment / percentage of the capital gain max) *
50
percentage of the capital gain under assessment = the percentage of the capital gain from the tender, being
evaluated in the specific case
percentage of the capital gain max = the highest percentage of the capital gain being offered (compared to all
offers)
When determining the amount of the capital gain, the tenderers need to consider, that this shall amount to
13% at least.

50 points

2.

The management and development program of Maribor Airport
When submitting the tender, the tenant shall also present a management and development program of
Maribor Airport for the entire lease period together with an investment plan and a schedule, defining the
activities the tenant plans to perform in the complex of Maribor Airport, measures, by which he intends to
ensure the minimum volume of air traffic, estimated number of passengers or cargo, estimated number
of employees, as well as defining investments and other procedures, planned to be performed during the
entire period of the lease.
Management program shall include at least the following elements:
– a description of an activity, planned to be performed by the tenant;
– a description of the approximate use of certain facilities to be leased;
– a timetable and financial plan of investments (investment plan), intended to be carried out in order to start
or retain the performance of activities;
– estimated number of employees together with an employment schedule;
– estimated number of passengers or cargo;
– actions to provide for the planned scope of turnover and employment including explanation;
– proposals of actions and investments which burden the Republic of Slovenia.
The management and development program of Maribor Airport will be evaluated by a three-member
committee, consisting of the representatives of the Ministry of Transport. In assessing the adequacy of
the management and development program of Maribor Airport, the expert committee will consider the
scope of activities that the tenant plans to provide, of measures he intends to accept and of own funds and
equipment that the tenant plans to ensure.
Based on the evaluation of the committee, 30 points shall be awarded to the tender with the most suitable
program; each subsequent tender that was ordered, in descending order, from the most to the least suitable
one by the committee shall receive 5 points less.
The committee is obliged to explain its assessment.

30 points
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3.

Number of employments
Under this criterion the landlord shall assess the number of new jobs, created when performing activities
in the leased facilities. The landlord will take into account all those employments, which will be created by
the tenant within the first 5 years after the airport starts to operate. The tenant shall define the number of
employments that he intends to ensure in each year.
If the tenant fails to comply with this obligation, the landlord has the right to call on a bank guarantee for the
insurance of a proper performance of contractual obligations and to withdraw from the contract.
The tenant who will assure the highest number of employments, meeting the criteria under this point, will
receive the highest number of points, and other tenants comparably less based on the following formula:
number of points received = no. of employees under assessment / no. employees max * 10
no. of employees under assessment = the number of employees under the contract, being evaluated in the specific
case
no. employees max = the number of employees in the tender that offered the highest number of employments
(compared to all tenders)

10 points

4.

Increasing the volume of air traffic
Under this criterion the landlord shall evaluate the increase of the traffic volume at Maribor Airport. Each
tenant needs to ensure at least the following volume:

10 points

Year
2012
2015
2020
2025
2030
2035

Passengers
45,000
52,000
110,000
150,000
250,000
250,000

Cargo (t)
200
350
500
800
1,300
1,300

Movements of aircrafts
3,000
6,400
7,800
8,500
10,000
10,000

The tenant who will commit to ensure a higher traffic volume than required, will receive extra points:
– 10 or more% over the number of passengers requested under point 2,
– 20 or more% over the number of passengers requested under point 4,
– 10 or more% over the number of tonnes of cargo requested under point 1,
– 20 or more% over the number of tonnes of cargo requested under point 2,
– 10 or more% over the number of movements of aircrafts requested under point 2,
– 20 or more% over the number of movements of aircrafts requested under point 4.
13. Other warnings of the landlord: The
Government of the Republic of Slovenia or
the representative of the landlord has the
right to terminate the procedure of the real
estates lease at any time until the conclusion of the lease contract; participants or potential participants, however, waive the right
to require the refunding of costs.
Ministry of transport
Št. 478-2116-2/2010
Ob-4393/10
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju
poslovno logistične cone Videm
1. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
komisija, ki jo imenuje predstojnik občine.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
Za parcele iz tega zbiranja ponudb je bil
na internetni strani Občine Videm, od 8. 3.
2010 do 18. 3. 2010, objavljan javni poziv
interesentom za nakup parcele v poslovno
logistični coni Videm.
3. Opis predmeta prodaje:
Parcele na območju poslovno logistične
cone Videm bodo razdeljene na posamezne
enote, ki jih bo mogoče združiti za potrebe
opravljanja dejavnosti.
Parcele se nahajajo ob lokalni cesti LC
328241 Ptuj–Tržec in niso komunalno opremljene. Delitev parcel je razvidna iz grafične
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priloge (dostopna na internetni strani: »obcina.videm.si) tega javnega zbiranja ponudb.
Vsaka enota je označena s svojo zaporedno
številko, in sicer:
1
2
3

parcela št. 9 v izmeri 2900 m2
parcela št. 10 v izmeri 4300 m2
parcela št. 12 v izmeri 3000 m2.

Iz Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 18/2009) je razvidno, da se vse parcele
nahajajo v območju P18-M1, ki je namenjeno poslovnim, storitvenim, skladiščnim, trgovskim in turističnim dejavnostim. Te dejavnosti pa še niso dokončno opredeljene, niti
jih ni zaželeno pretirano omejevati. Podane
so osnovne usmeritve za organiziranost področja, dovoljene pa bodo le ekološko sprejemljive dejavnosti.
Nepremičnine so opredeljene v Letnem
načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Videm za
leto 2010.
Izhodiščna cena za m2 zemljišča brez komunalne opreme znaša 19,00 EUR z DDV.
4. Ogled nepremičnin
Interesenti za nakup nepremičn si lahko
nepremičnino ogledajo na podlagi predhodnega dogovora en dan pred potekom roka
za oddajo ponudbe.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin lahko pokličete na tel.
02/761-94-04, mag. Darinka Ratajc.
Priloge k temu javnemu zbiranju ponudb
in ostala dokumentacija je dostopna na
internetni strani Občine Videm (obcina.videm.si).
5. Pogoji prodaje
a) Nepremičnina se prodaja po številki
parcele iz grafične priloge po sistemu videno – kupljeno.
b) Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno, to je višjo ali enako izhodiščni
ceni in ga bo izbrala pristojna komisija.
c) podpis pogodbe in plačilo:
kupec (najugodnejši ponudnik) in prodajalec v roku 15 dni po izdanem sklepu
o izbiri ponudnika skleneta predpogodbo,
na podlagi katere kupec plača prodajalcu
20% vrednosti nepremičnine v osmih dneh
od podpisa predpogodbe na TRR prodajalca, Občina Videm, št. 0133 5010 0017
246, sklic 2008000014846, Banka Slovenije. V predpogodbi se določi številka parcele
razvidna iz grafične priloge, ki jo želi kupec
kupiti in določilo, da se plačilo po predpogodbi vračuna v ceno celotne kupnine, cena
nepremičnine, rok do katerega bo prodajna
pogodba sklenjena. Vplačana varščina se
všteje v znesek predplačila po predpogodbi
v višini 20%. Kolikor kupec ne poravna zneska iz predpogodbe na način in roku določenem s predpogodbo se pogodba šteje za
nično brez izvedbe posebnega postopka.
Celotna kupnina za zemljišče se plača
na podlagi prodajne pogodbe, ki bo sklenjena v roku določenem s predpogodbo.
Kupec plača kupnino, davek na dodano
vrednost v višini 20%, stroške zemljiško
knjižnega prenosa in vse ostale stroške povezane s sklenitvijo pogodbe.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov bo prodajalec izdal kupcu
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zemljiškoknjižno dovolilo in overil pogodbo,
tako da bo lahko kupec na podlagi overjene
pogodbe in dovolila predlagal vpis v zemljiško knjigo.
Vzorec predpogodbe (priloga) – (dostopen na: »obcina.videm.si«).
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji parcel na
območju poslovno logistične cone Videm:
Ponudbe lahko predložijo domače in
tuje fizične in pravne osebe ter samostojni
podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 20% od
izhodiščne cene celotne parcele za katero
vlagajo ponudbo (cena parcele se izračuna
tako, da se izhodiščna cena na m2 (19,00
EUR) pomnoži s površino parcele za katero
se vlaga ponudba) na TRR Občine Videm,
št.: 0133 5010 0017 246, sklic 00 194 003,
Banka Slovenije.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in točen naslov, telefonsko
številko,
– navedbo številke parcele in površino
parcele za katero se daje ponudba,
– ponujeni znesek na m2, ki je lahko višji
ali enak izhodiščni ceni,
– podatke o načrtovani vrsti dejavnosti
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– idejno zasnovo s skico predvidene gradnje,
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR (številko banke in številko računa) za primer vračila varščine,
– fizične osebe morajo priložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista in davčno številko,
– samostojni podjetniki morajo priložiti
priglasitveni list iz AJPES,
– pravne osebe, ki so registrirane v RS,
morajo priložiti originalni izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– 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 civilno
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in civilno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega bančnega računa),
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– pisno izjavo, da ponudba velja 60 dni
od poteka roka za oddajo ponudb.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali bodo osebno oddane
v zaprtih kuvertah, z napisom »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb – za obrtno cono«,
na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju
54, 2284 Videm pri Ptuju, do 20. 7. 2010.
Na sprednji strani mora biti naveden naziv
in naslov ponudnika.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne in navedene pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
obveščeni v osmih dneh po izbiri.
Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega za posamezno parcelo, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika za posamezno parcelo.
Nadzor nad izvedbo javnega zbiranja ponudb izvaja pristojna komisija.
8. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da
bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno za isto parcelo, bo komisija
za izvedbo in nadzor prodaje občinskega
premoženja med temi ponudniki izvedla pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek izbora
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega premoženja. Odpiranje ponudb ne
bo javno.
9. Ustavitev postopka in omejitve Komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega
premoženja si v vsakem primeru pridržuje
pravico, da lahko s soglasjem predstojnika
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
pravnega posla.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
10. Pravila javnega zbiranja ponudb:
javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 100/09).
Občina Videm
Št. 3520-28/2010
Ob-4409/10
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in Odloka o proračunu
Občine Mengeš za leto 2010 (Uradni vestnik
Občine Mengeš št. 7/09)
javno zbiraje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Mengeš
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
matična št. 5880483, davčna št. 74039059.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Dvosobno stanovanje, s pripadajočo
shrambo v kleti, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Levčevi ulici 13a,
v Mengšu.
Stanovanje se sestoji iz predsobe, kuhinje z jedilnico, dnevne sobe, spalnice, kopalnice, WC-ja, balkona in shrambe v kleti.
Neto koristna površina znaša 55,35 m2.
Stanovanju pripada etažno zemljišče, ki
ni definirano.
Nepremičnina je vpisana v kataster
stavb, in sicer nepremičnina z identifikacijsko št. 34, stavba št. 1763.
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Izhodiščna cena: 110.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na
promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
2.2. Dvosobno stanovanje s pripadajočo
shrambo v kleti, ki se nahaja v mansardi
(peto nadstropje), večstanovanjske stavbe
na Kolodvorski cesti 2a, v Mengšu.
Stanovanje se sestoji iz predsobe, kuhinje z jedilnico, dnevne sobe, spalnice, kopalnice, WC-ja, balkona in shrambe v kleti.
Neto koristna površina znaša 58,70 m2.
Stanovanju pripada etažno zemljišče, ki
ni definirano.
Nepremičnina je vpisana v kataster
stavb, in sicer nepremičnina z identifikacijsko št. 18, stavba št. 1619.
Izhodiščna cena: 94.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na
promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
2.3. Nepremičnina – zemljišče, ki se
nahaja v katastrski občini Mengeš (parc.
št. 4712 travnik, v velikosti 731 m2), ki je
v naravi komunalno neopremljena gradbena
parcela v območju ME 25-S.
Izhodiščna cena: 131.580,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka
na promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2. Nepremičnina je kupljena po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo
(najvišja ponujena cena) in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika,
v nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Mengeš pravico zadržati vplačano varščino.
3.5. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last, s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe, ter stroške vknjižbe lastninske pravice
v zemljiški knjigi.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na račun Občine
Mengeš, št. 01100-0100001698. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek, oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega
razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«, na naslov:
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, do 10. 8. 2010, do 12. ure.
4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 10. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine zainteresirani
dobijo na Občini Mengeš, kontaktni osebi:
Urban Kolar, tel. 01-724-71-06 (stanovanja), Robert Špenko, tel. št. 01-724-71-09
(zemljišče).
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
10. 8. 2010, s pričetkom ob 12.30, v sejni
sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta 30,
Mengeš.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki
so ponudili enako visoko kupnino v roku 8
delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe
in z njimi opravila pogajanja.
6.3. Ponudnik bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po poteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma komisija
s soglasjem župana lahko ustavita začeti
postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno tudi na internetni strani Občine
Mengeš: www.menges.si, pod rubriko objave, razpisi, kjer je na voljo tudi obrazec: izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe in
izjava o vezanosti na dano ponudbo.
Občina Mengeš
Št. 0230-0001/2010-13
Ob-4412/10
Občina Slovenske Konjice, Občina Vitanje in Občina Zreče objavljajo na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) ter na podlagi Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na Hrvaškem
I. Občina Slovenske Konjice
Ime in sedež: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
Predmet prodaje so:
a) Červar: apartma, v izmeri 63,47 m2,
parc. št. 752, vl. št. 3072, k.o. Poreč, na naslovu Ulica Ružmarin 28, Červar.
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Apartma tvori v pritličju hodnik, dnevni
prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo, kopalnico in dvema spalnicama ter dvema terasama v pritličju. V mansardi je spalnica.
Omenjen apartma je eden izmed apartmajev v objektu, ki je bil zgrajen leta 1980.
Vpis v zemljiško knjigo je urejen.
Izhodiščna cena je 111.267,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 11.126,70 EUR.
b) Cres: apartma D1.2 4/P, v izmeri
21,40 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica,
51556 Martinšćica.
Apartma tvori hodnik, kopalnico in WC,
dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo
ter balkon v pritličju počitniškega objekta.
Apartma je eden od treh apartmajev
počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta
1984.
Vpis v zemljiško knjigo ni urejen.
Izhodiščna cena je 24.118,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 2.411,80 EUR.
c) Cres: apartma C2 6/P, v izmeri
39,00 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica,
51556 Martinšćica.
Apartma tvori hodnik, kopalnico in WC,
dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo
ter balkon v pritličju počitniškega objekta,
v mansardi pa se nahaja spalnica.
Apartma je eden od treh apartmajev
počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta
1984.
Vpis v zemljiško knjigo ni urejen.
Izhodiščna cena je 46.332,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 4.633,20 EUR.
II. Občina Vitanje
Ime in sedež: Občina Vitanje, Grajski trg
1, 3205 Vitanje.
Predmet prodaje je:
a) Cres: apartma D1.2 4/S, v izmeri
23,35 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica,
51556 Martinšćica.
Apartma tvori hodnik, kopalnico in WC,
dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo
ter teraso v kletnih prostorih počitniškega
objekta.
Apartma je eden od treh apartmajev
počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta
1984.
Vpis v zemljiško knjigo ni urejen.
Izhodiščna cena je 29.796,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 2.979,60 EUR.
III. Občina Zreče
Ime in sedež: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b, 3214 Zreče.
Predmet prodaje je:
a) Cres: apartma D1.2 4/I, v izmeri
34,89 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica,
51556 Martinšćica.
Apartma tvori hodnik, kopalnico in WC,
dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo
ter balkon v prvem nadstropju počitniškega
objekta, v mansardi pa se nahaja spalnica.
Apartma je eden od treh apartmajev
počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta
1984.
Vpis v zemljiško knjigo ni urejen.
Izhodiščna cena je 42.253,00 EUR.
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Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 4.225,30 EUR.
IV. Pogoji prodaje:
1. Prodajne pogodbe bodo sklenjene
z najugodnejšimi ponudniki po načelu »videno – kupljeno«. Stroške priprave pogodbe
nosi vsaka občina za svojo nepremičnino,
vse stroške v zvezi z izvedbo pogodbe nosi
kupec.
2. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine
na TRR:
– Občine Slovenske Konjice: SWIFT
CODE: BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 0131
4010 0003 434,
– Občine Vitanje: SWIFT CODE: BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 01337 0100003568,
sklic: 2009-478-0005,
– Občine Zreče: SWIFT CODE: BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 0134 4010 0003
613.
3. Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe z državljanstvom oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi
članici Evropske unije in ki v roku podajo
pravilne ponudbe.
4. Ponudba mora vsebovati: podatke
o ponudniku, ponujeno ceno, ki ne sme biti
nižja od izklicne ter potrdilo o plačilu varščine.
5. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z naslednjimi oznakami:
– za počitniški objekt v Červarju:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Červar«,
– za apartma D1.2 4/P na Cresu:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres
D1.2 4/P«,
– za apartma C2 6/P na Cresu:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres
C2 6/P«,
– za apartma D1.2 4/S na Cresu:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres
D1.2 4/S«,
– za apartma D1.2 4/I na Cresu:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres
D1.2 4/I«.
6. Ponudbo ponudniki vložijo na tisti občini, ki prodaja nepremičnino, in sicer v sprejemno pisarno Občine Slovenske Konjice,
Občine Vitanje in Občine Zreče oziroma po
pošti na naslednje naslove:
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice,
– Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje,
– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b,
3214 Zreče.
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi
svoje ime/ naziv in naslov/sedež.
Odpiranje ponudb za Červar, Cres D1.2
4/P in C2 6/P bo v ponedeljek, 26. 7. 2010,
ob 14. uri, v sejni sobi Občine Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
Odpiranje ponudb za Cres D1.2 4/S bo
v ponedeljek, 26. 7. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Vitanje, Grajski trg 1, 3205
Vitanje.
Odpiranje ponudb za Cres D1.2 4/I bo
v ponedeljek, 26. 7. 2010, ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b,
3214 Zreče.
Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišje ponujena cena.
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7. Rok za oddajo vseh ponudb je ponedeljek, 26. 7. 2010, do 11. ure.
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe,
ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Slovenske Konjice, Občine Vitanje in
Občine Zreče, najkasneje do 26. 7. 2010, do
11. ure, ne glede na vrsto dospetja.
8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajnih
pogodb. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice na nepremičninah izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju, stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter plačilo davka na promet nepremičnin
nosi kupec.
9. Prodajalec si pridržujejo pravico, da
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana.
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom skleniti pogodbo.
10. Kontaktne osebe za informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini so:
– Alojz Pačnik, Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,
e-pošta: alojz.pacnik@slovenskekonjice.si
ali po tel. 03/757-33-64;
– Srečko Fijavž, Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, e-pošta: srecko.fijavz@vitanje.si ali po tel. 03/757-43-55;
– Aleksandra Godec Mavhar, Občina
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,
e-pošta: sandra.godec@zrece.eu ali po tel.
03/757-17-20 in Polona Matevžič, e-pošta: polona.matevzic@zrece.eu ali po tel.
03/757-17-05.
Kontaktna oseba za informacije o predmetnih nepremičninah je:
– za Červar: Trav d.o.o., tel.
00385/52/43-66-18
ali
mobitel:
00385/091/535-53-23;
– za Cres: Zlatko Kolarič, Zaglav
d.o.o., tel. 00385/51/57-41-69 ali mobitel:
00385/98/260-757.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno v Uradnem listu RS, oglasnih
deskah in na spletnih straneh Občine Slovenske Konjice: www.slovenskekonjice.si,
Občine Vitanje: www.vitanje.si in Občine
Zreče: www.zrece.eu.
Občina Slovenske Konjice
Občina Vitanje
Občina Zreče
Št. 6220-0001/2010
Ob-4431/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB, 56/08), Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 94/07 – UPB, 76/08), Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 103/07) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 23/07),
objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje kulturnih projektov
na področju nepremične kulturne
dediščine in spominskih obeležij
slovenske zgodovine za leto 2010
1. Naziv in sedež naročnika javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Predmet poziva
Predmet poziva je sofinanciranje:
a) projektne dokumentacije,
b) investicijsko vzdrževalnih del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih,
c) obnove spominskih obeležij slovenske
zgodovine (spominska obeležja I. in II. svetovne vojne ter vojne za Slovenijo).
Poziv velja za spomenike, zajete v Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
103/07), za spominska obeležja I. in II. svetovne vojne velja tudi popis Koroškega pokrajinskega muzeja, pri čemer morajo biti
lokacije spominskih obeležij na območju
Občine Ravne na Koroškem.
Z obnovitvenimi deli se ne sme ne posegati v varovane vrednote spomenikov,
temveč posegi služijo ohranitvi spomenikov
v skladu z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov
na območju Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, 103/07).
3. Upravičeni stroški
a) Stroški projektne dokumentacije
Upravičeni so stroški za projektno dokumentacijo, potrebno za obnovo kulturnih in
zgodovinskih spomenikov oziroma za projektno dokumentacijo za investicijsko vzdrževalna dela na spomenikih.
b) Stroški investicijsko vzdrževalna dela
na kulturnih in zgodovinskih spomenikih
Upravičeni stroški so stroški gradbenoobrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih vsebin na spomenikih in zajemajo:
– stroške sanacije zunanjih ometov in
fasad,
– stroške sanacije streh-kritin,
– stroške zunanjega stavbnega pohištva.
c) Stroški obnov spominskih obeležij slovenske zgodovine
Upravičeni so stroški gradbeno obrtniških posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin na spominskih obeležij I. in
II. svetovne vojne ter vojne za Slovenijo.
Upošteva se tudi vložek upravitelja spomenika v lastnem delu ali materialu.
Pri vseh treh točkah predmeta poziva so
stroški upravičeni, če:
– so nastali v času od 1. 1. 2010,
– so nujni za izvedbo projekta,
– prispevajo k ohranjanju kulturno-varstvenih vsebin spomenikov.
Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek, razen v primeru, ko je
predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov in je davčni zavezanec.
Lastno delo oziroma lastni material brez
računov ne spada med upravičene stroške,
razen pri obnovi spominskih obeležij I. in II.
svetovne vojne.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Predlagatelj sofinanciranja je lahko lastnik, solastnik ali upravljavec spomenika,
ki leži na območju Občine Ravne na Koroškem. V primeru solastništva je potrebno
priložiti soglasje ostalih lastnikov, v primeru
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upravljavca pa pogodbo o upravljanju ali
kako drugo dokazilo o pravici upravljanja.
a) Za prijavo projektne dokumentacije
mora biti predložena naslednja dokumentacija:
– mapa s fotografsko dokumentacijo
s prikazom dejanskega stanja spomenika,
– izvod projekta PZI na papirju z vsemi
popisi, pridobljenimi potrebnimi pogoji in soglasji; poleg ostalih soglasij sodijo k obvezni dokumentaciji kulturno-varstveni pogoji
in soglasje ZVKDS, OE Maribor, na predložen projekt,
– izvod projekta PZI v digitalni obliki,
– pogodba prijavitelja z izvajalcem.
b) Za prijavo investicijsko vzdrževalnih
del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih
(gradbeno-obrtniški posegi) mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– mapa s fotografsko dokumentacijo
s prikazom dejanskega stanja spomenika,
– kratek opis predvidenih del, po možnosti dodatno prikazano tudi na fotografiji,
z grafiko ali s skico,
– priglasitev investicijsko-vzdrževalnih
del ZVKD, OE Maribor in potrditev popisa
del s strani ZVKDS,
– račun izvajalca na podlagi izvedenih
del v skladu s popisom del,
– soglasje ZVKDS na izvedena dela.
c) Za prijavo obnove spominskih obeležij slovenske zgodovine mora biti priložena
naslednja dokumentacija:
– mapa s fotografsko dokumentacijo
s prikazom dejanskega stanja spomenika,
– kratek opis predvidenih del, po možnosti dodatno prikazano tudi na fotografiji,
z grafiko ali s skico,
– priglasitev investicijsko-vzdrževalnih
del ZVKD, OE Maribor in potrditev popisa
del s strani ZVKDS,
– soglasje ZVKDS na izvedena dela,
– poročilo o lastnem delu ter morebitna
dokazila o potrebnem materialu za obnovo
oziroma vzdrževanje spomenika.
V primeru obnove spominskega obeležja slovenske zgodovine, ki ni zavarovan po
Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
103/07), mora upravljavec spomenika priložiti:
– izjavo, da je spomenik vpisan v seznam
spominskih obeležij slovenske zgodovine pri
Koroškem pokrajinskem muzeju,
– fotografsko dokumentacijo s prikazom
dejanskega stanja spomenika,
– kratek opis predvidenih del, po možnosti dodatno prikazano tudi na fotografiji,
z grafiko ali s skico,
– poročilo o lastnem delu ter morebitna
dokazila o potrebnem materialu za obnovo
oziroma vzdrževanje spomenika.
Pri vseh treh točkah predmeta poziva
morajo imeti predlagatelji zagotovljena lastna sredstva v višini razlike med odobrenimi sredstvi iz občinskega proračuna in celotno višino upravičenih stroškov projekta.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska strokovna komisija za vodenje postopka
javnega poziva za sofinanciranje kulturnih
projektov na področju nepremične kulturne
dediščine za leto 2010, ki jo imenuje župan
Občine Ravne na Koroškem.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz
nadaljnjega postopka.

