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Leto XXI

Javni razpisi
Št. 430-49/2010

Ob-2761/11
Obvestilo

2. javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, za pridobitev
sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna
usmeritev: 2.2. informacijska družba, projekt
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/10, dne 9. 7.
2010, 1/11, dne 7. 1. 2011 in 7/11, dne 4. 2.
2011, se zapre zaradi porabe sredstev.
Zaradi zaprtja razpisa se vse prispele
vloge po prvem odpiranju neodprte vrnejo
pošiljateljem.
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo
nespremenjene.
Sprememba bo objavljena tudi na spletni
strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo http://www.mvzt.gov.si/.
Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in
tehnologijo
Št. 35/2011

Ob-2697/11
Spremembe

Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09),
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2010, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na 82.
redni seji dne 13. maja 2010, Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju: SPP),
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni
sklad) objavlja spremembe javnega razpisa
štipendij za sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na
tekmovanjih v tujini v letih 2010 in 2011.
V Javnem razpisu sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini v letih
2010 in 2011 (v nadaljevanju: javni razpis),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76/10,
dne 1. 10. 2010, se v točki 2. javnega razpisa (»Vrednost razpisa«) prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost razpisa je 209.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR
na osebo za tekmovalca oziroma vsakega

člana tekmovalne skupine ter največ dva
mentorja, pri čemer je mogoče za sofinanciranje uveljavljati dva mentorja le, če se
tekmovanja udeleži več kot 10 tekmovalcev,
ki izpolnjujejo pogoje razpisa«.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 331-1/2011

Ob-2644/11

Sprememba
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), sprejetega Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 17/11), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 59/07), Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 17/11) objavlja Občina Krško
spremembo javnega razpisa o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško
za leto 2011.
Na podlagi sprejetega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 26/2011) se razveljavi in ne upošteva
12. točka III. poglavja Splošna določila –
pogoji za upravičence.
Ostala določila javnega razpisa ostanejo
enaka.
Občina Krško
Št. 185/2011
Ob-2717/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
65/07 – odl. US, 56/08, 4/10 in 20/11) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni projektni razpis
za izbor predlogov za bivanje
in delovanje slovenskih ustvarjalcev
v stanovanjih v Berlinu, na Dunaju,
v Londonu, New Yorku in Parizu, ki
jih bo v letu 2011 in 2012 financirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka
JPR-BE-DU-LO-NY-PA-2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