6. Merila in kriteriji za sofinanciranje
a) Projektna dokumentacija:
Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte največ do višine
50% upravičenih stroškov, vendar ne več
kot 1.000 EUR za posamezen projekt.
b) Investicijsko vzdrževalna dela na kulturnih in zgodovinskih spomenikih:
Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte največ do višine
50% upravičenih stroškov, vendar ne več
kot 2.000 EUR za posamezen projekt.
c) Obnova spominskih obeležij slovenske zgodovine:
Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte največ do višine
70% upravičenih stroškov.
V primeru več zahtevkov se bodo sredstva delila glede na sorazmerni del razpoložljivih sredstev ter glede sorazmerni delež
višine upravičenih stroškov podanih zahtevkov.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet poziva:
– 4.000 EUR za sofinanciranje obnov,
projektne dokumentacije in vzdrževalnih del
na spomenikih znotraj Naselbinskega območja Ravne na Koroškem,
– 3.000 EUR za sofinanciranje obnov in
projektne dokumentacije izven Naselbinskega območja Ravne na Koroškem,
– 1.000 EUR za sofinanciranje obnove
spominskih obeležij slovenske zgodovine.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 15. 12. 2010.
9. Razpisni rok: razpis je odprt do porabe
razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa oziroma najkasneje do 30. 10.
2010.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila za izdelavo prijave,
– višino razpisanih sredstev,
– kriterije in merila za sofinanciranje,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev in organa, ki odloča
o pritožbi,
– prijavni obrazec s seznamom dokazil,
ki so obvezne priloge k prijavi:
– obrazec »Izjava o lastništvu/upravljanju«,
– obrazec »Izjava o soglasju solastnikov«,
– obrazec »Izjava o sofinancerskem
deležu«,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo vsak delovni
dan v sprejemni pisarni Občine Ravne na
Koroškem.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi na spletni strani Občine
Ravne na Koroškem, http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zaprte kuverte morajo ponudniki
oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj«
ter označbo »Javni poziv za sofinanciranje
kulturnih projektov na področju nepremične
kulturne dediščine za leto 2010«.
Vloge morajo biti oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemno
pisarno Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov predlagatelja.
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Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne
bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla.
12. Podrobne informacije: podrobne informacije so na voljo pri Vojku Močniku na
tel. 82-16-013 in 051/334-624, e-mail: vojko.mocnik@ravne.si
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo vsako sredo, do porabe razpisanih sredstev, vendar najdlje
do 30. 10. 2010, v prostorih Občine Ravne
na Koroškem. Občina Ravne na Koroškem
bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila
s sklepom najkasneje v roku 30 dni po oddaji vloge.
Vloge se bodo odpirale in obravnavale
po vrstnem redu, po katerem bodo predložene.
Z izbranimi predlagatelji bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju projektov.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 352-58/2010
Ob-4435/10
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
in 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16; v nadaljevanju: ZSPDPO), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 Odl. US:
U-I-294/07-16, 100/09 in 49/10 v nadaljevanju: uredba), Odlokom o proračunu Občine
Izola za leto 2008 (Uradne objave Občine
Izola, št. 18/08, v nadaljevanju: Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Izola za leto 2010,
s spremembami in dopolnitvami, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) Nepremičnina, ki bo z odločbo o parcelaciji pridobila parc. št. 2638/13, k.o. Izola,
njiva, v izmeri 1.121 m2 in skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste (Uradne objave
št. 14/98, 15/98 in 5/10), predstavlja del
gradbene parcele, na katerem je predvidena gradnja trgovskega objekta. Izhodiščna
cena zemljišča znaša 201.450,00 EUR. Lastnik preostalega dela gradbene parcele ima
predkupno pravico.
b) Nepremičnina, 2.E, v stanovanjski
stavbi 776.ES, s parc. št. 1032, k.o. Izola, vpisana v podvl. št. 930/2, k.o. Izola je
opredeljena kot stanovanje v II. nad. in klet,
v pritličju, označeno z zeleno barvo, v izmeri
63,35 m2, na naslovu Smrekarjeva 23, Izola,
z izhodiščno ceno 75.000,00 €. Stanovanje
ni zasedeno.
c) Del nepremičnine, nestanovanjska
raba, s parc. št. 1290, k.o. Izola, vpisana
v vl. št. 279, k.o. Izola, je opredeljena kot
poslovni prostor v pritličju izvedbe površine
120,74 m2, na naslovu, Volaričeva 9, Izola,
z izhodiščno ceno 180.000,00 € oziroma
1.490,80 €/m2. Poslovni prostor je zaseden.
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d) Nepremičnina s parc. št. 3893, k.o.
Izola, vinograd, v izmeri 396 m2, in njiva,
v izmeri 395 m2, vpisana v vl. št. 1107,
k.o. Izola. Izhodiščna cena zemljišča znaša
150.450,00€.
e) Nepremičnina, stanovanjska raba,
s parc. št. 1009, k.o. Izola, zk. vl. št. 169,
k.o. Izola, je opredeljena kot stanovanje v I.
nadstr., v izmeri 31,92 m2, v stanovanjski
stavbi na naslovu Ljubljanska 4, Izola, po
izhodiščni ceni 50.000,00€.
f) Nepremičnina 8.E, v stanovanjski stavbi 403.ES, s parc. št. 1062, k.o. Izola, vpisana v podvl. št. 159/8 je opredeljena kot
stanovanje v III. nadstropju, oker barva in
s kletjo v pritličju, v izmeri 39,87 m2, na naslovu Koprska 2, Izola, po izhodiščni ceni
61.625,00€.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno
ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno
stroko.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega
davka na dodano vrednost oziroma davka
na promet nepremičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 30 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno
z 29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo
prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice. V nasprotnem primeru
se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano
varščino.
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Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola, ali po tel. 05/66-00-200,
kontaktna oseba Kristina Povalec, elektronski naslov: kristina.povalec@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s pooblaščeno za vodenje
UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi
na elektronski naslov: barbara.miklavc@izola.si.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na račun Občine
Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic
00 4783312008. Neizbranim ponudnikom
bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana
varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi drugemu najugodnejšemu
ponudniku.
Najemniki imajo predkupno pravico.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si., oglasna
deska.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup

nepremičnine pod točko a/b/c/d/e/f«, najpozneje do 26. 7. 2010 do 24. ure, na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem času mogoče oddati tudi osebno na
vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
6. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora
(EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po
pravu teh držav, fizične osebe, državljani
teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična
oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom
o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7. Postopek po odpiranju ponudb: javno
odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 29. 7.
2010, ob 15. uri, v sejni sobi Urada za okolje in prostor, Postojnska ulica 3, Izola, 2.
nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo upoštevala.
8. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-4413/10
Zeleni Slovenije, Komenskega 11, 1000
Ljubljana, objavlja po Zakonu o političnih
strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
Zap.št.

Postavka

Znesek
v EUR brez
centov

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz drž. proračuna ali lokalnih
skupnosti

958

CELOTNI PRIHODKI

958

II.

ODHODKI

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

195

CELOTNI ODHODKI

195

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

763

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

/

Sredstva in obveznosti
do virov sredstev
na dan 31. 12. 2009
Zap.št.

Postavka

Znesek
v EUR brez
centov

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Druga sredstva

28.005

SKUPAJ SREDSTVA

29.173

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

0

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

5

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

28.000

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

29.173

1.168

1.168

Zeleni Slovenije
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Št. 2153-5/2010/5
Ob-4415/10
V register političnih strank se vpiše politična stranka Peter Verbič – Lista za Domžale, s skrajšanim imenom Za Domžale ter
s sedežem v Srednjih Jaršah, Kamniška
cesta 11. Znak stranke je pravokotne oblike,
z zaobljenimi robovi, ki so rumene barve (C
15M 100Y OK), podlaga znaka je modre
barve (100C 67M OY 14K) z rumenimi žitnimi klasi in rumenim napisom Za Domžale z velikimi tiskanimi črkami in pod njim
napis z malimi pisanimi črkami napredne in
uspešne.
Kot zastopnik politične stranke Peter
Verbič – Lista za Domžale se v register
političnih strank vpiše Peter Verbič, EMŠO:
1407955501256, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Srednje Jarše, Kamniška cesta 11.
Matična številka politične stranke je:
4022173.«




 
 
 






Št. 2153-6/2010/5
Ob-4473/10
V register političnih strank se vpiše politična stranka Stranka Medgeneracijske
Solidarnosti in Razvoja, s skrajšanim imenom Medgeneracijska stranka in kratico
imena smsr ter s sedežem v Mariboru,
Titova cesta 44. Znak stranke sestavlja
napis »smsr« z malimi tiskanimi črkami in
treh grafičnih elementov v obliki meseca
in simbolizira solidarnost – oblika dlani ter
razvoj – orientiranost proti nebu. V znaku
je uporabljena tipografija »Blue Highway«.
Znak stranke je upodobljen v barvi C 22%,
M 95%, Y 0%, K 0%, znak pa v barvah
C 40%, M 100%, Y 0%, K 0%, C 22%,
M 95%, Y 0%, K 0%, C 15%, M 95%, Y 0%,
K 0%.
Kot zastopnik politične stranke Stranke
Medgeneracijskega Razvoja in Solidarnosti
se v register političnih strank vpiše Borut
Ambrožič, EMŠO: 0801970500289, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Maribor, Gregorčičeva ulica 24.
Matična številka politične stranke je:
4022459.«
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Evidence sindikatov
Št. 101-15/2010-3
Ob-4028/10
1. Upravna enota Celje sprejme v hrambo Statut sindikata SKVNS Prosignal Celje, Kersnikova 19, Celje (v nadaljevanju:
Statut) in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno število 251/2010.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta sindikata, postane Sindikat SKVNS Prosignal Celje, pravna oseba.
3. Za identifikacijo se določi matična številka: 1229451.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-4411/10
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom,
Denar IN, Antena, Nika, Moje zdravje,
Razvedrilo, Razvedrilo za mlade, Mini
razvedrilo, Modro Razvedrilo, Humor
v sliki – tematske slikovne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna izdaja Razvedrila
– Letni časi, Posebna izdaja Razvedrila –
Zvezde, Tematske slikovne križanke.
Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih
vsebin, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljub
ljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj petodstotni delež kapitala ali najmanj
petodstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d. d., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 38,72%,
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64, Graz – 25,74%,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljub
ljana – 10,35%,
– Mediji DZS, d.o.o., Dalmatinova 2,
Ljubljana – 12,33%,
– ČZP Večer, d. d., Svetozarevska ulica
14, Maribor – 6,52%.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, namestnik predsednika Marjan Božnik, člani: Simon Bilanče,
mag. Robert Krajnik, Dejan Kovač, dr. Klaus
Schweighofer.
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Objave gospodarskih družb
Ob-4410/10
Skladno z določbami 629. člena in
586. člena ZGD-1 uprava družbe Gorenjski
tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, matična številka: 5048915000
(v nadaljevanju: Prenosna družba) ter direktor in prokurist družbe Gorenjski tisk storitve, tiskarna in knjigoveznica, d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, matična številka 5637538000 (v nadaljevanju: prevzemna družba), katere firma in poslovni naslov
se je pred preimenovanjem glasila: ADM, trgovina, inženiring in proizvodnja, d.o.o., Kadunčeva cesta 1B, Grosuplje, obveščajo, da
je bila dne 29. 6. 2010, Okrožnemu sodišču
v Kranju predložena Pogodba o izčlenitvi in
prevzemu, sklenjena dne 24. 6. 2010, v obliki
notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja z opr. št. SV 408/10, s katero
prenosna družba prenaša del svojega premoženja na prevzemno družbo. Pogodbo je
pregledal nadzorni svet prenosne družbe ter
poslovodstvo prevzemne družbe. O soglasju
za izčlenitev s prevzemom bo skupščina prenosne družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., odločala dne 17. 8. 2010.
Delničarjem družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d. je na sedežu družbe,
Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, vsaj delovnik,
od 8. do 12. ure, do vključno dneva zasedanja skupščine družbe, na voljo dokumentacija, skladna z zahtevami 586. člena ZGD-1,
in sicer:
– Pogodba o izčlenitvi in prevzemu s prilogami;
– letna poročila prevzemne in prenosne
družbe za zadnja tri poslovna leta;
– skupno poročilo uprave prenosne družbe in poslovodstva prevzemne družbe o izčlenitvi s prevzemom;
– poročilo nadzornega sveta prenosne
družbe o pregledu izčlenitve;
– poročilo pooblaščenega revizorja
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o., Železna cesta 8 A, Ljubljana o pregledu izčlenitve s prevzemom z dne 24. 6.
2010.
Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa zgoraj navedene dokumentacije, ki mu ga družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6,
Kranj, zagotovi najkasneje naslednji delovni
dan po podani zahtevi.
Vsak upnik in svet delavcev je upravičen
do brezplačnega prepisa Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki mu ga družba Gorenjski
tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka
Vadnova 6, Kranj, zagotovi najkasneje naslednji delovni dan, po podani zahtevi.
Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d.,
dr. Andrej Krope, predsednik uprave
Gorenjski tisk storitve, tiskarna
in knjigoveznica, d.o.o.
dr. Andrej Krope, direktor
Janez Draginc, prokurist
Ob-4414/10
Mihael Novak s.p., Poklek pri Podsredi 3, 3257 Podsreda, matična številka:
5023200000, v skladu z določili 75. člena
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), objavlja, da namerava izvesti

statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, predviden naziv in sedež družbe: Miha
d.o.o., Poklek pri Podsredi 3, 3257 Podsreda,
v skladu s 668. členom ZGD-1. Kot obračunski datum prenosa smo določili 30. 9. 2010,
prenos podjetja pa bo po predvidevanjih vpisan v sodni register v mesecu oktobru.
Mihael Novak s.p.
Ob-4439/10
Družba IMP Telekom tovarna telekomunikacijskih naprav, d.o.o., Vojkova cesta 58,
1000 Ljubljana, v skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo, da namerava izvesti delitev
družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo
nove družbe in da je kot prenosna družba
Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko
sodišče) že predložila delitveni načrt z vsemi
prilogami.
Družbeniku je na sedežu družbe v Ljub
ljani, Vojkova cesta 58, omogočen pregled
delitvenega načrta in vseh ostalih listin
v zvezi z delitvijo. Pred odločanjem o soglasju za delitev bo direktor ustno obrazložil
vsebino delitvenega načrta in družbenika
obvestil o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe.
Prenosna družba bo hkrati z oddelitvijo
spremenila firmo in se bo firma prenosne
družbe glasila: Delitev tovarna telekomunikacijskih naprav, d.o.o., skrajšana firma
pa Delitev, d.o.o., medtem ko bo novoustanovljena družba prevzela firmo prenosne
družbe, torej IMP Telekom tovarna telekomunikacijslih naprav, d.o.o., skrajšana firma
pa IMP Telekom, d.o.o..
Družba mora vsakemu upniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dati prepis delitvenega načrta.
IMP Telekom d.o.o.
direktor
Vladimir Palčec
Ob-4418/10
Likvidacijska upraviteljica družbe HIMAR
storitveno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji, s sedežem v Mariboru, Tržaška cesta 23, na
podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD – 1,
objavlja obvestilo in poziv upnikom:
1. ELKO Maribor, d.o.o. je kot edini ustanovitelj in družbenik družbe HIMAR storitveno podjetje, d.o.o., dne 11. 6. 2010 sprejel
sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijsko upraviteljico je bila
imenovana Nevenka Kohlenbrand, Matejkova ulica 5, 2000 Maribor.
3. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom opr. št. Srg 2010/22847, z dne 1. 7.
2010, v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo HIMAR storitveno
podjetje, d.o.o. – v likvidaciji.
4. Upniki družbe HIMAR storitveno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji, se pozivajo, da
v roku 30 dni, od dneva objave tega poziva
v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve
do družbe v likvidaciji in jih s priloženimi
dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov: HIMAR
storitveno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji, li-

kvidacijski upravitelj Nevenka Kohlenbrand,
Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, s pripisom:
prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe HIMAR storitveno podjetje, d.o.o. –
v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
HIMAR storitveno podjetje, d.o.o. –
v likvidaciji
likvidacijska upraviteljica:
Nevenka Kohlenbrand
Ob-4470/10
Likvidacijska upraviteljica družbe Inštitut za raziskovanje novih trgov – v likvidaciji, matična številka 2040271000, davčna
številka 77673905, Vodovodna cesta 109,
1000 Ljubljana, v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), in
na podlagi sklepa Srg 2010/23986 z dne
5. 7. 2010, s katerim je Okrožno sodišče
v Ljubljani v register vpisalo začetek redne
likvidacije, objavlja poziv upnikom družbe,
da v roku 30 dni po objavi tega poziva v Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve likvidacijski upraviteljici Mojci Zeme, na naslov
Inštitut za raziskovanje novih trgov – v likvidaciji, Vodovodna cesta 109, 1000 Ljub
ljana. Terjatve naj se prijavijo pisno in skupaj
z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost
terjatve.
Inštitut za raziskovanje novih trgov – v
likvidaciji
Mojca Zeme, likvidacijska upraviteljica

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4433/10
Na podlagi sklepov družbenikov družbe
Koprico, podjetniško svetovanje in prevajanje, d.o.o., Zelena pot 22, Ljubljana, matična št. 1700855000, z dne 8. 6. 2010,
se osnovni kapital družbe, ki znaša skupaj
1.316.656,01 EUR, zmanjša za 400.000,00
EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe
po zmanjšanju 916.656,01 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1, direktor družbe poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
Koprico d.o.o.
direktor Andrej Koprivec

Sklici skupščin
Ob-4394/10
Na podlagi 32. člena Statuta družbe
ZRMK holding, d.d. Upravni odbor sklicuje
13. sejo skupščine
družbe ZRMK holding, d.d. Ljubljana,
Dimičeva 12,
ki bo v četrtek, 19. 8. 2010, ob 9. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12,
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sejna dvorana, v V. nadstropju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: dr. Blaž Dolinšek
in Mirjana Tominc.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. a) Seznanitev z letnim in konsolidiranim poročilom za leto 2009 z mnenjem
revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega in konsolidiranega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu ter upravnemu odboru
družbe.
Skupščina se seznani z letnim in konsolidiranim poročilom za leto 2009, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom
upravnega odbora o preveritvi letnega in
konsolidiranega poročila.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta od 1. 1. do 30. 11. 2009, delo
upravnega odbora od 1. 12. do 31. 12. 2009
ter jim podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2009 znaša 272.223,31 EUR, in se v skladu s statutom družbe uporabi za naslednje
namene:
– del bilančnega dobička v višini
95.950,00 EUR se na podlagi 36. člena statuta družbe razdeli:
1. znesek 67.165,00 EUR delničarjem
v obliki dividend tako, da znaša brutto izplačana dividenda 0,50 EUR/delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 90 dni od dneva
zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe
na dan 19. 10. 2010.
2. znesek 28.785,00 EUR zaposlenim
v hčerinskih družbah ZRMK holding d.d.,
kot udeležbo zaposlenih na dobičku družbe, v skladu s statutom in pravilniki družb
ter z upoštevanjem Zakona o dohodnini in
drugih veljavnih zakonskih predpisov RS,
najkasneje v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine.
Preostanek bilančnega dobička, v znesku 176.273,31 EUR, se ne razdeli.
3. Pooblastilo upravnemu odboru za
pridobivanje lastnih delnic in zmanjšanje
osnovnega kapitala družbe.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
1) Na podlagi sedme alineje prvega
odstavka 247. člena ZGD-1 skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da zaradi
umika lastnih delnic in zmanjšanja osnovnega kapitala lahko odkupi lastne delnice
– ZRHG od delničarjev družbe. Število pridobljenih lastnih delnic lahko znaša največ
14.000. Lastne delnice se odkupijo v breme
virov po tretjem odstavku 381. člena ZGD-1.
Pri odkupu lastnih delnic mora upravni odbor zagotoviti enakopravno obravnavo vseh
delničarjev, in sicer tako, da vse delničarje
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s posebnim pismom in na spletnih straneh
družbe obvesti o pogojih odkupa lastnih delnic. Skupščina družbe določa naslednja pravila in postopek, ki ga je upravni odbor pri
odkupu dolžan upoštevati:
a) najvišja odkupna cena za posamezno
delnico se določi v višini 20,00 EUR/delnico.
Stroške preknjižbe delnic nosi prodajalec
delnic;
b) najmanjše število delnic odkupljenih
od posameznega delničarja je ena delnica;
c) pogodbe za odkup delnic se bodo
sklepale s posameznimi delničarji z upoštevanjem najbolj ugodne cene posameznega
ponudnika, vse do zapolnitve kvote 14.000
delnic.
2) Ko družba pridobi lastne delnice, v skladu s prejšnjim odstavkom tega
sklepa, se glede na število pridobljenih lastnih delnic osnovni kapital družbe, ki znaša 1.228.834,92 EUR zmanjša za največ
116.841,92 EUR tako, da po izvedbi zmanjšanja osnovnega kapitala znaša najmanj
1.111.993,00.
3) Osnovni kapital družbe se zmanjša
z namenom, da se omogoči izstop tistim delničarjem, ki ne želijo biti dolgoročni lastniki
družbe, ne da bi hkrati v delniški strukturi
družbe prišlo do dodatnih kvalificiranih imetništev.
4) Upravni odbor po pridobitvi lastnih
delnic te delnice umakne in razveljavi pravice iz delnic. Po vsakem umiku delnic iz tega
sklepa se vloži poseben predlog za vpis
zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register, ki obsega umik do takrat pridobljenih in
umaknjenih lastnih delnic, v skladu s četrtim
odstavkom 381. člena ZGD-1.
5) Skupščina pooblašča upravni odbor, da po vsakem umiku lastnih delnic, na
podlagi tega sklepa, uskladi določbe statuta
o višini osnovnega kapitala in številu delnic
z izvedenim umikom delnic.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine izdela in potrdi notarka
Majda Lokošek.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
2010 skupščina imenuje družbo ABC revizija d.o.o., Dunajska 101, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim in konsolidiranim
poročilom za leto 2009 z mnenji revizorja,
Poročilom upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila in s Predlogom sprememb
in dopolnitev statuta družbe je delničarjem
dostopno na pogled na sedežu družbe: Dimičeva 12, Ljubljana, vsak delavnik, od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09)
bo sklic skupščine z utemeljitvijo predlaganih sklepov ter s predlogom sprememb in
dopolnitev statuta družbe objavljen na spletni strani družbe: www.gi-zrmk.si.
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, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog
sklepa se pošlje na naslov: ZRMK holding,
d. d., Dimičeva 12, Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: ZRMK holding, d. d.,
Dimičeva 12, Ljubljana.
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.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to
je 15. 8. 2010, in bodo do istega dne pisno
prijavili svojo udeležbo v tajništvu Splošno
kadrovskega sektorja na sedežu družbe: Dimičeva 12, Ljubljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
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, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
dvorana bo odprta eno uro pred začetkom
zasedanja skupščine.
ZRMK holding, d.d.
predsednik upravnega odbora
mag. Boštjan Kralj
Ob-4395/10
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in
inženiring, Šmartinska cesta 134 a, 1000
Ljubljana, in prvega odstavka 295. člena
ZGD-1, upravni odbor sklicuje
8. skupščino
družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene
storitve in inženiring, Šmartinska cesta
134 a, 1000 Ljubljana,
ki bo petek, 13. avgusta 2010, ob 13. uri,
v sejni sobi v 3. nadstropju, na sedežu družbe Gradis skupina G d.d. na Šmartinski cesti
134 a v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom in naslednjimi predlogi sklepov:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Upravni odbor za predsednika skupščine
imenuje Leonardo Peklar, za preštevalki glasov Natašo Cehtl in Jano Urbanč. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe Gradis skupina
G d.d. za leto 2009 in revidiranim konsoli-
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diranim letnim poročilom poslovne skupine
Gradis skupina G za leto 2009, ter Poročilom upravnega odbora družbe o rezultatih
preveritve revidiranega letnega poročila
družbe Gradis skupina G d.d. za leto 2009
in revidiranega konsolidiranega letnega
poročila poslovne skupine Gradis skupina
G za leto 2009 in predlogu glavnega izvršnega direktorja za uporabo bilančnega
dobička.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora
za leto 2009.
Predlog sklepa št. 3.1.:
Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2009 znaša tako 1.518.629,02
EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 940.475,28 EUR in čistega dobička iz
poslovnega leta 2009 v višini 374.135,62
EUR ter drugih rezerv iz dobička v višini
204.018,12 EUR.
Bilančni dobiček se ne deli, ker družba
kot dober gospodarstvenik presoja, da glede na okoliščine, v katerih družba posluje,
to ni nujno, ker je bolj smotrno bilančni
dobiček nameniti kot vir za financiranje naložbene in investicijske politike družbe kot
to predvidevata razvoj družbe in tekoči poslovni načrt.
O uporabi bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 1.518.629,02
EUR, se bo odločalo v naslednjih letih (preneseni dobiček).
Predlog sklepa št. 3.2.:
Skupščina podeli upravnemu odboru
razrešnico za delo za leto 2009.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina družbe Gradis skupina G d.d.
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2008 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje, d.o.o.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Gradis skupina G d.d.
Predlog sklepa 5:
Sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve Statuta delniške družbe Gradis
skupina G d.d. in čistopis Statuta delniške
družbe Gradis skupina G d.d.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev z utemeljitvijo je dostopno v tajništvu družbe Gradis skupina G d.d. na njenem sedežu v Ljubljani na Šmartinski cesti
134 a.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan), to je
dne 9. 8. 2010 in pisno prijavijo družbi svojo
udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno
dne 9. 8. 2010.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti
pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer
ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva
skupščine kadarkoli prekličejo.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastila in av-

tentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki se
morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
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 priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo
v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najkasneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko
zahteve za dodatne točke dnevnega reda
sporočilo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: info@gradis-skupinag.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.
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, 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,
to je do 16. 7. 2010, družbi poslal predlog
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na poslovnem naslovu družbe Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana, so od dneva
sklica skupščine pa vse do vključno dneva
zasedanja skupščine v času od 9. do 12. ure
dostopni in brezplačno na vpogled:
– Revidirano letno poročilo družbe Gradis skupina G d.d. za leto 2009,
– Revidirano konsolidirano letno poročilo poslovne skupine Gradis skupina G za
leto 2009,
– Poročilo upravnega odbora družbe
o rezultatih preveritve revidiranega letnega
poročila družbe Gradis skupina G d.d. za
leto 2009 in revidiranega konsolidiranega
letnega poročila poslovne skupine Gradis
skupina G za leto 2009 in predlogu glavnega izvršnega direktorja za uporabo bilančnega dobička,
– predlog sklepov in obrazložitve točk
dnevnega reda,
– predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe z utemeljitvijo ter predlaganim
čistopisom statuta družbe.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) is-

Št.

54 / 9. 7. 2010 /

Stran

1811

tega dne ob 14. uri, v istem prostoru in
z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis skupina G d.d.
Upravni odbor
Ob-4396/10
V skladu s 6.3 členom Statuta Kopitarne
Sevnica d.d., uprava družbe Kopitarna Sevnica d.d., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica, sklicuje
14. redno sejo skupščine
družbe Kopitarna Sevnica d.d.,
ki bo dne 19. 8. 2010, ob 10.30, na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Igor
Pirc, za preštevalca glasov se izvolita: Gregor Mavsar in Jurkica Redenšek.
Na skupščini bo prisoten vabljeni notar
Alojz Vidic.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009, revizorjevim poročilom ter
odločanje o uporabi bilančnega dobička in
podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2009, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno
leto 2009 in z revizorjevim poročilom.
Predlog sklepa št. 3:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2009
v višini 173.701,15 EUR ostane nerazporejen. Skupščina družbe potrjuje in odobrava
delo uprave in nadzornega sveta družbe
Kopitarna Sevnica d.d. v poslovnem letu
2009 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina družbe imenuje za revidiranje
letnega poročila družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2010 revizijsko družbo Epis
d.o.o., Glavni trg 5, 3000 Celje.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa št. 5:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
Statuta delniške družbe Kopitarna Sevnica,
in sicer spremembe točke 2.1, 5.8, 5.10,
6.3, 6.4., 6.10, 10., 10.1, 10.2 in 10.3 Statuta družbe.
Sklepe pod točkami 1., 2. in 4. predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod
točko 3. pa predlaga nadzorni svet sam.
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, in sicer 15. 8.
2010, ki se šteje kot presečni dan. Pravico
do udeležbe na skupščini in uresničevanja
glasovalne pravice imajo delničarji, ki najkasneje 3 dni pred sejo skupščine svojo
udeležbo pisno najavijo družbi. Delničarji
se lahko skupščine udeležijo osebno, svoje pravice na skupščini pa lahko izvršujejo
tudi po pooblaščencu ali zastopniku. Pisno
pooblastilo se predloži upravi družbe skupaj
s prijavo na sejo skupščine.
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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 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 bo objavljen, 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 druge delničarje pripravil do tega,
da bodo glasovali za njegov predlog. Enako
velja za delničarjeve predloge o imenovanju
revizorja.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti na način, da
lahko od poslovodstva zahteva zanesljive
podatke o zadevah družbe, če so taki podatki potrebni za presojo dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Gradivo za skupščino, ki vključuje predloge sklepov organov vodenja ali nadzora,
njihove obrazložitve, popolna besedila listin
in predlogov k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo, poročilo revizorja
in poročilo nadzornega sveta, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) od
dneva objave sklica skupščine pa do dneva skupščine, vsak delovni dan od 11. do
12. ure. Sklic skupščine je v skladu z 296/4
členom ZGD-1 objavljen na spletni strani
družbe, www.kopitarna-sevnica.si. Na delničarjevo zahtevo mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročen prepis
poročil, ki niso objavljena na spletni strani
družbe.
Kopitarna Sevnica d.d.
uprava
Ob-4398/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 24. člena
Statuta Skupne pokojninske družbe d.d.,
Trg republike 3, Ljubljana, uprava družbe
sklicuje
12. sejo skupščine
Skupne pokojninske družbe d.d.,
Trg republike 3, Ljubljana,
ki bo dne 16. 8. 2010, ob 12. uri, v sejni
sobi družbe v VIII. nadstropju, na Trgu republike 3, Ljubljana.
Dnevni red skupščine in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo
sestavil zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Skupščina pokojninske družbe imenuje:
– za predsedujočega skupščine: Zlatka
Kavčiča,
– za člana verifikacijske komisije: Dejana
Deržiča in Lopatič Heleno.
3. Seznanitev z Letnim poročilom Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, za
poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2009, in Poročilom nadzornega sveta
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Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana,
za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Skupne pokojninske družbe, Ljubljana, se je seznanila
s sprejetim letnim poročilom za poslovno
leto 2009 in s pisnim poročilom nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d.,
Ljubljana o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
Skupščina se je seznanila s prejemki
organov vodenja in nadzora.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
4. Poročilo notranje revizije za leto
2009.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, skupščina sprejme poročilo notranje revizije za leto 2009
v predloženem besedilu.
5. Delitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: izkazan bilančni dobiček
za leto 2009 v višini 2.008.730,02 EUR se
v celoti razporedi med nerazporejeni dobiček.
6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja Skupne pokojninske
družbe d.d., Ljubljana, za leto 2010 imenuje
revizijska družba KPMG Slovenije, podjetje
za revidiranje, d.o.o.
7. Imenovanje nadomestnih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev ugotavlja, da je
član nadzornega sveta Borut Eržen podal
odstopno izjavo dne 28. 9. 2009, da je član
nadzornega sveta Stojan Petrič podal odstopno izjavo dne 29. 6. 2009 in da je član nadzornega sveta Tomaž Rotar podal odstopno
izjavo dne 23. 6. 2010.
Skupščina imenuje za nadomestnega
člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev Tadeja Čorolija in Boštjana
Vovka, za nadomestnega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese zavarovancev,
Dušana Drofenika. Mandat nadomestnih
članov se izteče enako kot mandat ostalim
članom nadzornega sveta.
8. Razno
V skladu s 298. členom ZGD je predlagatelj sklepa pod točko 6. in 7. nadzorni svet,
predlagatelja vseh ostalih sklepov pa sta
uprava in nadzorni svet družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani konec četrtega dne pred
skupščino, to je 12. 8. 2010, v delniško
knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, pisno prijavijo
svojo udeležbo na sedežu družbe, v času
od objave tega sklica do vključno konec četrtega dne pred skupščino, to je 12. 8. 2010.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev se
v enakem roku prijavijo s pooblastilom.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti predložena
družbi v pisni obliki in morajo 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, priimek in naslov
pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih
zastopnikov pooblastitelja.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dnevih 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.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki podajo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 ali predloge sklepov iz
301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način
iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal
družbi predlog za objavo v skladu s 300.
oziroma 301. členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
z 305. členom ZGD-1.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Gradiva, ki so podlaga za odločanje
skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled na sedežu Skupne
pokojninske družbe d.d., vsak delovni dan,
od dneva objave tega sklica do skupščine,
od 9. do 13. ure.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bi bila
sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim
redom istega dne, ob 13. uri.
Skupna pokojninska družba d.d.
uprava družbe
Ob-4401/10
Na podlagi 40. člena Statuta družbe Gardenia Ars florae d.d., uprava sklicuje
14. sejo skupščine
Gardenia Ars florae d.d., Ljubljana, Trg
MDB 4,
dne 12. 8. 2010, ob 10. uri, na sedežu
družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
2. Obravnava poslovnega poročila za
leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
5. Razno.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delovnik, med 9. in 15. uro, od
dneva te objave do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo ali
njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti
pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico uresničijo delničarji ali njihovi
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
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Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Gardenia Ars florae d.d.
Robert Tomažič
direktor
Št. 3/2010
Ob-4416/10
Na podlagi določil Statuta družbe Frizarti
družba za upravljanje, d.d. sklicujem
12. sejo skupščine delniške družbe
Frizarti družba za upravljanje, d.d.,
Kopališka ul. 1, Domžale,
ki bo v torek, dne 10. 8. 2010, ob 13. uri,
na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja
Petra Meze, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Frizarti družba za upravljanje,
d.d. in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe
Frizarti družba za upravljanje, d.d. za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. za leto 2009 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. za poslovno leto 2009.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček ugotovljen v letnem
poročilu za leto 2009 po stanju na dan
31. 12. 2009 znaša 418,16 € in se v celoti
razporedi na druge rezerve iz dobička.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2009.
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarjem je gradivo na vpogled
na sedežu družbe vse delovne dni, od 11.
do 12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Frizarti družba za upravljanje, d.d.
uprava d.d.
Stanka Božnar
Ob-4419/10
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Maribor, d.d., uprava sklicuje
14. redno sejo skupščine
Elektro Maribor, podjetja za distribucijo
električne energije, d.d.,
ki bo v sredo, dne 25. avgusta 2010, ob
13. uri, na sedežu družbe, v Mariboru, Ve-