1. Predmet razpisa obsega dva sklopa:
1.1. Zbiranje predlogov za bivanje in
realizacijo projektov slovenskih kulturnih
ustvarjalcev na Dunaju in v Parizu v obdobju enajstih mesecev med 1. 10. 2011 in
31. 12. 2012 ter v Berlinu, Londonu in New
Yorku v obdobju devetih mesecev med 1. 1.
2012 in 31. 12. 2012; financiranje stroškov
najemnine, tekočih stroškov, ki so vezani
na uporabo stanovanja, stroškov rednega
vzdrževanja in osnovne opreme umetniških
stanovanj na Dunaju, v Berlinu, Londonu,
New Yorku in Parizu ter povračilo potnih
stroškov za izbrane prijavitelje za pot do
kraja umetniškega stanovanja in nazaj za
Berlin v višini največ 250 €, Dunaj v višini
največ 150 €, za London v višini največ
250 €, za New York v višini največ 850 € in
za Pariz v višini največ 250 €.
1.2. Zbiranje predlogov za bivanje in pripravo novih projektov že uveljavljenih slovenskih kulturnih ustvarjalcev na Dunaju in
v Parizu v obdobju štirih mesecev med 1. 10.
2011 in 31. 12. 2012 ter v Berlinu, Londonu in New Yorku v obdobju treh mesecev
med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012; financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki
so vezani na uporabo stanovanja, stroškov
rednega vzdrževanja in osnovne opreme
umetniških stanovanj v Berlinu, na Dunaju,
v Londonu, New Yorku in Parizu ter povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje
za pot do kraja umetniškega stanovanja in
nazaj za Berlin v višini največ 250 €, za Dunaj v višini največ 150 €, za London v višini
največ 250 €, za New York v višini največ
850 € in za Pariz v višini največ 250 €.
2. Razpisna področja:
2.1. Razpis je namenjen vsem fizičnim
osebam, ki na področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih
umetnosti in AV – kulture, esejistike, publicistike in kritike v medijih (za področje kulture) delujejo v slovenskem kulturnem prostoru, da se jim omogoči bivanje in realizacija
oziroma bivanje in priprava novih projektov
v umetniških stanovanjih na Dunaju ali v Parizu v obdobju med 1. 10. 2011 in 31. 12.
2012 ter v Berlinu ali Londonu ali New Yorku
med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012.
2.2. Vsak prijavitelj bo lahko bival v stanovanju v terminu, kot bo določen v pogodbi
o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju
med prijaviteljem in ministrstvom, ki jo prijavitelj sklene z ministrstvom pred odhodom.
3. Razpisni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki ustvarjajo na enem izmed v 2.1. točki
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razpisa naštetih področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji;
– da niso koristili umetniškega stanovanja v Berlinu v letih 2009, 2010 in 2011;
– da niso koristili umetniškega stanovanja v Londonu v letih 2009, 2010 in 2011;
– da niso koristili umetniškega stanovanja v New Yorku v letih 2009, 2010 in 2011;
– da niso prejemniki delovnih štipendij
Ministrstva za kulturo v letih 2011 in 2012;
– da niso prejemniki štipendij ali šolnin
s strani Ministrstva za kulturo v letih 2011
in 2012;
– da niso prejemniki delovne štipendije
Javne agencije za knjigo RS v letih 2011
in 2012;
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave
rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva za kulturo, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona
o varstvu osebnih podatkov;
– da se prijavijo za bivanje v okviru le
enega sklopa predmeta razpisa iz točke 1;
– da se prijavijo za bivanje v samo enem
izmed petih stanovanj;
– da se niso odpovedali že potrjenemu
bivanju in delovanju v enem izmed stanovanj v letih 2009, 2010 in 2011 zaradi neobjektivnih okoliščin.
3.1. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno
pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo
dopolniti v petih dneh po prejemu poziva
za dopolnitev, sicer se bo vloga štela kot
nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne,
popolne ali jih ne bodo vložile upravičene