trinjska ulica 2, velika (sejna soba – II. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Petra Kosec-Ferlež, Franc Vindiš.
– Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Ines Bukovič.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2009, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009 v višini
1.391.853,48 EUR se prerazporedi v druge
rezerve iz dobička.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
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 ABC Revizija, družba za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Dunajska c. 101,
Ljubljana.
5. Seznanitev z izvolitvijo predstavnikov
delavcev v nadzorni svet družbe Elektro Maribor, d.d.
Uprava družbe Elektro Maribor d.d. seznani skupščino, da sta v nadzorni svet
družbe Elektro Maribor d.d. bila imenovana
nova člana nadzornega sveta, kot predstavnika zaposlenih.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2009 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu:
Vetrinjska ulica 2, Maribor, vsak delavnik, od
9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09)
bo sklic skupščine z utemeljitvijo objavljeno
tudi na spletni strani družbe, www.elektromaribor.si.
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
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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. členom ZGD-1. Predlog
sklepa se pošlje na naslov: Elektro Maribor,
d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.
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.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 21. 8. 2010, in bodo
do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo
v tajništvu družbe na naslovu: Vetrinjska
ulica 2, Maribor.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
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, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Maribor, d.d.
predsednik uprave
mag. Andrej Kosmačin
Ob-4420/10
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Ljubljana, d.d., uprava sklicuje
15. redno sejo skupščine
Elektro Ljubljana, podjetja za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v petek, dne 27. avgusta 2010, ob
9. uri, na sedežu družbe, v Ljubljani, Slovenska 58, velika (sejna soba – I. nadstropje),
z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Egon Hoda, Mateja Pečnik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nataša Erjavec.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2009, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009
ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009 znaša
463.973,42 EUR in se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
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 KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2009 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
in s predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu:
Slovenska 58, Ljubljana, vsak delavnik od
9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09)
bo sklic skupščine z utemeljitvijo objavljen
tudi na spletni strani družbe, www.elektroljubljana.si.
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, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog
sklepa se pošlje na naslov: Elektro Ljub
ljana, d.d., Slovenska 58, Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana.
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.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani
v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 23. 8. 2010
in bodo do istega dne pisno prijavili svojo
udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Slovenska 58, Ljubljana.
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Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
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, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Ljubljana, d.d.
predsednik uprave
Andrej Ribič, spec. za menedž.
Ob-4421/10
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Celje, d.d., predsednik uprave sklicuje
14. redno sejo skupščine
Elektro Celje, podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.,
ki bo v sredo, dne 25. avgusta 2010, ob
9. uri, na sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva
2a, velika sejna soba/IV, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Vlado Verzegnassi, Mojca Potecin.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Katja Fink.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2009, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2009 ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščini
družbe se predlaga, da se izguba poslovnega leta 2009 v višini 1.682.361,95 EUR
v celoti pokrije iz drugih rezerv iz dobička.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
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: ABC Revizija, Družba za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska
cesta 101, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega

reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2009 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu:
Vrunčeva 2 a, Celje, vsak delavnik, od 9. do
12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena
ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo sklic
z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani
družbe, www.elektro-celje.si.
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, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog
sklepa se pošlje na naslov: Elektro Celje,
d.d., Vrunčeva 2 a, Celje.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2 a, Celje.
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.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 21. 8. 2010, in bodo
do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo
v tajništvu družbe na naslovu: Vrunčeva 2
a, Celje.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
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, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Celje, d.d.
predsednik uprave
Rade Knežević, univ. dipl. inž. el.
Ob-4422/10
Na podlagi 43. člena Statuta družbe
Elektro Primorska, d.d., predsednik uprave
sklicuje
14. redno sejo skupščine
Elektro Primorske podjetja za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 26. avgusta 2010,
ob 11. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici,
Erjavčeva 22, velika sejna soba, pritličje,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Mojca Volarič in
Boža Petrovčič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Andreja Cajhen.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2009, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009, v višini
162.014,72 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
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: KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2009 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu:
Erjavčeva 22, Nova Gorica, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09)
bo sklic skupščine z utemeljitvijo objavljen
tudi na spletni strani družbe, www.elektroprimorska.si.
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, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog
sklepa se pošlje na naslov: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
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.

657.682,09 EUR, se uporabi tako, da se
razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
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 Deloitte Revizija d.o.o., Davčna
ulica 1, 1000 Ljubljana.
5. Zavarovanje odškodninske odgovornosti organov nadzora in vodenja.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: nadzorni svet predlaga skupščini, da organa vodenja in nadzora lahko zavarujeta odgovornost iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in
nadzora za zavarovalno vsoto 2 mio evrov.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2009 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev
statuta družbe, je delničarjem dostopno na
pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS,
št. 65/09) bo sklic skupščine z utemeljitvijo
objavljen tudi na spletni strani družbe: www.
elektro-gorenjska.si.
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, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog
sklepa se pošlje na naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: Elektro Gorenjska, d.d.,
Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.
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.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 23. 8. 2010 in bodo
do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo
v tajništvu družbe na naslovu:. Ulica Mirka
Vadnova 3a, Kranj.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: Elektro Primorska, d.d.,
Erjavčeva 22, Nova Gorica.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 22. 8. 2010 in bodo
do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo
v tajništvu družbe na naslovu: Erjavčeva 22,
Nova Gorica.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
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, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Primorska, d.d.
Julijan Fortunat, univ. dipl. inž. el.
predsednik uprave
Ob-4423/10
Na podlagi 45. člena Statuta družbe Elektro Gorenjska, d.d., uprava sklicuje
14. redno sejo skupščine
Elektra Gorenjska, podjetja za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v petek, dne 27. avgusta 2010, ob
13. uri, na sedežu družbe v Kranju, Ulica
Mirka Vadnova 3a (sejna soba – II. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalki glasov: Romana Božnar in
Marjeta Rozman.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2009, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2009 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009 v znesku
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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, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Gorenjska, d.dd.
predsednik uprave
mag. Jože Knavs
Ob-4426/10
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Novoles lesna industrija Straža, d.d.
in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
15. sejo skupščine
družbe Novoles lesna industrija Straža,
d.d.,
ki bo 10. 8. 2010, ob 10. uri, na naslovu
uprave družbe Novoles d.d., Na žago 6,
Straža, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se za predsedujočega skupščine izvoli
Silvo Lah, za preštevalca glasov Snežna
Bukovec in Janez Piškur. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2009, revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2009, pisnega poročila nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, s katerim le-ta potrdi
Letno poročilo družbe za leto 2009.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa
za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
3.1. V skladu z 293. členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave v poslovnem letu 2009
in ji podeljuje razrešnico.
3.2. V skladu z 293. členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 in mu podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta, se za
revidiranje poslovanja družbe za poslovno
leto 2010 imenuje revizijska družba Dinamic, d.o.o., revizijska družba, Topliška cesta
2a, 8000 Novo mesto.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta
za štiriletno mandatno obdobje.
Predlog sklepa:
5.1. Zaradi prenehanja mandata članu
nadzornega sveta Andreju Kastelicu kot
predstavniku delničarjev z dne 31. 7. 2010,
se za člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev ponovno izvoli Andrej Kastelic.
6. Uskladitev statuta družbe z določbami
ZGD-1C.
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Predlog sklepa:
6.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se statut družbe uskladi z določbami
ZGD-1C o plačilih članov nadzornega sveta,
o objavi sklica skupščine ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot je v prilogi tega sklepa. Izdela se čistopis statuta
družbe. Sprememba statuta družbe začne
veljati z dnem vpisa v sodni register.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo po telefaksu, osebno, s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo uprave družbe Novoles d.d., Na žago 6, 8351
Straža, prijavili svojo udeležbo na skupščini
družbe najpozneje do konca četrtega dne
pred dnem zasedanja skupščine in
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan).
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni, in
sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice 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 in pisnim pooblastilom, ki mora biti ves čas pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Nasprotni predlogi in širitve 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 sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko v skladu z določbo 300.
in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega sveta in/ali uprave
družbe in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega
predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog. Delničarji lahko predloge sklepov

in volilne predloge družbi sporočijo tudi po
elektronski pošti.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Sklic skupščine in gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, Na žago 6, Straža, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure in na spletni strani družbe, www.novoles.si, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Novoles d.d.
Uprava
Št. 3/10
Ob-4430/10
V skladu z določili 29., 30., 32. in 39. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. in na
podlagi sklepa nadzornega sveta družbe
z dne 29. 6. 2010, sklicuje uprava družbe
35. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v torek, dne 10. 8. 2010, ob 11. uri
v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni sobi
607/VI, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, preštevalca
glasov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem
dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, preštevalca glasov in
ugotovi sklepčnost ter sprejme dnevni red,
v skladu s predlogom sklicatelja skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2009 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine za poslovno leto 2009 z mnenjem neodvisnega revizorja ter informacije
o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2009; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe o svojem delu
z mnenji k revidiranemu letnemu poročilu
družbe in skupine ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe;
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s potrjenim letnim poročilom družbe ZM d.d. za poslovno
leto 2009 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe ter konsolidiranimi revidiranimi
računovodskimi izkazi skupine za poslovno
leto 2009 in informacijo o prejemkih članov
organov vodenja in nadzora v letu 2009.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta ZM d.d. o njegovem delu
in o rezultatih preveritve letnega poročila
z mnenjem o revizijskih poročilih in o načinu
ter obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe ZM d.d. med poslovnim letom
2009.
b) Skupščina ugotavlja, da je družba
v letu 2009 ustvarila bilančni dobiček v znesku 4.152.726,02 EUR, ki ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.
3. Seznanitev skupščine družbe z letnim
poročilom Službe notranjega revidiranja in
mnenjem nadzornega sveta družbe k temu
poročilu.
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Predlog sklepa
Skupščina se seznani z letnim poročilom
Službe notranjega revidiranja ZM d.d. za
poslovno leto 2009 in mnenjem nadzornega
sveta družbe k temu poročilu.
4. Spremembe statuta družbe in podelitev pooblastila poslovodstvu za povečanje osnovnega kapitala družbe (odobreni
kapital).
Predlog sklepa
V VI. poglavju statuta družbe z naslovom
Ukrepi za povečanje osnovnega kapitala
družbe s podnaslovom odobreni kapital, se
črta 10. člen statuta in se nadomesti z novim 10. členom, ki glasi: »Uprava družbe
je pooblaščena, da lahko s soglasjem nadzornega sveta v petih letih od vpisa sprememb statuta družbe, sprejetih na 35. zasedanju skupščine družbe, v sodni register
brez posebnega sklepa skupščine enkrat
ali večkrat poveča osnovni kapital družbe,
ki znaša 42.626.092,28 EUR (dvainštiridesetmilijonovšeststošestindvajsettisočdvaindevetdeset evrov 28/100), za skupaj
največ 21.313.046,14 EUR (enaindvajsetmilijonovtristotrinajsttisočšestinštirideset evrov
14/100), z izdajo novih delnic, ki se vplačajo
v denarju, tako da bo po povečanju osnovni
kapital družbe znašal največ 63.939.138,42
EUR
(triinšestdesetmilijonovdevetstodevetintridesettisočstoosemintrideset evrov
42/100).
O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za
izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora
za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti
in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto
odločitvijo uprave o povečanju osnovnega
kapitala in izdaji novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.
5. Imenovanje neodvisnega revizorja za
poslovno leto 2010;
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2010 se na
predlog nadzornega sveta družbe imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o.,
Ljubljana.
6. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
delničarji, ki bodo na dan 31. 7. 2010 vpisani
v delniško knjigo.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najpozneje štiri dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d.,
tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507
Maribor.
Družba bo upoštevala pisne prijave, ki
bodo prispele do petka 6. 8. 2010, oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno
pošiljko.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino najmanj 20 minut pred začetkom
zasedanja prijavijo predstavniku družbe na
kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini. Za udeležbo na
skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim
pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo
naslovu družbe do 6. 8. 2010, oziroma ga
tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko.
Gradivo, na katerem temeljijo predlogi
sklepov za skupščino družbe, je na vpogled

Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2009, znaša
925.810 EUR prenese v poslovno leto 2010
kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa št. 2.3:
V skladu z 294. členom veljavnega
ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta družbe Kristal
Maribor d.d. v poslovnem letu 2009 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Obravnava predloga sprememb in
dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve
z določbami ZGD-1C in sprejem novega
prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C, Uradni list RS, št: 42/09) in
novo prečiščeno besedilo statuta družbe
Kristal Maribor d.d., kot izhaja iz besedila,
ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa
v sodni register.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih
računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2010 imenuje revizijsko družbo Revidicom revizijska družba d.o.o., Grizoldova
ulica 5, 2000 Maribor.
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 pisno prijavo najpozneje do konca četrtega dne pred
skupščino, to je do vključno 5. avgusta. 2010
in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec dneva, 5. avgusta.2010.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno
predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.
Vljudno prosimo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine, in sicer najmanj 15 minut
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
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.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi
revidirano letno in konsolidirano poročilo,
katerega sestavni del je tudi informacija
o prejemkih uprave in članov nadzornega
sveta ter poročilo nadzornega sveta, besedilo predlogov sprememb statuta in prečiščeno besedilo statuta, ter obrazložene
predloge sklepov, bo na vpogled na sedežu

v tajništvu uprave družbe, pisarna 604/VI,
vsak delovni dan od 12. do 14. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice: glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.
Predlogi delničarjev: morebitne nasprotne predloge naj delničarji, kolikor želijo, da
bodo ti objavljeni, sporočijo upravi družbe
pisno z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi sklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ponovno zasedanje skupščine: v primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 12. uri.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d.
Uprava družbe
Št. 10-0323
Ob-4457/10
Na podlagi Statuta delniške družbe Kristal Maribor d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
17. skupščino
delniške družbe Kristal Maribor d.d.,
ki bo v torek, 10. 8. 2010, v sejni sobi na
sedežu družbe Mariborska cesta 46, 2352
Selnica ob Dravi, s pričetkom ob 12. uri,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se število prisotnih glasov skupščine. Na predlog uprave se za predsednico
skupščine imenuje Nevena Tea Gorjup in
Živa Gorjup ter Edita Pavšič kot preštevalki
glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Stanislav Bohinc.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Kristal Maribor d.d. za poslovno leto 2009 in
revidiranih računovodskih in konsolidiranih
računovodskih izkazov skupine za poslovno
leto 2009 ter informacije o prejemkih članov
organov vodenja in nadzora v letu 2009;
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta družbe Kristal Maribor d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem
do revizijskih poročil in o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2009; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa št. 2.1
Skupščina družbe Kristal Maribor d.d.
se seznani s predstavitvijo letnega poročila
družbe Kristal Maribor d.d. za poslovno leto
2009 in revidiranimi računovodskimi izkazi
družbe in konsolidiranimi revidiranimi računovodskimi izkazi skupine za poslovno leto
2009, ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2009.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Kristal Maribor d.d.
o rezultatih preveritve letnega poročila,
s stališčem do revizijskih poročil in o načinu
in obsegu preverjanja spremljanja vodenja
družbe Kristal Maribor d.d. med poslovnim
letom 2009.
Predlog sklepa št. 2.2:
Na dan 31. 12. 2009 je bilančni dobiček
družbe znašal 925.810 EUR in je bil sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega
izida iz preteklih let v višini 882.210 EUR in
iz čistega poslovnega izida poslovnega leta
2009 v višini 43.600 EUR.
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družbe v Selnici ob Dravi, Mariborska cesta
46, vsak delavnik od 9. do 12. ure, in sicer
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine in spremembe ter dopolnitve statuta
in prečiščeno besedilo statuta so objavljeni
tudi na spletni strani družbe: www.kristal.si.
Udeležence skupščine prosimo, da svoje
morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih
želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni
vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi, razen predloga
k točki 4. dnevnega reda, morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne čez 30 minut. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kristal Maribor d.d.
uprava – predsednik uprave
Fabrizio Korošec
Ob-4474/10
Na podlagi 9. in 10. člena Statuta delniške družbe Elektrotehna Interset Mednarodna trgovina, d.d., Mengeš, Trdinov trg
4 a, 1234 Mengeš, uprava družbe sklicuje
24. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 12. 8. 2010, ob 13. uri,
v prostorih družbe Karo d.o.o., v Mengšu,
Slovenska cesta 24.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli odvetnica Ksenija Ocvirk, za
preštevalca glasov pa se izvolita Aleksander Stančič in Hilda Prosenik. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar Jože Rožman iz
Domžal.
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 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2009 iz katerega
izhaja, da je bila ugotovljena bilančna izguba v znesku 6.079,95 EUR ter s prejemki
članov organov vodenja in nadzora, ki so
jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2009 in jima podeljuje razrešnico.
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 naslovu
Mengeš, Trdinov trg 4a, vsak delovni dan
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, med 9. uro in 13. uro.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
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datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina
pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda.
Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica na naslov: Elektrotehna Interset Mednarodna trgovina, d.d.,
Mengeš, Trdinov trg 4 a, 1234 Mengeš.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo
utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi
tega sklica na naslov: Eletkrotehna Interset
Mednarodna trgovina, d.d., Mengeš, Trdinov
trg 4 a, 1234 Mengeš, 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
rega 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.
Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13.30, na istem mestu. Ob drugem sklicu
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Elektrotehna Interset
Mednarodna trgovina, d.d.
Uprava