osebe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni odločbi o izboru projektov spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
V primeru, če se prijavitelj prijavi za bivanje in delovanje v več kot enem stanovanju,
se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga
neizpolnjevanja razpisnih pogojev (kot neupravičene osebe).
V primeru, če se prijavitelj prijavi na oba
sklopa razpisnih področij, se obe vlogi prijavitelja zavržeta iz razloga neizpolnjevanja
razpisnih pogojev (kot neupravičene osebe).
4. Pojasnila o uporabi stanovanja:
Prijavitelji morajo uporabljati stanovanje
v skladu s pogodbo o pogojih bivanja in
delovanja v stanovanju, sklenjeno med prijaviteljem in Ministrstvom za kulturo, ki jo
prijavitelj podpiše pred odhodom.
Prijavitelj se s pogodbo zaveže, da bo
uporabljal stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za morebitno
škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe
stanovanja, ter v skladu s pogoji v najemni
pogodbi za stanovanje poravnal vse morebitne nastale materialne stroške in povrnil
tudi plačilo najemnine stanovanja za čas,
ko je v njem bival in deloval. V nasprotnem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
primeru se ne bo smel prijaviti na nobenega izmed razpisov ministrstva v prihodnjih
petih letih.
4.1. Po prejemu odločbe o izbiri za bivanje
in delovanje v stanovanjih v Berlinu, na Dunaju, v Londonu, New Yorku in Parizu mora
vsak izbrani prijavitelj ministrstvo pisno obvestiti o svojem odhodu najmanj 30 dni pred
pričetkom bivanja v stanovanju. Če tega ne
bo upošteval, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za bivanje v stanovanju.
4.2. Posamezni prijavitelj lahko v stanovanju biva in deluje največ 2 meseca. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko
več prijaviteljev zaprosi za isti termin, samo
določi termine bivanja.
4.3. Ker je bivanje in delovanje v umetniških stanovanjih Ministrstva za kulturo RS
namenjeno intenzivni ustvarjalnosti, smejo
z izbranimi prijavitelji v stanovanjih v Berlinu,
na Dunaju, v Londonu, New Yorku in Parizu
bivati druge osebe le pod pogojem, da je iz
prijave razvidno, da je druga oseba aktivno
vključena v realizacijo prijavljenega projekta. Izbrani prijavitelj mora vsaj 14 dni pred
odhodom v Berlin ali na Dunaj ali v London
ali New York ali Pariz pridobiti pisno soglasje
Ministrstva za kulturo za bivanje te osebe
v izbranem umetniškem stanovanju.
5. Razpisni kriteriji:
Prijavljene vloge bodo presojane s stališča kvalitete na podlagi naslednjih razpisnih
kriterijev:
5.1. Kriteriji za zbiranje predlogov za
bivanje in realizacijo projektov pod točko
1.1.:
Splošni razpisni kriteriji (najvišje možno
skupno število točk: 55):
– kakovost dosedanjega dela prijavitelja
na umetniškem področju, za katerega je podana vloga (0-30 točk),
– odmevnost dosedanjega dela prijavitelja na umetniškem področju, za katerega
je podana vloga, v strokovni javnosti (0-15
točk),
– reference prijavitelja na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja (0-10
točk).
Prednostni kriteriji (najvišje možno skupno število točk: 45):
– predstavitev konkretnega projekta
(0-25 točk),
– predvidena realizacija projekta v izbranem mestu in možnost vključevanja projekta v širši mednarodni kulturni prostor (0-20
točk).
5.2. Kriteriji za zbiranje predlogov za bivanje in pripravo novih projektov pod točko
1.2.:
Kriteriji (najvišje možno skupno število
točk: 100):
– kakovost dosedanjega umetniškega
dela prijavitelja (0-70 točk),
– odmevnost dosedanjega umetniškega
dela prijavitelja v strokovni javnosti (0-10
točk),
– predstavitev zasnove novih projektov
(0-10 točk),
– reference prijavitelja na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja (0-10
točk).
5.3. Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta z razpisnimi kriteriji je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Povzetek načina ocenjevanja:
Najvišje možno število prejetih točk je
100, izbrani so lahko tisti projekti, ki v skupnem seštevku točk splošnih in prednostnih

kriterijev prejmejo 70 točk in več. Izmed projektov, ki bodo prejeli 70 točk in več, bodo
izbrani tisti projekti, ki bodo na predlog strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni
oziroma ovrednoteni najvišje.
Če za predmet razpisa pod točko 1.2.
(bivanje in priprava novih projektov že uveljavljenih slovenskih kulturnih ustvarjalcev)
ni izbrano toliko prijaviteljev, kot bi jih zapolnilo obdobje treh mesecev, se lahko za
toliko, kot ostane prostih mesecev v posameznem stanovanju, poveča število prijaviteljev iz točke 1.1. razpisa (bivanje in
realizacija projektov).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
prijaviteljev oblikovala tudi t.i. »rezervno
listo« prijaviteljev (po prioritetnem seznamu), ki lahko bivajo in delujejo v stanovanju, če umetnik, ki je bil prvotno izbran,
zaradi objektivnih okoliščin (smrt v družini,
bolezen, odpoved projekta s strani pravnega partnerja v tujini) ministrstvu sporoči, da
mora uporabo stanovanja odpovedati. Če
umetnik ne poda objektivnih okoliščin, se
v naslednjih treh letih ne bo mogel prijaviti
na razpis ministrstva za izbor predlogov za
bivanje in delovanje slovenskih ustvarjalcev
v stanovanjih na Dunaju, v Berlinu, Londonu, New Yorku in Parizu.
7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa JPRBE-DU-LO-NY-PA-2012 znaša v letu 2011
32.600 € in v letu 2012 167.000,00 €.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za
leto 2011 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011, dodeljena proračunska
sredstva za leto 2012 pa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012 oziroma
v plačilnih rokih, kot jih določajo vsakokrat
veljavni predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
9. Razpisni rok: razpis se prične 22. 4.
2011 in se zaključi 31. 5. 2011.
10. Razpisna dokumentacija:
10.1. Razpisna dokumentacija za bivanje
in realizacijo projektov obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1A (osnovni podatki prijavitelja, prijava za bivanje in delovanje, natančen načrt bivanja v izbranem
kraju z opredelitvijo vizij ustvarjalnega dela
v predlaganem časovnem obdobju s posebnim poudarkom na promociji lastne oziroma slovenske ustvarjalnosti; življenjepis
prijavitelja; reference) z obveznimi prilogami
(uradno dokazilo (vabilo ali potrdilo) o sodelovanju s strokovno ali umetniško ustanovo
ali drugim pravnim partnerjem z umetniškega področja, za katerega je podana vloga pri
v vlogi navedenem projektu in v z vlogo določenem terminu v izbranem mestu, s katero
namerava prijavitelj še posebej intenzivno
sodelovati; reference),
– prijavni obrazec 2 z izjavami prijavitelja,
– ocenjevalni list 1A.
Prijavitelj mora ob oddaji vloge na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1A,
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 1A,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2.
10.2. Razpisna dokumentacija za bivanje
in pripravo novih projektov obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1B (osnovni podatki
prijavitelja, prijava za bivanje in delovanje,
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načrt bivanja v izbranem kraju z opredelitvijo vizije novih umetniških projektov s posebnim poudarkom na promociji lastne oziroma slovenske ustvarjalnosti; življenjepis
prijavitelja; reference) z obveznimi prilogami
(reference),
– prijavni obrazec 2 z izjavami prijavitelja,
– ocenjevalni list 1B.
Prijavitelj mora ob oddaji vloge na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1B,
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 1B,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2.
10.3. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni
pisarni.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v glavni pisarni
ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva, http://www.
kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale
podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na originalnih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo
spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega roka. Dopolnitev oziroma sprememba
mora biti obvezno označena, da je razvidno,
na katero vlogo se nanaša.
12.1. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana do 31. 5. 2011 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JPR-BE-DU-LO-NY-PA-2012
ter navedbo kraja bivanja, za katerega se
prijavljajo. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti navedba prijavitelja oziroma prijaviteljev:
ime in priimek ter stalni naslov.
12.2. Vloge, prispele oziroma oddane po
tem datumu, se štejejo za prepozne.
12.3. Oddaja vloge pomeni, da prijavitelj
sprejema vse pogoje, kriterije in vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije ter
se strinja z uporabo osebnih podatkov za
potrebe vodenja razpisa.
13. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki se
bo začelo 2. 6. 2011, iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge
prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 31. 5. 2011, oziroma do tega dne ni
bila predložena v glavni pisarni ministrstva.
13.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na