Nasprotni predlogi
Ob-4397/10
Uprava družbe Tekstina Tekstilna industrija d.d. Ajdovščina, Tovarniška cesta 15,
5270 Ajdovščina, v skladu s 300. členom
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
predlog delničarja Abančna DZU, družba
za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Pražakova ulica 8, 1000 Ljubljana, v imenu
podsklada Abančna DZU Delniški Evropa in
v imenu podsklada Abančna DZU Mešani,
k 2. točki dnevnega reda skupščine družbe
Tekstina Tekstilna industrija d.d. Ajdovščina,
ki bo v Ajdovščini dne 23. 7. 2010.
Predlog delničarja se glasi:
Abančna DZU vlaga nasprotni predlog
k 2. točki dnevnega reda skupščine družbe Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina
d.d., ki bo v Ajdovščini, dne 23. 7. 2010, in
sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo
skušala druge delničarje pripraviti do tega,
da bodo glasovali za njen nasprotni predlog,
kot sledi:
2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe, imenuje revizijsko
družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111,
1001 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri
vodenje posameznih poslov družbe Tekstina
d.d. in Tekstika d.o.o. za obdobje zadnjih petih let, s posebnim poudarkom na preveritvi
vodenja naslednjih poslov:

– posli s povezanimi družbami, predvsem
posli med Tekstino d.d., Tekstiko d.o.o., Svila In d.o.o. in FNPV d.d.;
– transakcije z nepremičninami in naložbenimi nepremičninami družb Tekstina d.d.,
Tekstika d.o.o. in FNPV d.d.;
– odpisi terjatev in zalog;
– transakcije v povezavi s finančnimi naložbami v družbah Tekstina d.d., Tekstika
d.o.o., FNPV d.d.,
– dokapitalizacija in prodaja odvisne
družbe Tekstika d.o.o. v letu 2009;
– odločanje o višini prejemkov uprave
v matični družbi Tekstina d.d. in odvisni
družbi Tekstika d.o.o.
Obrazložitev:
Abančna DZU je v sodelovanju z drugimi
delničarji že zahtevala sklic skupščine, na
kateri bi skupščina odločala o imenovanju
posebne revizije. Uprava in nadzorni svet
sta ne glede na to odločila sklicati skupščino
z lastnim predlogom za izvedbo posebne
revizije. Predlog sklepa, objavljen v sklicu
skupščine, ne zajema vseh poslov družbe,
za katere obstaja sum, da je pri njihovem
sklepanju prišlo do negospodarnih in škodljivih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje
družbe. Poleg poslov, navedenih v predlogu
sklepa, ki je bil objavljen v sklicu skupščine,
je potrebno posebnega revizorja napotiti na
preverbo dokapitalizacije in prodaje odvisne
družbe Tekstika d.o.o. v letu 2009, kot izhaja
iz nasprotnega predloga. Revizor naj preveri
tudi poslovanje družbe Tekstika d.o.o., ki
je bila do konca leta 2009 odvisna družba
Tekstine d.d., ter ima tako posebni revizor
nasproti njej na podlagi 319. člena ZGD-1
smiselno enake pravice pri izvedbi revizije.
Obstaja sum, da je prišlo zaradi negospodarnega poslovanja družbe Tekstika d.o.o.
do oškodovanja delničarjev Tekstine d.d.
Tekstika d.o.o. je v zadnjih letih poslovala
z izgubo, domnevno zaradi negospodarnih
poslov. Izgubo odvisne družbe je z več dokapitalizacijami pokrivala matična družba
Tekstina d.d. Po zadnji dokapitalizaciji v višini 1.380.000,00 EUR v letu 2009 je bila
odvisna družba Tekstika d.o.o. odsvojena,
pri čemer je bila Tekstini d.d., kot izhaja iz
letnega poročila družbe, ustvarjena izguba
v višini 1.678.120,00 EUR.
Tekstina Tekstilna industrija d.d.
Ajdovščina
direktor Simeon Špruk
Št. 60/2010
Ob-4429/10
Izredna uprava Vzajemne zdravstvene
zavarovalnice, d.v.z. (Vzajemna, d.v.z.), Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v zvezi s 17.
redno skupščino Vzajemne, d.v.z., ki bo dne
26. 7. 2010, ob 14. uri, v dvorani Povodni
mož, Gospodarsko razstavišče, Dunajska
cesta 18, Ljubljana, obvešča člane Vzajemne, d.v.z., da je prejela naslednje nasprotne predloge članov Vzajemne, d.v.z.:
Predlogi sklepa k 2. točki dnevnega
reda:
1.
Predlog Milana Zabavnika, Antoličičeva
14, Maribor in Matjaža Vizjaka, Gubčeva ulica 10, Logatec, z dne 30. 6. 2010, da skupščina Vzajemne, d.v.z., sprejme naslednje:
»Ločeno se glasuje o podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta družbe
Vzajemna, d.v.z., in sicer najprej o podelitvi razrešnice tistim članom, ki so navedeni
v točki 2. predloga sklepa k 2. točki dnevnega reda, nato pa še o podelitvi razrešnice
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tistim članom, ki so navedeni v točki 3. predloga sklepa k tej točki dnevnega reda.«
Utemeljitev:
Iz objavljenega besedila sklica skupščine
ni jasno razvidno, ali se bo o točki 2. in 3.
predloga sklepa k 2. točki dnevnega reda
glasovalo ločeno ali enotno. Ker ne želim,
da se izredni upravi in strokovnemu svetu Agencije za zavarovalni nadzor podeli
razrešnica, kar je predlagano pod točko 3.
predloga sklepa pri tej točki dnevnega reda,
bom na skupščini predlagal, da se poda
proceduralni predlog za ločeno glasovanje
o točki 2. in 3. predloga sklepa.
2.
Predlog Rajka Stankovića, Količevo 69,
Domžale, z dne 5. 7. 2010, da skupščina
Vzajemne, d.v.z., sprejme naslednje:
»1. Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z.,
ki na dan 31. 12. 2009 znaša 6.418.859,99
evrov, ostane v celoti nerazporejen (preneseni dobiček).
2. Skupščina o podelitvi razrešnice upravi Vzajemne, d.v.z., ki je funkcijo opravljala
v letu 2009, glasuje poimensko.
Skupščina tako:
1. dr. Boštjanu Averju, predsedniku
uprave do 9. 10. 2009, ne podeli razrešnice,
2. mag. Petru Pustatičniku, članu uprave do 7. 5. 2009, ne podeli razrešnice,
3. mag. Davorju Hvali, članu uprave za
obdobje od 27. 5. – 23. 10. 2009, ne podeli
razrešnice,
4. Dušanu Kidriču, predsedniku izredne uprave od 23. 10. 2009 dalje, podeli
razrešnico,
5. Ireni Kos, članici izredne uprave od
23. 10. 2009 dalje, podeli razrešnico.
3. Skupščina o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu Vzajemne, d.v.z., ki je funkcijo opravljal v letu 2009, glasuje poimensko.
Skupščina tako:
1. Gregorju Primicu, članu nadzornega
sveta, ki je bil suspendiran dne 23. 10. 2009,
ne podeli razrešnice,
2. dr. Jožetu Benčini, predsedniku
nadzornega sveta, ki je bil suspendiran dne
23. 10. 2009, ne podeli razrešnice,
3. Ivanu Sepaherju, članu nadzornega
sveta, ki je bil suspendiran dne 23. 10. 2009,
ne podeli razrešnice,
4. Dejanu Rituperju, članu nadzornega
sveta, ki je bil suspendiran dne 23. 10. 2009,
ne podeli razrešnice,
5. Primožu Igercu, članu nadzornega
sveta, ki je bil suspendiran dne 23. 10. 2009,
ne podeli razrešnice,
6. Darji Korpar, članici nadzornega
sveta, ki je bila suspendirana dne 23. 10.
2009, ne podeli razrešnice,
7. dr. Mihaelu Permanu, članu nadzornega sveta od 23. 10. 2009, se podeli
razrešnica,
8. mag. Juriju Gorišku, članu nadzornega sveta od 23. 10. 2009, se podeli razrešnica,
9. mag. Mojci Berković Simeonov, članici nadzornega sveta od 23. 10. 2009, se
podeli razrešnica,
10. Karmen Ponikvar, članici nadzornega sveta od 23. 10. 2009, se podeli razrešnica,
11. Katji Božič, članici nadzornega sveta od 23. 10. 2009, se podeli razrešnica,
12. dr. Petru Stanovniku, članu nadzornega sveta od 23. 10. 2009, se podeli
razrešnica.

– Andrej Zorko, univ. dipl. pravnik,
Ranče 5a, 2313 Fram.«
Utemeljitev:
Z dnem imenovanja izredne uprave
Vzajemne, d.v.z., mandat članom nadzornega sveta družbe ni prenehal, temveč so
po zakonu (četrti odstavek 188. člena ZZavar) prenehala le njihova pooblastila in pristojnosti, in sicer za čas mandata izredne
uprave. Upoštevajoč navedeno je potrebno sprejeti sklep skupščine, s katerim bo
odločeno tudi o njihovem odpoklicu in ne
ugotovitveni sklep, da jim je mandat prenehal. Navedeno se predlaga z nasprotnim
predlogom pod točko 1. Na ta način se bo
v skladu z zakonom zagotovilo, da prenehajo opravljati funkcijo člana nadzornega
sveta družbe. Njihov odpoklic je utemeljen iz
istih razlogov, zaradi katerih je Agencija za
zavarovalni nadzor imenovala izredno upravo, in iz katerih izhaja, da njihova ravnanja
in opustitve kažejo na to, da ne morejo nepristransko, objektivno in neodvisno opravljati nalog nadzora nad vodenjem poslov
Vzajemne, d.v.z., ter da bi njihovo nadaljnje
opravljanje te funkcije lahko ogrozilo varnost
članov Vzajemne, d.v.z.
S predlogom sklepa pod točko 2. se predlaga imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov članov Vzajemne,
d.v.z., ki bodo po oceni vlagatelja ustrezneje
zastopali interese vseh članov Vzajemne,
d.v.z., od tistih, ki jih je predlagal strokovni
svet Agencije za zavarovalni nadzor pod to
točko dnevnega reda. S strani te agencije
predlagani člani niso bili izbrani na primeren način.
Vlagatelj predlagam izvolitev naslednjih
kandidatov za člane nadzornega sveta:
– Predlagana članica dr. Mateja Kožuh
Novak (roj. 1943) je po izobrazbi zdravnica
ginekologinja, magistrica javnega zdravstva,
doktorica znanosti na področju ginekološke
epidemiologije. Trenutno je upokojena. Ima
21 let izkušenj na področju načrtovanja družine, 20 let izkušenj na področju promocije
zdravja prebivalstva. Je idejna voditeljica projekta Starejši za starejše. Od 1971 do 1988
delala na Inštitutu za načrtovanje družine in
na Ginekološki kliniki v Ljubljani. Od 1989 do
1993 vodila Inštitut za socialno medicino in
socialno varstvo, en mandat je bila poslanka
Državnega zbora. Od 2007 predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije.
– Predlagani član Mirko Miklavčič, univ.
dipl. org. (roj. 1947), je podpredsednik
ZDUS-a in predsednik Združenja članov
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
Pred upokojitvijo je po uspešno končani fakulteti delal na različnih področjih in delih
(vodja oddelkov, direktor podjetij in gospodarskih družb, član in predsednik uprave
zavarovalnice ter član nadzornih svetov delniških družb). Ima veliko delovnih izkušenj in
znanj s področja zavarovalništva, gospodarstva in zdravstva.
– Predlagani član Marjan Urbanč (roj.
1958), dipl. ekon., je ustrezno strokovno
usposobljen in ima izkušnje, potrebne za
nadziranje poslov družbe, saj je bil dvajset
let zaposlen v Območni organizaciji ZSSS
Posavja, od tega jo je deset let vodil kot
sekretar območne organizacije. Zadnji dve
leti in pol je zaposlen kot izvršni sekretar
za področje soupravljanja in izobraževanja
pri Predsedstvu Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije. Je tudi podpredsednik Združenja
članov prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

4. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih
za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu in so razvidni iz Priloge
1, ki je sestavni del tega sklepa.«
Utemeljitev
Proceduralno predlagatelj zahteva, da
se o vsakem predlaganem posameznem
sklepu 1., 2. in 3. k 2. točki dnevnega reda,
glasuje posamezno in ne v paketu, skladno
z določili novele ZGD-1C.
Proceduralno predlagatelj zahteva, da
se o sklepu 4. k 2. točki dnevnega reda,
ne glasuje.
Predlagatelj ugotavlja, da skupščina
v skladu z veljavnimi predpisi ne more odločati o bilančnem dobičku, o podelitvi in
nepodelitvi razrešnice istega organa na dva
različna načina, saj novela ZGD-1C dopušča
le 2 možnosti. Prva možnost je glasovanje
o organu uprave in nadzornemu svetu kot
celoti, druga možnost, ki jo je uvedla novela
ZGD-1C pa poimensko glasovanje o vsakem članu kolektivnega organa posebej. Ker
gre za vsebinsko dva različna organa, je
logično tudi ločeno glasovanje tako o razrešnici upravi kot nadzornemu svetu, kar je
tudi skladno s Kodeksom upravljanja javnih
družb, katerega sopodpisnik je tudi Društvo
MDS, katerega predsednik je predlagatelj.
Tudi o sklepu o nedelitvi dobička se glasuje
posebej, saj ga težko iz prej omenjenih razlogov vežemo na sklep o upravi in nadzornemu svetu. Sklep o seznanitvi s prejemki
uprave in nadzornega sveta je seznanitvene
narave in se o tem ne glasuje.
Kot sem že v nasprotnem predlogu
k sklepu 6. točke dnevnega reda, ki sem jo
podal 2. 7. 2010 obema sklicateljema skupščine, ugotovil, članom nadzornega sveta
ni prenehal mandat ex-lege, ampak so bili
samo suspendirani (niso smeli opravljati
svoje funkcije, skladno z določili ZZavar).
Kljub temu, da vsebine Odločbe AZN ne
poznam, so številni pravniki mnenja, da vsebina Odločbe ne sme presegati zakonskih
okvirjev, saj bi v tem primeru bila nezakonita
in izpodbojna.
Predlogi sklepa k 6. točki dnevnega
reda:
1. Predlog Milana Zabavnika, Antoličičeva 14, Maribor; Matjaža Vizjaka, Gubčeva
ulica 10, Logatec; Franca Trampuša, Rožna dolina 10, Nova Gorica; Emila Hedžeta,
Pod gabri 3, Celje; Roberta Rakarja, Dekani
226B, Dekani in Ane Bilbija, Jakčeva 20,
Novo mesto, z dne 30. 6. 2010, da skupščina Vzajemne, d.v.z., sprejme naslednje:
»1. Ugotovi se, da so z imenovanjem
izredne uprave dne 23. 10. 2009 prenehala
vsa pooblastila in pristojnosti članom nadzornega sveta v sestavi Gregor Primic, dr.
Jože Benčina, Ivan Sepaher, Dejan Rituper, Primož Igerc in Darja Korpar, ki se zato
z dnem 26. 7. 2010 vsi odpokličejo s funkcije
člana nadzornega sveta.
2. Za člane nadzornega sveta, predstavnike članov Vzajemne, d.v.z., se z dnem
sprejema tega sklepa za obdobje do izvolitve novih članov nadzornega sveta Vzajemne, d.v.z., v skladu s predvideno novo zakonodajo, vendar v vsakem primeru največ
za obdobje štiriletnega mandata, izvolijo:
– dr. Mateja Kožuh Novak, dr. med., Zapotok 161, 1292 Ig,
– Mirko Miklavčič, univ. dipl. org., Cesta
na Žanej 9, 6276 Pobegi,
– Marjan Urbanč, dipl. ekon., Cesta 4. julija 50, 8270 Krško,
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– Predlagani član Andrej Zorko (roj.
1972), univ. dipl. pravnik, je najprej vodil
pravno službo, nato bil sekretar Območne
organizacije ZSSS Podravja. Bil je sekretar
Sindikata kemične, nekovinske in gumarske
industrije Slovenije, zadnji dve leti in pol
pa še izvršni sekretar za pravno področje
pri Predsedstvu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Pri svojem delu je uporabljal
pravna, ekonomska in organizacijska znanja. Je strokovnjak na področju delovno
pravne in socialne zakonodaje. Sodeluje na
sejah Ekonomsko socialnega sveta in v več
pogajalskih in strokovnih skupinah ter pri
spremembah zakonodaje.
Vsi predlagani kandidati so podali tudi
soglasje k imenovanju za člana nadzornega
sveta Vzajemne, d.v.z., in izjavo na podlagi
255. člena ZGD-1 ter 29. in 29.a členom
ZZavar, da niso podane nobene okoliščine,
ki bi po določbah teh zakonov nasprotovale
njihovemu imenovanju za člana nadzornega
sveta. Izjava je kot priloga sestavni del tega
predloga.
Vlagatelj izjavljam, da bom na skupščini
obenem ugovarjal predlogom sklepov organa vodenja ali nad-zora k 6. točki dnevnega
reda in da bom druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za podani nasprotni
in volilni predlog.
2.
Predlog Rajka Stankovića, Količevo 69,
Domžale, z dne 2. 7. 2010, da skupščina
Vzajemne, d.v.z., sprejme naslednje:
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»1. Z dnem imenovanja izredne uprave
z dne 23. 10. 2009 so bile skladno s četrtim
odstavkom 188. člena ZZavar članom nadzornega sveta odvzete pristojnosti in pooblastila za čas trajanja imenovanja izredne
uprave.
2. Skupščina razreši člane nadzornega
sveta, ki v času trajanja izredne uprave niso
izvrševali svoje funkcije skladno z določili
ZZavar, in sicer: Gregorja Primica, dr. Jožeta Benčino, Ivana Sepaherja in Dejana
Rituperja z dnem 26. 7. 2010.
3. Za člane nadzornega sveta, predstavnike članov Vzajemne, d.v.z., se za obdobje
do izvolitve novih članov nadzornega sveta Vzajemne, d.v.z., v skladu s predvideno
novo zakonodajo, vendar največ do 31. avgusta 2011 izvolijo:
– Jelka Mlakar, Bičje 4,1290 Grosuplje,
– Borut Miklavčič, Pod Topoli 77, 1000
Ljubljana,
– Tomaž Banovec, Vojkova 77, 1000
Ljubljana,
– Božidar Voljč, Grič, Cesta 1 številka 19,
1310 Ribnica.«
Utemeljitev:
Predlagatelj ugotavlja, da skupščina
v skladu z veljavnimi predpisi ne more razrešiti predstavnikov delavcev, ker se z njihovo
izvolitvijo samo seznani, saj so le ti izvoljeni
skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev
pri upravljanju družbe (v nadaljevanju ZSDU).
V nadaljevanju predlagatelj ugotavlja, da Zakon o zavarovalništvu govori le o suspenzu

pristojnosti in pooblastil članom nadzornega
sveta in nikjer ne govori o razrešitvi, zato je
potrebno le te razrešiti konstitutivno na sami
skupščini. Predlagatelj je mnenja, da je doba
4 leta bistveno predolga, saj se pričakuje,
da bo novela zakona oziroma spremembe
Zakona o zavarovalništvu sprejete v roku do
konca leta 2010, kolikor pa temu ne bo tako,
pa bo o podaljšanju mandata oziroma o izvolitvi novih članov nadzornega sveta odločala
prva naslednja redna skupščina družbe, ki
mora biti sklicana in izvedena najkasneje do
31. avgusta 2011 zaradi potrditve letnega
poročila in odločanja o bilančnem dobičku
ter razrešnici uprave in nadzornega sveta
družbe (skladno z določili ZGD-1C).
Predlogi sklepa k 1. točki dnevnega
reda:
V zvezi z vodenjem skupščine so člani
Milan Zabavnik, Antoličičeva 14, Maribor;
Matjaž Vizjak, Gubčeva ulica 10, Logatec;
Franc Trampuš, Rožna dolina 10, Nova Gorica; Emil Hedžet, Pod gabri 3, Celje; Robert
Rakar, Dekani 226B, Dekani in Ana Bilbija,
Jakčeva 20, Novo mesto, predlagali nasprotni predlog k 1. točki dnevnega reda skupščine, kar je v nasprotju z osmim odstavkom
54. člena Zakona o zavarovalništvu.
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
predsednik izredne uprave
Dušan Kidrič
članica izredne uprave
Irena Kos
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Zavarovanja terjatev
SV 1513/2010
Ob-4403/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1513/2010 z dne 29. 6.
2010, je bilo stanovanje št. 46, z ident.
št. 1730-4067-182, v VII. nadstropju, in klet,
z ident. št. 1730-4067-219, v I. etaži večstanovanjske stavbe, Zaloška cesta 76, Ljub
ljana, ki stoji na parc. št. 1058, k.o. Moste,
v solasti zastaviteljev Saše Hauzerja in Tanje Kranjc, oba Ljubljana, Jakčeva ulica 40,
na podlagi pogodbe brez naziva z dne 3. 6.
2010 (po vsebini prodajna pogodba), sklenjene s prodajalko Zlatko Kralj, Ciril Metodov trg
12, 1000 Ljubljana, zastavljeno v korist upnice BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020
Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska
številka 1901095, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 177.000,00 EUR, s pripadki.
SV 687/2010
Ob-4404/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 687/2010 z dne
29. 6. 2010, so bile nepremičnine, in sicer:
– dve stanovanji, v dvoriščnem delu večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska
ulica 007, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani
pri vl. št. 752, k.o. Maribor – Grad, in sicer enosobno stanovanje v pritličju, v izmeri
36,31 m2 ter enosobno stanovanje, v prvem
nadstropju, v izmeri 30,06 m2, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem skupnih
prostorov in naprav, ki služijo stavbi kot celoti ter pripadajočim solastniškim deležem
funkcionalnega zemljišča predmetne stavbe, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija
Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000
Maribor, z matično številko 1118552000 do
1/1, na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Maribor in Rimskokatoliško škofijo Maribor,
z dne 1. 12. 1997, in pripadajočim dodatkom
k menjalni pogodbi z dne 20. 4. 1999,
– šest stanovanj, v stanovanjski stavbi
v Mariboru, Barvarska ulica 007, ki stoji na
parc. št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o.
Maribor – Grad, in sicer:
– enosobno stanovanje v nadstropju,
v izmeri 41,05 m2,
– dvosobno stanovanje v nadstropju,
v izmeri 47,30 m2,
– dvosobno stanovanje v nadstropju,
v izmeri 41,20 m2,
– enosobno stanovanje v nadstropju,
v izmeri 35,29 m2,
– enosobno stanovanje v pritličju, v izmeri 26,89 m2 ter
– enosobno stanovanje – garsonjera
v pritličju, v izmeri 24,20 m2,
vse skupaj s pripadajočimi solastninskimi deleži funkcionalnega zemljišča predmetne stavbe, katerih lastnik je zastavitelj
Nadškofija Maribor, s sedežem Slomškov
trg 19, 2000 Maribor, z matično številko
1118552000, do 1/1, na podlagi menjalne
pogodbe, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Občine Maribor in Rimskokatoliško
škofijo Maribor, z dne 20. 4. 1999,
– dvosobno stanovanje v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska ulica
007, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri

vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad, v izmeri
47,67 m2, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem funkcionalnega zemljišča
predmetne stavbe, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično številko
1118552000, do 1/1, na podlagi menjalne
pogodbe, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Občine Maribor in Rimskokatoliško
škofijo Maribor, z dne 15. 3. 2001,
– stanovanje št. 005, v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska ulica
007, ki stoji na parc. št. 1376/1 in 1376/2,
pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad,
v skupni izmeri 52,97 m2, katerih lastnik je
zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem
Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično
številko 1118552000, do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Žibrat
Jožefo in Rimskokatoliško škofijo Maribor,
z dne 25. 11. 2003,
– stanovanje številka 006, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Barvarska ulica 007,
ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri vl.
št. 752, k.o. Maribor - Grad, v skupni izmeri
16,45 m2, ter pripadajočimi solastniškimi deleži na skupnih prostorih in delih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču omenjene stanovanjske stavbe v Mariboru, katerih lastnik
je zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem
Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično
številko 1118552000, do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Mlakar
Simono, ki jo je zastopal Vollmeier Danilo
in Rimskokatoliško škofijo Maribor, z dne
19. 8. 1997, in pripadajočega dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 26. 8. 1997,
– stanovanje številka 14, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, v Mariboru, Barvarska ulica 007, ki stoji na parc.
št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad, v skupni izmeri 51,66 m2, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija Maribor,
s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor,
z matično številko 1118552000, do 1/1, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Krstić Dafino in Krstić Zoranom
ter Rimskokatoliško škofijo Maribor, z dne
29. 5. 2000,
– stanovanje številka 002, v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska
ulica 007, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad,
v skupni izmeri 44,37 m2, katerih lastnik je
zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem
Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično
številko 1118552000 do 1/1, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja številka 002, na
Barvarski ulici 007, sklenjene med Marković
Svetislavo in Rimskokatoliško škofijo Maribor, z dne 18. 10. 2000,
– stanovanje št. 12, v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska ul. 7, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad,
v skupni izmeri 50,71 m2, katerih lastnik je
zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem
Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično številko 1118552000, do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Terezijo Medved in Rimskokatoliško škofijo
Maribor, z dne 12. 6. 2001,

zastavljene v korist upnice Raiffeisen
banka d.d., Zagrebška cesta 076, 2000 Maribor, matična številka 5706491000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve zoper
dolžnika Gospodarstvo rast d.o.o., s sedežem Slovenska ulica 017, 2000 Maribor, in
zastavitelja Nadškofijo Maribor, s sedežem
Slomškov trg 19, 2000 Maribor, v znesku
5.368.423,00 EUR s pripadki.
SV 481/10
Ob-4406/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 481/10 z dne 1. 7.
2010, je bila nepremičnina – poslovni prostor št. 8, v izmeri 213,71 m2, ki se nahaja
v pritličju objekta A, ki stoji na parc. št. 422/4,
k.o. Melje, št. ZKV 41, in poslovni prostor
št. 2b, v izmeri 166,52 m2, ki se nahaja v kletni etaži objekta A, ki stoji na parc. št. 422/4,
k.o. Melje, št. ZKV 41, kar vse je zastaviteljica družba Meta Tobak, trgovina in storitve
d.o.o., matična št. 1765221, s sedežem na
naslovu Pristaniška ulica 008, 2000 Maribor,
kot kupcem pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe sklenjene dne 22. 12. 2006
med prodajalcem Makedonija - Trade d.o.o.
in kupcem družbo Meta Tobak d.o.o., prodajne pogodbe št. 430-00-106/01-2, z dne
24. 7. 2001, sklenjene med prodajalcem
RS-Ministrstvo za obrambo in kupcem Makedonija - Trade d.o.o. in prodajne pogodbe št. 430-00-105/01-2, z dne 24. 7. 2001,
sklenjene med prodajalcem RS-Ministrstvo
za obrambo in kupcem Makedonija - Trade
d.o.o., zastavljena v korist banke – upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
s sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000
Ljubljana, matična številka 5860571000, za
zavarovanje neposredno izvršljive denarne
terjatve upnice do družbe dolžnice v okviru
maksimalnega zneska, ki izvira iz pogodbe
za klasični limit na poslovnem računu z reg.
št. 4071-022800255367463-KL-117/10-KA,
v višini 20.856,00 EUR, in v vseh glavnih in
stranskih obveznostih, z vsemi obrestmi in
vsemi pripadki, ter morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve, z rokom veljavnosti oziroma zapadlosti limita do vključno dne 24. 9. 2010,
do najvišjega zneska 20.856,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero v višini 7,80% letno
in je ves čas trajanja kredita fiksna; z zamudnimi obrestmi v primeru prekoračitve
limita v višini 9,00%; z vsemi pripadki in
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve; z rokom veljavnosti oziroma zapadlosti limita do vključno dne 24. 9. 2010 – oziroma takoj, če se
izpolnijo pogoji iz točke VIII. Pogodbe za
klasični limit na poslovnem računu z reg.
št. 4071-022800255367463-KL-117/10-KA.
SV 482/10
Ob-4407/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 482/10 z dne 1. 7.
2010, je bila nepremičnina – poslovni prostor št. 8, v izmeri 213,71 m2, ki se nahaja
v pritličju objekta A, ki stoji na parc. št. 422/4,
k.o. Melje, št. ZKV 41, in poslovni prostor
št. 2b, v izmeri 166,52 m2, ki se nahaja v kle-
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tni etaži objekta A, ki stoji na parc. št. 422/4,
k.o. Melje, št. ZKV 41, kar vse je zastaviteljica družba Meta Tobak, trgovina in storitve
d.o.o., matična št. 1765221, s sedežem na
naslovu Pristaniška ulica 008, 2000 Maribor,
kot kupcem pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe sklenjene dne 22. 12. 2006,
med prodajalcem Makedonija - Trade d.o.o.
in kupcem družbo Meta Tobak d.o.o., prodajne pogodbe št. 430-00-106/01-2, z dne
24. 7. 2001, sklenjene med prodajalcem
RS-Ministrstvo za obrambo in kupcem Makedonija - Trade d.o.o. in prodajne pogodbe št. 430-00-105/01-2, z dne 24. 7. 2001,
sklenjene med prodajalcem RS-Ministrstvo
za obrambo in kupcem Makedonija - Trade
d.o.o., zastavljena v korist banke – upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
s sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000
Ljubljana, matična številka 5860571000, za
zavarovanje neposredno izvršljive denarne
terjatve v višini 15.913,91 EUR, s pripadki
in nespremenljivo obrestno mero v višini
7,20% letno, z zamudnimi obrestmi v višini
9,00% letno; z vsemi pripadki in morebitnimi
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve; z vračilom glavnice
kredita v 3 obrokih, ki zapadejo v plačilo
vsakega 9. v mesecu in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 9. 9.
2010 oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz
IX. točke kreditne pogodbe z reg. št. 4071LD/10160/00125/KA.
SV 921/2010
Ob-4455/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 921/2010 z dne 26. 5.
2010, je stanovanje št. 3, v pritličju, v skupni izmeri 49,84 m², z (začasno) ident. št.
dela stavbe 659-997-15, v večstanovanjski
stavbi, na naslovu Kollarjeva ul. 5, Maribor,
k.o. 659, Tabor, last zastavitelja Cvetković
Dejana, zastavljeno v korist upnice Banka
Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pp.
SV 1168/2010
Ob-4456/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1168/2010 z dne
28. 6. 2010, je podstrešje, v izmeri 68,79 m²,
v V. etaži večstanovanjskega objekta v Ulici Vita Kraigherja 8, Maribor, z ident. štev.
0657-02577, ki bo vpisano pri osnovnem
vl./podvl. št. 1576/17, k.o. 657, MariborGrad, last Starič Tatjane, stan. Maribor, Na
Poljanah 45B, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 19. 3. 2010, zastavljeno v korist
SKB banke d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 45.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 22/2010
Os-4235/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. I 04/01553
z dne 18. 4. 2005, ki je postal pravnomočen
dne 17. 5. 2005, v zvezi s sklepom opr. št.
In 22/2010 z dne 24. 3. 2010, ki je postal
pravnomočen dne 14. 5. 2010 in rubežnega
zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, opr. št.
IZV 2010/02234 z dne 11. 5. 2010, je bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 3, ki se nahaja na
naslovu Miklošičeva 1/e, v Domžalah, v bruto
površini 60,10 m2, v lasti dolžnika, zarubljena
v korist upnika Grasto d.o.o., Letališka 33,
Ljubljana, zaradi izterjave 298,85 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
In 101/2009
Os-4204/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 66743/2009
z dne 21. 5. 2009, ki je 6. 6. 2009 na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka
Tomazina, opr. št. IZV 533/2009 z dne 14. 7.
2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na naslovu Cesta maršala
Tita 62, Jesenice, v večstanovanjski stavbi
s skupnimi deli, napravami, prostori ter funkcionalnim zemljiščem, v izmeri 35,53 m2,
številka stanovanja 18, v stavbi št. 473,
last dolžnika Radovana Zrnića, zarubljena
v korist upnika Zveza, Kranj d.o.o., Cesta
Staneta Žagarja 14, Kranj, zaradi izterjave
743,85 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 6. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4802/2008
Os-3595/10
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici
Tanji Dolar Božič s sklepom z dne 25. 3.
2010, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na
predlog Gobec Miroslava in Ribar Marjance,
oba pot v Konjsko 23, Vojnik, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin
– izgubljene kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanja z dne 5. 5. 1995, sklenjene
med EMO d.o.o. Celje, kot prodajalcem, in
Eurocomp d.o.o., kot kupcem, kupoprodajne
pogodbe za nakup stanovanja z dne 13. 12.
1996, sklenjene med Eurocomp d.o.o., kot
prodajalcem in Biosprom d.o.o., kot kupcem, ter kupoprodajne pogodbe z dne 18. 8.
1997, sklenjene med Biosprom d.o.o., kot
prodajalcem in Proline d.o.o., kot kupcem,
za nepremičnino, št. ident. 16, del stavbe,
Brodarjeva ulica 2, Celje, vpisano v podvl.
št. 2325/17, k.o. Celje,

ter postopek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin – izgubljene kupoprodajne
pogodbe za nakup stanovanja z dne 1. 6.
1995, sklenjene med EMO d.o.o. Celje,
kot prodajalcem in Eurocomp kot kupcem,
ter kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanja z dne 18. 8. 1997, sklenjene med
Eurocomp d.o.o., kot prodajalcem in Proline d.o.o., kot kupcem, za nepremičnino št.
ident. 17, del stavbe, v Celju, Brodarjeva
ulica 2, Celje, vpisano v podvl. št. 2325/18,
k.o. Celje.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice v korist Gobec Miroslava in Ribar Marjance, vsakega do polovice celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03)
v roku enega meseca 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
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 5. 2010
Dn 3868/2009
Os-3614/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Adrijana Bernetič, Vanganelska 69b,
Koper, ki ga zastopa odvetnik Rok Munih
iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca
Adama Bernetič, Bernetiči 55, Marezige, dejansko neznanega naslova, ki ga zastopa
začasna zastopnica Irena Jerman, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne
19. 5. 2009 sklenilo: uvede se postopek dopolnitve zemljiške knjige za nepremičnino,
s parc. št. 1654/3, k.o. Marezige, pašnik,
v izmeri 165,00 m2, pri kateri je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica nasprotnega
udeleženca Adama Bernetiča, Bernetiči 55,
Marezige.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 2010
Dn 17528/2007
Os-3631/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Irene Mae Lavrence Mrvar, V Karlovce 49,
Ljubljana – Dobrunje, ki jo zastopa notar
Miro Košak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident.
št. 4.E, v podvl. št. 2116/4, k.o. Dobrova,
dne 26. 2. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 3/98,
z dne 24. 1. 1998, sklenjene med prodajalcem Stankom Petrina, Žlebe 2c, Medvode,
in kupcema Martho Lavrence in Ireno Mae
Lavrence, obe Spodnja Dobrava št. 3, Kro-