razpisni rok prispela kot formalno nepopolna
in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
13.3. Za neupravičeno osebo se šteje
prijavitelj, ki ne izpolnjuje v javnem razpisu
določenih pogojev oziroma katerega vloga
ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja
na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje
informacij in pojasnil: Katja Ravšl Debeljak, e-pošta: katja.ravsl-debeljak@gov.si,
tel. 01/369-59-06.
14.1. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa
obvestilo predvidoma v dveh mesecih po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
2. 6. 2011.
15.1. Ministrstvo bo izbralo predloge po
postopku, kot ga določata Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in
kulturnih projektov ter največ do vrednosti,
določenih z državnim proračunom.
15.2. V primeru objektivnih okoliščin, ki
bi preprečile možnost koriščenja stanovanj,
ki so predmet razpisa, se stanovanja ne
dodelijo.
Ministrstvo za kulturo
Ob-2688/11
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in
2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08), Uredbe (ES) št. 614/2007 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. maja
2007 o finančnem instrumentu za okolje
(LIFE+) Uradni list EU L 149/1 z dne 9. 6.
2007 in Razpisa za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2011 (2011/C 62/07) Evropske komisije (Uradni list EU C 62/28 z dne
26. 2. 2011) Ministrstvo za okolje in prostor
objavlja,
javni razpis
za sofinanciranje projektov
s programskega področja LIFE+11
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s programskega področja
»LIFE+ 11«.
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) obvešča vse pravne
osebe, da lahko zaprosijo za sofinancerska
sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE+, ki jih bo ministrstvo dodelilo po
odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo le projekte, ki jih bo potrdila Evropska komisija in zanje s projektnim prijaviteljem sklenila tudi pogodbo.
Ministrstvo bo financiralo le tiste akcije
posameznega projekta, ki se bodo odvijale
na ozemlju R Slovenije in ki jih bodo izvajali
izvajalci s sedežem v R Sloveniji.
Vsebina projektov je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba (ES) št. 614/2007 Evropskega
Parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007
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o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+)
Uradni list EU L 149/1 z dne 9. 6. 2007,
– Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2011 (2011/C 62/07) Evropske
komisije (Uradni list EU C 62/28 z dne 26. 2.
2011).
2. Pogoji za udeležbo:
– prijavitelj bo oddal projektni predlog za
sofinanciranje iz programa LIFE+ 11 v skladu z Razpisom za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2011 ((2011/C 62/07) Evropske komisije (Uradni list EU C 62/28 z dne
26. 2. 2011)),
– projekti morajo obravnavati teme, določene v Razpisu za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2011,
– prijavitelj projektnega predloga mora
imeti sedež v Sloveniji, prijaviti pa je možno
tudi projekte, v katere so kot partnerji ali sofinancerji vključene pravne osebe iz drugih
držav članic EU.
3. Okvirna višina sofinanciranja
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo projekte v višini največ do 20% končne
pogodbene vrednosti projekta, ki jo bo potrdila Evropska komisija. Ministrstvo za okolje
in prostor bo sofinanciralo le tiste dejavnosti
v projektu, ki se bodo odvijale na ozemlju
R Slovenije in jih bodo izvajali izvajalci s sedežem v R Sloveniji. V primeru, da prijavitelj
prijavlja mednarodni projekt, mora ministrstvu predložiti izsek iz finančne konstrukcije,
iz katere bodo razvidni stroški posameznih
dejavnosti, ki se bodo izvajale v R Sloveniji in
stroški izvajalcev s sedežem v R Sloveniji.
Sredstva za sofinanciranje projektov
so predvidena na proračunski postavki 9707-Mednarodni projekti LIFE (ukrep
2511-11-0045) in sicer v višini razpoložljivega proračuna za posamezno leto. Sredstva
se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08).
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
sredstva se bodo porabljala do izteka datuma podpisanih pogodb. Pogodbe se bodo
sklepale za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med EU in
prijavitelji.
5. Rok, v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog
Prijavitelji morajo svoje vloge za sofinanciranje projektnih predlogov oddati na
CD-ju na MOP, najkasneje do 18. 7. 2011
na naslov: julijana.lebez-lozej@gov.si ali na
naslov Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Vlogo je treba
oddati v elektronski obliki na obrazcih iz
projektne prijave in sicer:
– Za področje Narava na obrazcu
»LIFE+ Nature 2011 – A6« iz prijavnice
»LIFE+ Nature 2011 Technical Application
Forms«
– Za področje Biotska raznovrstnost na
obrazcu »LIFE+ Biodiversity 2011« iz prijavnice »LIFE+ Biodiversity 2011 Technical
Application Forms«,
– Za področje Okoljska politika in upravljanje na obrazcu »LIFE+ Environmental
Policy and Governance 2011 – A6 iz prijavnice »LIFE+ Environmental Policy and
Governance 2011 Technical Application
Forms«
– Za področje Informacije in obveščanje na obrazcu »LIFE+ Information and
Communication 2011 – A6« iz prijavnice
»LIFE+ Information and Communication
2011 Technical Application Forms«
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Neustrezno predloženih in nepopolnih