pa, in sicer za garsonjero št. 3, zdaj z ident.
št. 4.E, v podl. št. 2116/4, k.o. Dobrova;
– aneksa št. 1, k pogodbi z dne 18. 12.
2002, sklenjena med prodajalcem Stankom
Petrina, Žlebe 2c, Medvode in kupcema
Martho Lavrence in Ireno Mae Lavrence,
obe Spodnja Dobrava št. 3, Kropa, in sicer
za garsonjero št. 3, zdaj z ident. št. 4.E,
v podvl. št. 2116/4, k.o. Dobrova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2010
Dn 36634/2009
Os-4454/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Antonije Škufca, Celovška cesta 163,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. 46.E, v podvl.
št. 4277/46, k.o. Zgornja Šiška, dne 15. 6.
2010, pod opr. št. Dn 36634/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-48/66 z dne 11. 10. 1966, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs
(kot prodajalcem) in Tepeš Štefanom, Šišenska c. 3a, Ljubljana (kot kupcem) za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 46.E, v podvl.
št. 4277/46, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2010
Dn 1497/2010
Os-3807/10
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Majle Babič, Rodik 71, Kozina, z dne 13. 5. 2010
oklicuje začetek postopka za izbris stare
hipoteke pri parc. št. 2643, 2666/3 in 2667,
vpisane v vl. št. 783, k.o. Rodik, in sicer po
posojilni pogodbi z dne 12. 10. 1983, opr. št.
OV I 759/83-1, vknjižene zastavne pravice
za posojilno terjatev v znesku pettisoč dinarjev z 8% obrestmi v korist Jugoslovanske izvozne in kreditne banke Beograd, Poslovne
enote Koper na breme 1/2, last Babič Majle,
Rodik 71, Kozina – vpis pod Dn 1248/83,
vloženo 19. 10. 1983.
Okrajno sodišče v Sežani poziva hipotekarne upnike oziroma zastavne upnike,
da v treh mesecih od objave oklica vložijo
ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 6. 2010
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Dn 927/2009
Os-3787/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 4. 3. 2009 na predlog Danila Šmona, Brdinje 123, 2390 Ravne
na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
pri nepremičnini z identifikacijsko številko
dela stavbe 882-1097-6 (6.E), ki predstavlja
stanovanje št. 6, vpisano v vl. št. 1448/6,
k.o. Ravne, v tretji etaži, v izmeri 48,23 m2,
v stavbi na naslovu Ob Suhi 7/a, ležeči na
parc. št. 222/3, vpisani pri vl. št. 1448, k.o.
Ravne, izdalo sklep Dn 927/2009 z dne 5. 5.
2010, s katerim je začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 13. 5. 1987 med
SGP Kograd Dravograd d.o.o., kot prodajalcem in kupcem Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem, za prodajo stanovanja
št. 6, vpisanega v vl. št. 1448/6, k.o. Ravne,
v tretji etaži, v izmeri 48,23 m2, z ident. št.
dela stavbe 882-1097-6 (6.E) v stavbi na
naslovu Ob Suhi 7/a.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Danila Šmona, Brdinje 123,
Ravne na Koroškem in Zofije Šmon, Brdinje
123, Ravne na Koroškem, vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih 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 tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 5. 2010
Dn 2571/2006
Os-4076/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Danila in
Aleksandre Vajs, oba Kovaška ulica 11a,
Muta, ki ju zastopa Bonis, Mojca Herzog
s.p., Maistrova ulica 4, Maribor, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice, pri nepremičnini z ident.
št. dela stavbe 807-168-004 (4.E), vpisani
v zk. podvl. št. 259/4, k.o. Spodnja Muta
– stanovanje št. 4, v 1. in 3. etaži, v izmeri
67,39 m2, v stanovanjski stavbi na Muti, Kovaška ulica 11a, izdalo sklep Dn. 2571/2006,
z dne 17. 5. 2010, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 2052/89, z dne
12. 10. 1989, sklenjene med prodajalcem
Gradbeno podjetje Radlje p.o., Mariborska
cesta 40, Radlje ob Dravi in kupcema Nado
in Francem Gašper, Mariborska cesta, Radlje ob Dravi.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Vajs Danila, Kovaška 11/a, Muta, in
Aleksandra Vajs, Kovaška 11/a, Muta, za
vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih 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
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 6. 2010
Dn 2945/2007
Os-3876/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
s sklepom z dne 3. 7. 2009, Dn 2945/2007,
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na predlog predlagatelja Stanovanjski sklad
RS, Javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljub
ljana, ki ga zastopa Bonis, Mojca Herzog
s.p., Maistrova 4, Maribor, začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se
nanaša na:
– stanovanje št 5, v 2. etaži stanovanjske
hiše na naslovu Ulica Kozjanskega odreda
7, p. Rogaška Slatina, vpisano v podvložek
št. 1556/7, k.o. Rogaška Slatina, kjer je vpisan del stavbe z identifikacijsko št. 7.E, in
je vknjižena lastninska pravica na Občino
Rogaška Slatina do celote;
– stanovanje št. 12, v 1. in 4. etaži stanovanjske hiše, na naslovu Ulica Kozjanskega odreda 7, p. Rogaška Slatina, vpisano
v podvložek št. 1556/14, k.o. Rogaška Slatina, kjer je vpisan del hiše z identifikacijsko
št. 14.E, in je vknjižena lastninska pravica
na Občino Rogaška Slatina do celote;
– stanovanje št. 19, v 1. in 5. etaži stanovanjske hiše, na naslovu Ulica Kozjanskega odreda 7, p. Rogaška Slatina, vpisano
v podvložek št. 1556/17, k.o. Rogaška Slatina, kjer je vpisan del stavbe z identifikacijsko št. 17.E, in je vknjižena lastninska pravica na Občino Rogaška Slatina do celote.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek
vzpostavitve naslednje zemljiškoknjižne listine, pogodbe o poravnavi obveznosti z dne
30. 12. 1994, sklenjene med Zdraviliščem
Rogaška Holding d.o.o. Rogaška Slatina kot
prodajalcem in Stanovanjskim skladom RS,
Poljanska cesta 31, Ljubljana, kot kupcem,
katere predmet so stanovanja št. 5, 12 in
19, ki se nahajajo v stanovanjski stavbi, na
naslovu Ulica Kozjanskega odreda 7, Rogaška Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja postopka Stanovanjski sklad RS, Javni
sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da v roku dveh mesecev 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 Šmarju pri Jelšah
dne 26. 5. 2010
Dn 2828/2007
Os-3877/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
s sklepom z dne 3. 7. 2009, Dn 2828/2007,
na predlog predlagatelja Kovačič Franca,
Gubno 40, p. Lesično, ki ga zastopa Bonis,
Mojca Herzog s.p., Maistrova 4, Maribor, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, ki se nanaša na stanovanje št. 1,
v 1. etaži, Slake 6, Podčetrtek, sedaj vpisano v podvložek št. 547/1, k.o. Podčetrtek,
kjer je vpisan del stavbe z ident. št. 1.E, in
je vknjižena lastninska pravica na Občino
Podčetrtek do celote.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek
vzpostavitve naslednjih zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 32-08, sklenjene dne 11. 4.
1979, med GIP Ingrad Celje, Ljubljanska 16,
Celje, kot prodajalcem in KK Hmezad Žalec, TOZD Kmetijstvo Šmarje pri Jelšah kot
kupcem, katere predmet je dvosobno stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka B, Podčetrtek ter
– pogodbe o ureditvi lastninskih razmerij
z dne 17. 8. 1992, sklenjene med Kmetij-

sko zadrugo Šmarje p.o. Šmarje pri Jelšah
in Hmezad Hram Šmarje p.o., Šmarje pri
Jelšah, katere predmet je tudi navedeno
stanovanje.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja postopka Kovačič Franca, Gubno 40,
p. Lesično.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da v roku dveh mesecev 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 Šmarje pri Jelšah
dne 26. 5. 2010
Dn 11378/2010
Os-4472/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Gerbec Martine, Laknerjeva ulica 8, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc. št. 2279/1, k.o. Dobrova,
dne 19. 4. 2010, pod opr. št. Dn 11378/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 11. 7. 1999, sklenjene med Štrukelj
Frančiško, Cvetlična pot 9a, Ljubljana (kot
darovalko) in Gerbec Martino, Laknerjeva
8, Ljubljana (kot obdarjenka), za nepremičnino, parc. št. 2279/1, k.o. Dobrova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2010
Dn 2739/2010
Os-4440/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Darije Lutar Lovrec,
stanujoče Rosinova ulica 11, Maribor, ki jo
zastopa notar Gorazd Šifrer, Trg svobode 3,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 1824/4, k.o.
Koroška vrata, pod opr. št. Dn 2739/2010,
dne 12. 3. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 32/92 z dne 10. 7. 1992, sklenjene na
osnovi določil Stanovanjskega zakona – SZ,
med prodajalcem TP Koloniale trgovina na
veliko, p.o. Maribor, Tržaška cesta 39, ki ga
je zastopal direktor Štefan Štajner in kupovalko Alojzijo Pšajd, stanujočo Koroška cesta
75, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki
prodal stanovanje št. 4, v pritličju stavbe,
z naslovom Koroška cesta 75, Maribor, stoječe na parc. št. 1951, k.o. Koroška vrata in
na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske
pravice v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2010
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Dn 938/2010
Os-4441/10
Okrajno sodišče v Trebnjem je po
zemljiškoknjižni sodnici Tadeji Predanič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jožice Odlazek, Okrog 15, 8232 Šentrupert, ki jo zastopa odvetnik Alojz Bandelj
iz Trebnjega, za vknjižbo lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnine parc. št. 2440/3, 2441/1,
2441/2, 2447/2, 2432, 2433, 2440/1,
2440/2, 2444, 3825/14, 3825/15, 3825/16
in 3825/17, pripisane v vl. št. 75, k.o. Laknice, do celote, ter parc. št. 2239/2, pripisane
v vl. št. 1724, k.o. Laknice, do ene polovice
izdalo sklep, opr. št. Dn 938/2010 z dne
2. 6. 2010, o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o dosmrtnem preživljanju z dne 23. 11. 1994,
sklenjene med Nežo Krnec, Dolnje Laknice
20, Mokronog, kot preživljanko in Jožico
Odlazek, Okrog 15, 8232 Šentrupert, kot
preživljalko.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedenih nepremičninah se zahteva v korist
Jožice Odlazek, Okrog 15, 8232 Šentrupert.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 30. 6. 2010

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Jakovac Zadruga, Miliči
6, 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 7. 6. 2010

Dn 2085/2010
Os-4432/10
Okrajno sodišče v Žalcu po okrajni sodnici Mateji Kreča, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Alenke Tabor, Tomšičeva
ulica 1a, 3310 Žalec, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, na podlagi 237. člena Zakona
o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne 22. 6. 2010
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 47/83stan. o predaji in nakupu stanovanj v stanovanjskem bloku »A« in »B« soseska II.
Žalec z dne 26. 7. 1983, sklenjene med
prodajalcem Gradbeno industrijsko podjetje
»Ingrad« Celje (sedaj Ingrad gradbeno podjetje d.d., Lava 7, Celje – v stečaju) in kupcem »Juteks« Žalec, za nepremičnino, enoinpolsobno stanovanje št. 7, v bloku »A«,
v I. nadstropju, sedaj ident. št. 7.E oziroma
997-1019-7 z opisom: stanovanje št. 7/I in
drugi prostori št. 7/K, Tomšičeva ulica 1a,
3310 Žalec, vpisano v podvl. št. 1766/7,
k.o. Gotovlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Alenke Tabor, Tomšičeva ulica 1a, 3310 Žalec, do celote, in sicer
na podlagi vzpostavljene listine ter kupne
pogodbe z dne 21. 6. 1993, sklenjene med
Juteks p.o. Žalec, in Habe Srečkom, prodajne pogodbe z dne 31. 12. 2001, sklenjeno
med Habe Srečkom in Kdo studio d.o.o.,
prodajne pogodbe z dne 17. 4. 2002, sklenjene med Kdo studio d.o.o. in Tabor Alenko, vknjižbenega dovoljenja z dne 30. 4.
2010, ki ga je izdal Ingrad d.d.
Imetnike pravic se poziva, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjiž-

bo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 22. 6. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 14/2010
Os-4126/10
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajnem sodniku Patriciju Bratužu v nepravdni
zadevi opr. št. N 14/2010, začeti na predlog
predlagateljice Občine Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, Ajdovščina, za razglasitev pogrešanega Franca Crampa (tudi Grampa), sina
Fridericha, nadinženirja v Šturjah – Pali, sicer pa neznanega bivališča, za mrtvega,
na predlog predlagateljice s sklepom z dne
15. 6. 2010, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku nasprotnemu udeležencu, ki je neznanega bivališča, za začasnega
zastopnika postavilo odvetnika Metoda Ceketa iz Ajdovščine, Tovarniška 4a.
Začasni zastopnik ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
vse od dneva postavitve do takrat, ko nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 15. 6. 2010
In 37/2006, In 38/2006
Os-3996/10
Okrajno sodišče v Cerknici je v izvršilni
zadevi upnice Banke Celje d.d., Vodnikova
2, Celje, proti dolžniku Emiliu Joseju Mariniču, Rudolfovo 1, Cerknica, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave 774,93 EUR
s pp in 3.022,46 EUR s pp, s sklepom opr.
št. In 37/2006 z dne 14. 1. 2010 in opr. št.
In 38/2006 z dne 14. 1. 2010 sklenilo:
začasno zastopnico Nives Vidmar, Tržaška cesta 50a, Logatec, postavljeno s sklepom z dne 5. 9. 2007, se razreši;
za novo začasno zastopnico dolžnika, se
na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi odvetnica Sara
Ahlin Doljak, Tovarniška cesta 3, Logatec.
Začasna zastopnica Sara Ahlin Doljak bo
v izvršilnem postopku opr. št. In 37/2006 in
In 38/2006 zastopala dolžnika vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 14. 1. 2010
P 53/2010
Os-4205/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi
tožeče stranke Mire Radojčič, Bojanci 7,
Vinica, ki jo zastopa pooblaščenec Matjaž
Medle, odvetnik v Novem mestu, proti toženi
stranki Jakovac Zadrugi, Miliči 6, p. Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice na
podlagi priposestvovanja, pcto 1.500,00 €,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 7. 6. 2010 postavlja začasnega zastopnika Jakovac Zadrugi, Miliči 6, p.
Adlešiči.
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pS 3514/2006
Os-4458/10
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Komenskega 7, Ljubljana, je po okrožni sodnici svetnici Stanislavi Železnikar, v socialnem sporu tožeče stranke Zavoda RS za
zaposlovanje, Rožna dolina C. IX/6, Ljub
ljana, ki jo zastopa pooblaščenec Vinko Kaplan in tožene stranke Iris Pavalec, zadnji
znan naslov: Združeno kraljestvo, 65, Foster
Hill Rd., Flat 4, GB MK 40 2EX Bedford,
zaradi vračila štipendije pct. 1.223,91 EUR
s pp. dne 28. 5. 2010, sklenilo:
toženi stranki Iris Pavalec, zadnji znan
naslov: Združeno kraljestvo, 65, Foster Hill
Rd., Flat 4, GB MK 40 2EX Bedford, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi
začasni zastopnik – odvetnik Ivan Stošič,
Kolodvorska ulica 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik ima v tem socialnem
sporu vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika in bo toženo stranko zastopal
vse dotlej, dokler ne bo le-ta ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
dne 28. maja 2010
P 54/2004
Os-4148/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana
- dostava (spor se nanaša na Območno
enoto Krško, Trg Matije Gubca 1, Krško), zoper toženo stranko Sabino Murko Tičić, nazadnje Šojska 25g, 51521 Kostrena, R Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, zaradi
plačila 1.159,82 EUR, po predlogu tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika
toženi stranki, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku toženi stranki Sabini
Murko Tičić, nazadnje Šojska 25g, 51521
Kostrena, R Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 16. 6. 2010 postavilo začasno zastopnico, in sicer mag. Sonjo
Železnik iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 32, ki
bo toženko v tem postopku zastopala vse
do takrat, dokler toženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 6. 2010
VL 62522/2009
Os-3997/10
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 Engelbertu Weiss, Hočko Pohorje 109, Pohorje,
zaradi izterjave 350,99 EUR, sklenilo:
dolžniku Engelbertu Weiss, Hočko Pohorje 109, Pohorje, se na podlagi 4. točke
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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 odv.
Andrej Ketiš, Vita Kraigherja 8/I, 2000 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 8. 3. 2010
VL 63979/2009
Os-3999/10
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 Marku
Mimić, Šišenska cesta 82, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 159,02 EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Mimić, Šišenska cesta 82, Ljubljana - dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Karmen Pavlin, Nazorjeva 12, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2010
I 3696/2007
Os-4024/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SKB banka d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, zoper dolžnico Jadranko Smerajc,
Grintovška ulica 1, Ljubljana - dostava, Radovan Vreš, Polje c. V/3, Ljubljana - Polje, ki
ju zastopa odv. začasna zastopnica Tatjana
Markelj, Ljubljanska 106, Domžale, zaradi
izterjave 2.027,76 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Radovanu Vrešu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Tatjano Markelj, Ljubljanska 106, Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2010
I 870/2008
Os-4117/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., PE
Koper, Ljubljanska cesta 3a, Koper, zoper
dolžnico Milojko Piljič, Koželjeva 8a, Ljub
ljana - dostava, ki jo zastopa zak. zast. odv.
Zmago Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljub
ljana, zaradi izterjave 1.067,07 EUR s pp
sklenilo:
dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Marovt Zmago, Rozmanova ulica 12, Ljub
ljana.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2010
I 875/2008
Os-4118/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Adriatic Slovenica d.d., PE
Koper, Ljubljanska cesta 3a, Koper, zoper
dolžnico Jeleno Milutinović, Šmartinska cesta 1, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa zak.
zast. odv. Dejan Marković, Kolodvorska 7,
Ljubljana, zaradi izterjave 1.273,98 EUR
s pp sklenilo:
dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Marković Dejan, Kolodvorska 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2010
VL 87201/2008
Os-4147/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžnici Alenki
Ručigaj, Kersnikova ulica 12b, Celje, ki jo
zastopa zak. zast. odv. Aleksander Cmok,
Gledališka ulica 2, Celje, zaradi izterjave
4.590,69 EUR, sklenilo:
dolžnici Alenki Ručigaj, Kersnikova ulica
12b, Celje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Aleksander Cmok, Gledališka ulica 2,
Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2010
VL 118637/2009
Os-4170/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a Koper – Capodistria, ki jo
zastopa Nina Grižoni, Celovška cesta 182,
Ljubljana, proti dolžnici Albini Farkaš, Komacova ulica 4, Ljubljana – Šentvid, ki jo zastopa zak. zast. odv. Mitja Pavčič, Čufarjeva
ulica 4, Ljubljana, zaradi izterjave 1.899,05
EUR, sklenilo:
dolžnici Albini Farkaš, Komacova ulica 4,
Ljubljana – Šentvid, 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 odv.
Mitja Pavčič, Čufarjeva ulica 4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2010
I 1125/2010, I 8017/2007
Os-4207/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Gospodar d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Slava Alič, Šmartinska c. 130, Ljubljana, zoper dolžnika Ciril Oman, Kumrovška ulica 5,
Ljubljana - dostava, ki ga zastopa začasni
zastopnik mag. Matija Mauhlet, Mala ulica 5,
Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 292,82
EUR s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
mag. Matija Mauhlet, Mala ulica 5, 1000
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2010
VL 126486/2009
Os-4208/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Metalka stanovanjske storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, proti
dolžnici Viktoriji Krovinović, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana - dostava, Ljerko Krovinović, Celovška cesta 140, Ljubljana, zaradi
izterjave 406,84 EUR, sklenilo:
dolžniku Ljerku Krovinoviću, Celovška
cesta 140, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Kukovec Eva, Dalmatinova 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika Ljerka Krovinović 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 18. 5. 2010
VL 207081/2009
Os-4337/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta
134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Filipov,
Petrovič, Jeraj in Partnerji, o.p.d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Fahru
Salkič, Cesta Španskih borcev 63b, Ljubljana
– Polje, ki ga zastopa zak. zast. odv. Miran
Moškotevc, Hacquetova 3, Ljubljana, zaradi
izterjave 800,72 EUR, sklenilo:
dolžniku Fahru Salkiču, Cesta Španskih
borcev 63b, Ljubljana – Polje, 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.
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Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Miran Moškotevc.
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. 5. 2010
I 46/2010
Os-4264/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v izvršilni zadevi upnika KBM Fineko d.o.o.
– Skupina Nova KBM, Vita Kraigherja 5,
Maribor - dostava, proti dolžniku Romanu
Pevcu, Ulica Kozjanskega odreda 17, Rogaška Slatina, zaradi izterjave 4.818,90 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku Romanu Pevcu, Ul. Kozjanskega odreda 17, Rogaška Slatina, 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 Romana Prevolšek, Rogaška c. 19,
Šmarje pri Jelšah.
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 Šmarju pri Jelšah
dne 31. 5. 2010