vlog ministrstvo ne bo obravnavalo. V primeru, da bo prijavitelj zaprosil za več kot
20% celotne pogodbene vrednosti projekta,
bo ministrstvo vlogo zavrglo.
6. Predlagatelji bodo pisno obveščeni
o dodelitvi sredstev najpozneje v 8 dneh od
dneva oddaje ponudb.
7. Projektna dokumentacija
Prijavitelj mora za pridobitev sofinancerskih sredstev sofinancerju predložiti izpolnjen obrazec A6, ki je del projektne prijave,
skupaj s celotno projektno prijavo z navedbo
zaprošene višine sofinanciranja v elektronski obliki.
Obrazec je dosegljiv na spletnih straneh:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Kontaktna oseba za LIFE + na Ministrstvu za okolje in prostor je mag. Julijana
Lebez Lozej, tel. 478-74-83 (ali 478-74-75),
ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-2676/11
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
(OKO,Uradne objave, št. 14/03) in 11. člena
Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorju (Uradni list RS, št. 122/07)
objavlja Javni sklad malega gospodarstva
Goriške
razpis
neposrednih posojil v letu 2011
za pospeševanje razvoja kmetijstva
v Mestni občini Nova Gorica,
Občini Brda, Občini Kanal,
Občini Miren-Kostanjevica,
Občini Renče-Vogrsko
in Občini Šempeter-Vrtojba
I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko
dejavnost.
Predmet tega razpisa ni dodeljevanje
posojil za naložbe v dopolnilne dejavnosti
na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih
proizvodov, turizem, obrt povezana s tradicionalnimi znanji ...).
II.
Višina
razpisanih
sredstev:
200.000 EUR.
III. Upravičenci:
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– prijavitelj mora biti mikro kmetijsko
gospodarstvo, ki se ukvarja s proizvodnjo
kmetijskih proizvodov. Za kmetijsko gospodarstvo se šteje kmetija, ki ni organizirana
kot pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik;
– naložba prijavitelja mora prispevati k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega
gospodarstva. Naložbe morajo izpolnjevati
vsaj enega izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti,
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja
ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali;
– prijavitelj (mikro kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan v register kmetijskih
gospodarstev;
– prijavitelj mora imeti sedež kmetije
na območju Mestne občine Nova Gorica
ali Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko
ali Občine Šempeter-Vrtojba. Prijavitelj na
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razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva,
na katerega se morajo glasiti tudi dokazila
o namenski porabi posojila;
– prijavitelj mora imeti najmanj 2 ha
primerljivih kmetijskih površin v uporabi
(GERK). Za potrebe tega razpisa se za 1ha
primerljive kmetijske površine šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov, pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod
ali jagodičja, pridelava gob ali
– 8 ha gozdov.
Prosilec se lahko prijavi samo z eno vlogo.
Do dodelitve posojila na podlagi tega
razpisa niso upravičena kmetijska gospodarstva (kmetije):
1. ki se nahajajo izven območja občin
ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (v nadaljevanju: sklad);
2. ki so pri skladu že prejela sredstva
in katerih zapadle neplačane in nezapadle obveznosti iz prejetih posojil presegajo
67.200,00 EUR;
3. ki so v preteklosti že prejela sredstva
in niso izpolnjevala finančnih obveznosti;
4. ki so v težavah;
5. za nakupe med povezanimi
osebami(sorodstveno razmerje);
6. za naložbe za nadomestitev, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj
25% ali brez temeljnega spreminjanja narave proizvodnje ali tehnologije;
7. za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka
naložba vodi k zmanjšanju uporabe vode za
najmanj 25%.
IV. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila:
Kot upravičeni stroški se upoštevajo
stroški naložb v kmetijska gospodarstva, ki
se nanašajo na proizvodnjo kmetijskih pro
izvodov in sicer:
– nakup, gradnja ali adaptacija nepremičnin (razen zemljišč) za opravljanje kmetijske dejavnosti (gospodarska poslopja in
drugi objekti za kmetijsko dejavnost ...),
– nakup kmetijske opreme.
Splošni stroški, kot so stroški pridobivanja projektne dokumentacije, dovoljenj, plačila storitev arhitektov, inženirjev, svetovalcev ... povezanih z naložbo se ne krijejo.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo le
tisti stroški naložbe (računi, pogodbe in plačila), ki nastanejo po dnevu izdaje sklepa
javnega sklada, s katerim se posojilo odobri. Povračilo davka je upravičen strošek,
kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV.
V primeru, da je upravičenec zavezanec za
DDV pa povračilo davka ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil o namenski
porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar
znaša praviloma največ 3 mesece od dneva
sklenitve posojilne pogodbe.
V. Intenzivnost pomoči:
Posojila sklada predstavljajo državno
pomoč, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
državni pomoči za majhna in srednja velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe
(ES) št.70/2001 (Uradni list EU, OJ L 358/3
z dne 16. 12. 2006).
Posojila javnega sklada se dodelijo za
upravičene stroške naložbe, za katero prosilec ni prejel državne pomoči iz mednarodnih

ali državnih virov in ni v postopku pridobivanja pomoči iz državnih ali mednarodnih
virov. Za posamezno naložbo lahko upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz
občinskih virov in virov sklada, pri čemer
višina pomoči za isto naložbo ne sme presegati 40% upravičenih stroškov.
VI. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 30% lastnih sredstev; (kot
lastna sredstva se štejejo lastna sredstva
prijavitelja, ki ne predstavljajo izposojenih
finančnih virov);
2. višina odobrenega posojila: najmanj
4.200 EUR in največ 42.000 EUR. Vloge
prijaviteljev, s katerimi se zaproša za posojilo v višini, ki je nižja od 4.200 EUR, se
zavrnejo;
3. letna obrestna mera je 0%;
4. doba vračanja posojila: 5let +1leto
moratorija na odplačilo glavnice, polletno
odplačevanje;
5. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila
posojila;
6. prijavitelj mora biti posojilno sposoben;
7. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih
kreditov;
8. pred koriščenjem posojila bo prijavitelj
posojilo ustrezno zavaroval.
Zavarovanje je možno pri zavarovalnici,
z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine.Vrednost zastavljene nepremičnine ne
sme biti nižja od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila. Stroški zavarovanja bremenijo prijavitelja.
VII. Merila za ocenjevanje
Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval
merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
VIII. Vlogi se priloži dokumentacija, ki
jo prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do
št. 4.:
1. prijavni obrazec za investicije do
50.000 EUR ali
2. prijavni obrazec za investicije nad
50.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni
načrt oziroma investicijski program,
3. dokazila o registraciji in finančnem
poslovanju:
1. dokazilo o vpisu kmetije v register
kmetijskih gospodarstev (Upravna enota),
2. posestni list(samo na zahtevo sklada),
3. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
4. izpis prometa na TRR po mesecih za
zadnjih 12 mesecev,
5. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti s strani banke ali HKS,
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali predpogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov predpogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter predračun investicije
oziroma predpogodba z izvajalcem gradbenih del.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in dodatna pojasnila.
IX. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. Vloge,
ki bodo prispele do 20. v tekočem mese-
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cu in bodo popolne, bodo obravnavane (po
vrstnem redu oddaje vloge) do 30. v naslednjem mesecu. Vloge prispele v juliju
bodo obravnavane v septembru. Vlagatelji,
katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi, vendar bo njihova vloga na novo uvrščena na seznam popolnih
vlog, upoštevaje datum prejete dopolnitve.
Vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, se
zavržejo. Prosilci bodo o odločitvi Uprave
sklada pisno obveščeni v roku 8 dni, od (s
tem razpisom) določenega roka obravnave.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
skladu in spletnem naslovu: www.nova-gorica.si, pod rubriko aktualni razpisi. V primeru,
da razpisana sredstva niso v celoti porabljena, se lahko prerazporedijo na druge
razpise sklada. Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci: na sedežu sklada ali po tel. 05/335-01-73, 05/335-01-50,
05/335-01-58.
Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem
naslovu.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
z oznako: Razpis posojil - Kmetijstvo ali
osebno oddajte v glavno pisarno, št. 38/I.
nadstr.
Javni sklad
malega gospodarstva Goriške
Ob-2677/11
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
(OKO,Uradne objave, št. 14/03) in Splošnih
pogojev poslovanja Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 43/07) objavlja Javni sklad
malega gospodarstva Goriške
razpis
neposrednih posojil v letu 2011
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Mestni občini
Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal,
Občini Miren-Kostanjevica,
Občini Renče-Vogrsko
in Občini Šempeter-Vrtojba
I. Predmet razpisa: dolgoročna posojila
za financiranje investicij.
II.
Višina
razpisanih
sredstev:
1.500.000 EUR.
III. Upravičenci
Sredstva so namenjena za posojila
malim podjetjem ter kmetijskim gospodarstvom za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so: predelava in trženje kmetijskih
proizvodov, turizem, obrt povezana s tradicionalnimi znanji ... (investicije povezane
z osnovno kmetijsko dejavnostjo oziroma
s pridelavo kmetijskih proizvodov so izvzete).
Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki so posojilno sposobne in opravljajo
gospodarsko dejavnost na območju vseh
šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala
podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 milj. EUR ali bilančna vsota
manjša od 5 milj. EUR). Pogoj za pridobitev
sredstev je, da ima prosilec sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine
Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal,
Občine Miren-Kostanjevica, Občine RenčeVogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba. Samostojni podjetniki in kmetje morajo imeti
tudi stalno bivališče na območju navedenih
občin.