Oklici dedičem
D 193/2009
Os-3479/10
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 3. 4. 2002 umrlem Danielu Bonetti, pok. Maria, rojenem dne 24. 5.
1993 v Trstu, nazadnje stanujočem v Italiji,
San Lorenzo 1, Dolina pri Trstu.
Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih zapustnika, zato se poziva vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 18. 5. 2010
D 169/2000
Os-3454/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojni Mariji Štampek, rojeni 31. 7. 1930, nazadnje
stanujoči Mikro naselje C3, Priština.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Mariji Štampek,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 17. 5. 2010
D 179/2010
Os-3348/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ani Selan,
hčerki Ivana, roj. dne 2. 10. 1925, drža-

vljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli dne
14. 2. 2010, nazadnje stalno stanujoči Kovinarska ulica 22, Štore.
Zapustnica po podatkih sodišča ni napravila oporoke, zato je nastopilo zakonito
dedovanje. K dedovanju se je kot dedič I.
dednega reda priglasil zapustničin sin Milan
Selan, po navedbah katerega je zapustnica
zapustila še druge dediče I. dednega reda,
vnukinji Petro Selan Kraus in Nado Korak
ter vnuke Ludvika Koraka, Rada Koraka,
Marjana Baznika in Roberta Baznika. Sodišču niso znani osebni podatki zapustničinih
vnukinj in vnukov, zato njihova identifikacija ni mogoča. Sodišče zato na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, zlasti zgoraj navedene
osebe, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica na oglasni deski sodišča
in v Uradnem listu Republike Slovenije. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 5. 2010
D 905/2009
Os-3471/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Stanislavu Urbanču, sinu Stanislava, psihoterapetvu, roj.
9. 2. 1943, državljanu Republike Slovenije,
poročenemu, umrlemu dne 25. 11. 2009,
nazadnje stalno stanujočemu Ljubljanska
cesta 50a, Celje.
Zapustnik po doslej znanih podatkih ni
napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito
dedovanje. Dediči I. in II. dednega reda so
se dedovanju po zapustniku odpovedali. Po
podatkih oseb, ki bi lahko prišle v poštev
kot dediči, je zapustnik zapustil dediče III.
dednega reda, vendar sodišču niso znani
osebni podatki vseh oseb, ki bi lahko prišle v poštev kot zakoniti dediči III. dednega
reda.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2010
D 195/2010
Os-4238/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Mariji Mavec,
hčerki Miloša, upokojenki, roj. 15. 9. 1929,
državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli
dne 24. 2. 2010, nazadnje stalno stanujoči
Kačeva ulica 4, Celje.
Zapustnica o doslej znanih podatkih ni
napravila oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Po podatkih oseb, ki bi lahko
prišle v poštev kot dediči, je zapustnica zapustila dediče III. dednega reda, vendar sodišču niso znani osebni podatki vseh oseb,
ki bi lahko prišle v poštev kot zakoniti dediči
III. dednega reda.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapu-
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ščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 6. 2010
I D 1200/2009
Os-4154/10
V zapuščinski zadevi po 8. 5. 1995 umrli
Angeli Ilešič, rojeni 6. 2. 1921, upokojenki,
vdovi, nazadnje stanujoči Ul. Ivana Zupančiča 9, Maribor, sodišče poziva vse morebitne
dediče, da se javijo sodišču zaradi oprave
zapuščinske obravnave, najkasneje v roku
enega leta od izdaje tega oklica.
Sicer pa sodišče obvešča morebitne dediče, da je zapuščinska razprava razpisana
za 16. 6. 2011, ob 9. uri, RD 1.7.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2010

Oklici pogrešanih
N 14/2010
Os-4128/10
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog Občine Ajdovščina postopek za razglasitev pogrešanega Franca Crampa (tudi
Grampa) pok. Friedricha, neznanega prebivališča, ki ga zastopa začasni zastopnik
odvetnik Metod Ceket iz Ajdovščine, Tovarniška 4/a, za mrtvega.
O pogrešancu je znano le to, da je še
vedno zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin
s parc. št. 355/2 in 1836/2, obeh k.o. Šturje,
ki jih je pridobil na podlagi kupne pogodbe
z dne 28. 7. 1908 in da je bil tedaj nadinženir
v Šturjah – Pali. Navedeni podatki izhajajo
iz vpisa v zemljiški knjigi, razen navedenega pa o pogrešancu ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Franca
Crampa, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 15. 6. 2010
N 7/2010
Os-3690/10
V nepravdni zadevi za razglasitev pogrešanega za mrtvega, po predlogu predlagateljice Marije Hervol, stan. Vrhje 5, p. Kapele,
se poziva vse, ki kaj vedo povedati o življenju in smrti pogrešanega Andreja Hervola,
roj. 1880, neznanega bivališča, o njegovi
smrti pa listinskega dokaza ni.
Morebitne podatke sporočite v roku treh
mesecev po objavi tega oklica sodišču z navedbo številke N 7/2010, ker se bo v nasprotnem po izteku roka, pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 26. 5. 2010
N 61/2009
Os-3612/10
Okrajno sodišče v Novem mestu
v nepravdni zadevi razglasitve pogrešanega
Franca Berusa za mrtvega, izdaja oklic:
poziva se Franc Berus, roj. 24. 11. 1917
in neznanega datuma smrti, iz Gorenjega
Globodola 3, p. Mirna Peč, sedaj stanujoč
neznano kje, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za posebni primer
Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku 3 mesecev od dneva objave
tega oklica.
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Po preteku trimesečnega roka bo sodišče postopek razglasitve pogrešanega za
mrtvega zaključilo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 6. 5. 2010
N 40/2010
Os-4168/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Eles
d.o.o. Ljubljana, Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana, zaradi razglasitve za mrtvega Mihaela Tavčarja, pok. Josipa, roj. 23. 7. 1845
v Krepljah, nazadnje stanujočega v Krepljah
št. 13, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča.
O pogrešanem že zelo dolgo ni nobene
sledi in po podatkih Župnije Dutovlje, ki pa
niso uradni, naj bi pogrešani Mihael Tavčar
umrl že leta 1917 v Dornberku.
Zaradi opisanega vse, ki bi kaj vedeli
o pogrešanem Mihaelu Tavčarju pozivamo,
da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 6.2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Gaber
Mateja,
Štefanova
ulica
3, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
40301003447,
izdala
zavarovalnica
Slovenica Življenje. gnt-313077
Gaber Rudi Branko, Štefanova ulica
3, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
40301003450,
izdala
zavarovalnica
Slovenica Življenje. gns-313078
Gašperlin Katarina, Grajzerjeva ulica
29, Ljubljana – Polje, zavarovalno polico,
št. 5050044622, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne-313142
Habe Damjan, Črni vrh 66, Črni vrh nad
Idrijo, zavarovalno polico, št. 41403000930,
izdala zavarovalnica Slovenica Ljubljana.
gnd-313093
Haler Renata, Gradišče XIII/16, Škofljica,
zavarovalno polico, št. 50500047242, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni-313113
Kumar Anita, Dolščaki 19, Rob,
zavarovalno polico, št. 50500053716, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnx-313073
MM Smole d.o.o., Alpska cesta 043,
Lesce, zavarovalno polico, št. 50500019491,
izdala zavarovalnica Slovenica Življenje.
gnf-313116
Podgorelec Silva, Podlože 57, Ptujska
Gora, zavarovalno polico, št. 50500015845,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gny-313097
Slapar
Janez,
Okrogarjeva
27,
Zagorje ob Savi, zavarovalno polico, št.
50500019478, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnh-313114
Šinko Ludvik, Skakovci 37, Cankova,
zavarovalno polico, št. 50500029995 in
50500029996, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnb-313145

Spričevala preklicujejo
Austel Kristijan, Hrib 59/a, Loški Potok,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene in
geodetske šole Brežice, izdano leta 2008.
gnj-313087
Bajrić Šefik, Vošce 7, Blagovica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Domžale, izdano leta 2004. gnp-313131
Bokan Blaž, Dolič 2, Kuzma, spričevalo
SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 2009.
gng-313140
Budja Gregor, Gorica 37/a, Puconci, maturitetno spričevalo Gimnazije Murska Sobota, št. 1633, izdano leta 2006. gnv-313075
Djogić Ismet, Podvozna pot 16,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
kovinarske šole v Ljubljani, izdano leta 1982
in 1983. gnl-313110
Džomba Martin, Za spomenikom 11,
Solkan, maturitetno spričevalo TŠC Nova
Gorica, izdano leta 2002. gnf-313141
Erjavec Nina, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
potrdilo o opravljeni poklicni maturi, izdala
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Ljubljana leta 2007. gnb-313095

Florjanič Luka, Za jezom 12, Tržič,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole v Kranju, izdano leta 2008.
gnf-313120
Habjanič Alenka, Drska 30, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra za
tehnološko usposabljanje Ljubljana, št.
01051, izdano leta 2000. gng-313115
Jagodic Maja, Vopolje 19, Kranj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2007. gnm-313109
Janželj Aleš, Zabrv 106, Ig, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje poklicne in
strokovne šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnc-313119
Jarkovič Igor, Brod v Podbočju 18a,
Podbočje, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijske šola Grm Novo mesto, izdano
leta 2002. gnt-313127
Jug Jerneja, Čargova 17, Kanal,
spričevalo 1. letnika TŠC Nova Gorica,
izdano leta 2001. gnv-313129
Kores Tadeja, Rakičan, Štefana Kovača
19, Murska Sobota, spričevalo 1. letnika in
obvestilo o uspehu 2. letnika Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2004 in
2005. gnb-313070
Kovačič Darija, Vrh pri Šentjerneju
10, Šentjernej, potrdilo o strokovni
usposobljenosti za trgovskega poslovodjo,
izdano pri Trgovski zbornici Slovenije, leta
1997. gnc-313144
Levstik Debora, Zg. Škofije 54/b,
Škofije, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2007. gnq-313130
Ličina Almir, Cesta dveh cesarjev
104 Z, Ljubljana, spričevalo 1. letnika
Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
2009. gnp-313081
Marter Polona, Hruševska cesta
40, Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ
Božidarja Jakca v Ljubljani, izdano leta
2005. gnw-313074
Mažgon Lavra, Trg prekomorskih brigad
9, Cerkno, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Poklicne kovinarske šole, izdano leta 1984,
1984 in 1985. gnl-313135
Medar Dragan, Dolenjska cesta 23/b,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 1983. gnr-313079
Moličnik Polona, Kotlje 99, Kotlje, indeks,
št. 83047383, izdala Ekonomska poslovna
fakulteta Maribor 2009. gnc-313069
Nemanič Nika, Novo Polje cesta XXI.
11/c, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Biotehniškega izobraževalnega centra
Ljubljana, izdano leta 2008. gny-313122
Nuč Sonja, Podvine 13, Planina pri
Sevnici, maturitetno spričevalo Gimnazije
Celje – Center, izdano leta 2006.
gne-313121
Plut Andreja, Goriče 9a, Golnik, spričevalo
3. in 4. letnika PTT Srednješolskaga
centra Ljubljana, izdano leta 1989 in 1990.
gnr-313104
Pogačnik Andraž, Trg svobode 3,
Bohinjska Bistrica, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta
2006. gnj-313112

Porčić Edisa, Ulica 15. aprila 7, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc,
izdano leta 1998. gno-313107
Porčić Edisa, Ulica 15. aprila 7, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Cene Štupar,
program pomočnik peka in slaščičarja.
gnr-313108
Prebil Sara, Hermana Potočnika 21,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2007. gns-313128
Repše Živa, Mala vas 58, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ljubljana –
Šiška, izdano leta 2010. gnc-313094
Ribič Doris, Prešernova cesta 26, Gornja
Radgona, indeks, št. 31090101, izdalo
Evropsko središče Maribor. gnq-313084
Rozman
Roman,
Prapretno
19,
Radeče, spričevalo od 1. do 3. letnika
Elektrogospodarskega šolskega centra –
poklicno elektro šola Maribor, izdano leta
1978, 1979 in 1980. gny-313147
Sakić Sanja, Kraljeva ulica 17, Koper –
Capodistria, spričevalo Srednje ekonomske
poslovne šole Koper. gnw-313099
Samarin Marko, Savinjska cesta 14,
Mozirje, indeks, št. 18040677, izdala
Filozofska fakulteta Ljubljana. gno-313132
Semenič Miha, Savlje 26/a, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2009. gnk-313111
Škrget Polonca, Iljaševci 44, Križevci pri
Ljutomeru, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, št. 32,
izdano leta 1998. gnv-313125
Štrekelj Katja, Veliki Videm 28, Velika
Loka, indeks, št. 18040810, izdala Filozofska
fakulteta Ljubljana. gnz-313146
Teršek Urša, Škapinova 9, Celje,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Celje,
izdano leta 2003 in 2004. gne-313092
Tomazin Luka, Latkova vas 231/a,
Prebold, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Lava Celje, št. II-GM/677-08, izdano leta
2009. gng-313090
Turšič Edita, Zabočevo 3, Borovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, smer
frizer, izdano leta 1985, izdano na ime Rot
Edita. gnv-313100
Vuk Slobodan, Kovinarska cesta 5,
Kamnik, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano
leta 2005, 2006. gni-313138
Vukić Veronika, Fazanska 4, Portorož –
Portorose, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske poslovne šole v Kopru, izdano
leta 2008. gnn-313083
Vurkeljc Sara, Švabičeva ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnu-313126

Drugo preklicujejo
Avtoprevoznik Mihael Planinšek s.p.,
Delavska ulica 32, Maribor, izvod licence za
vozilo Iveco 75E14, z registrsko oznako MB
17-80P, številka 009207-001. gnl-313064
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Avtotransporti Kumelj Peter s.p.,
Ljubljanska ulica 2, Ivančna Gorica, izvod
licence, št. O0312940, za vozilo Renault
Premium 400,18T z reg št. NM E6-844.
gne-313071
Basiaco Luca, Kampel 5/d, Koper –
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
89091001, izdala Fakulteta za matematiko
in informatiko. gnn-313137
Breznik Andrej, Gozdarska cesta 8,
Mislinja, študentsko izkaznico, št. 11060112,
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani.
gnz-313096
Carli Tanja, Potrčeva 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41060293, izdala
Medicinska fakulteta. gnt-313102
Debevc Vilko s.p., Slovenska vas 1D,
Pivka, potrdilo za voznika, št. 007515/
BGD51-2-457/2009, izdano na ime Saša
Živkovića dne 23. 1. 2009, z veljavnostjo do
31. 1. 2010. gne-313117
Eniko
Simon,
Lavrovec
20/a,
Rovte, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500008025000, izdajatelj Cetis Celje.
gng-313065
Grajfoner Yulia, Postojnska 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20990457, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnm-313134
Hiršl Neža, Pavšičeva ulica 22, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 19769553, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gni-313088
Ilić Dejan, Razlagova 12, Murska
Sobota, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500021245000, izdajatelj Cetis Celje.
gnd-313143
INKE Transport – Ivan Ozmec s.p.,
Breznica 56, Žirovnica, potrdilo za voznika,
št. 005513/MJ24-2-3987/2008, izdana
na ime Milentijević Goran, leta 2008.
gnw-313124
Koderman Franc, Marokova 25,
Moravče, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500020350000, izdajatelj Cetis Celje.
gnf-313091
Kotnik Eva, Nevlje 1, Kamnik, študentsko
izkaznico, št. 31090032, izdala Univerza v
Ljubljani. gne-313067
Kukovec Boštjan, Gosposvetska cesta
21, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500017734000, izdajatelj Cetis Celje.
gnd-313068
Lolić Matea, Trg zbora odposlancev
10, Kočevje, študentsko izkaznico, št.
41070210, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnq-313105
Mahnič Alojz, Neverke 2, Košana,
ADR certifikat o usposobljenosti voznikov
motornih vozil za prevoz nevarnega blaga,
št. 25336, izdan 16. 3. 2008. gnk-313136
Marinkovič Mojca, Hrvatini 102, Ankaran
– Ankarano, dijaško izkaznico, izdala
Srednja ekonomska poslovna šola v Kopru.
gnf-313066
Matko Anže, Savljska cesta 123,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
26109482, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo. gnq-313080
Mušić Arjana, Dekani 70, Dekani, dijaško
izkaznico, izdala Srednja ekonomsko
poslovna šola Koper. gnx-313098
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Okički Marjan, Liminjsnska cesta 49,
Portorož – Portorose, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500011242000, izdajatelj
Cetis Celje. gnh-313089
Ploj d.o.o., Zagrebška cesta 24,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
107050000779003, izdana na ime Ristić
Jovica. gnx-313123
Polutnik Tjaša, Trg revolucije 10/a,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 01007225,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnn-313133
Rezar Cvetka, Slance 14, Teharje,
študentsko izkaznico, št. 61221301, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. gny-313072
Rihar Miha, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63050100, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnh-313139
Seršen Dušan, Prežihova ulica 15,
Brežice, orožni list, št. OL 1093, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnk-313086
Sukanović Sejada, Cesta na Markovec
1, Koper – Capodistria, dijaško izkaznico,

izdala Srednja ekonomska poslovna šola v
Kopru. gno-313082
Šimenc Lana, Savska 1a, Bled,
študentsko izkaznico, št. 18081206, izdala
Filozofska fakulteta. gnu-313101
Štih Klavdija, Lovska ulica 9, Rogaška
Slatina, študentsko izkaznico, št. 01008281,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnp-313106
Štukelj Maja, Ilirska ulica 10, Škofja
vas, študentsko izkaznico, št. 18091024.
gnd-313118
Šuvalić Alija, Cesta dveh cesarjev 104 P,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
99289855422, veljavnost do 5. 1. 2011.
gns-313103
Usović
Tamara,
Gorkičeva
ulica
18, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20080340, izdala Pravna fakulteta.
gnu-313076
Vernik Tilen, Ul. II. prekomorske brigade
54, Koper – Capodistria, študentsko
izkaznico, št. 09995091, izdala Fakulteta
za pomorstvo in promet. gnl-313085
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