go.

Prosilec se lahko prijavi samo z eno vlo-

Do pridobitve sredstev niso upravičena
podjetja:
1. ki delujejo v sektorjih ribištvo in ribogojstvo, premogovništvo, jeklarstvo, sintetična vlakna, pridelava kmetijskih proizvodov,
cestno prometni sektor- kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz
tovora,
2. kmetijska gospodarstva, ki imajo
manj kot 2 ha primerljivih kmetijskih površin
v uporabi(GERK). Za potrebe tega razpisa
se za 1ha primerljive kmetijske površine
šteje: 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov
oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov,
pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi
jagod ali jagodičja, pridelavi gob ali 8 ha
gozdov,
3. ki so v težavah, kot jih opredeljujejo
Smernice Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, C 244 z dne 1. 10. 2004,
Uradni list EU, C 157/1 z dne 10. 7. 2009)
4. ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto,
– ne zagotavljajo zakonsko predpisane
višine osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve do podjetnika (s.p. ...).
Navedena določba ne velja za podjetja
uvrščena v kategorijo “podjetje-začetnik”.
Status podjetja-začetnika ima podjetje registrirano oziroma vpisano v sodni register od
1. 4. 2010 naprej.
5. ki so v več kot 25% javni lasti oziroma
v lasti drugega podjetja, ki ne ustreza pogojem za mala podjetja,
6. za nakupe med povezanimi osebami
(več kot 50% lastniški delež oziroma glasovalnih pravic ali sorodstveno razmerje)
ali vlaganja v drugo pravno oziroma fizično
osebo, pod netržnimi pogoji,
7. imajo podeljeno koncesijo za opravljanje dejavnosti,
8. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli
sredstva in niso izpolnjevali finančnih obveznosti,
9. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli
sredstva za isto investicijo.
Posojila sklada predstavljajo pomoč de
minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe
komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 379/5).
Posamezni prejemnik lahko pridobi v obdobju 3 proračunskih let iz vseh javnih virov
(lokalnih, državnih, mednarodnih) največ
200.000 EUR pomoči, ne glede na obliko in
namen pomoči. Kolikor gre za prejemnika,
ki deluje v cestno prometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih
let, ne sme presegati 100.000 EUR. Skupaj
s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna pomoč.
IV. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:
– nakup opreme-osnovnih sredstev, razen osebnih vozil,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup licence, patenta in drugih pravic.
Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete turističnih kmetij dodelijo ob pogoju,
da turistična kmetija zagotavlja, skupaj z investicijo, najmanj tri ločene oziroma samostojne prenočitvene enote.
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Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški, nastali od 1. 1. 2011 do dneva določenega v posojilni pogodbi (praviloma največ
3 mesece po sklenitvi posojilne pogodbe).
Povračilo davka ni upravičen strošek.
V. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. vsi investitorji morajo imeti med viri
financiranja najmanj 30% lastnih sredstev;
2. mala podjetja (gospodarska družba,
samostojni podjetnik, zasebnik) lahko vložijo
vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR
do največ 84.000 EUR; kmetje in mala podjetja s statusom začetnika, lahko vložijo vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR do
največ 42.000 EUR;
3. letna obrestna mera je 0%;
4. rok odplačila: – 5 let + 1leto moratorija
na odplačilo glavnice, polletno odplačevanje;
5. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila
posojila;
6. pred koriščenjem posojila bo prosilec
posojilo ustrezno zavaroval.
Zavarovanje je možno pri zavarovalnici,
z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine.
Vrednost zastavljene nepremičnine ne
sme biti nižja od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila.
7. nova posojila se odobrijo tudi za refundacijo že odobrenega bančnega kredita ali
leasinga, kolikor je bil najet po 1. 1. 2011 in
namenjen za upravičene stroške iz IV. točke
tega razpisa.
VI. Merila za ocenjevanje
Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval
merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Za pridobitev posojila je potrebna
naslednja dokumentacija, ki jo prosilec uredi
po zaporedju od št. 1. do št. 4.:
1. prijavni obrazec za investicije do
25.000 EUR,
2. prijavni obrazec za investicije nad
25.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni
načrt oziroma investicijski program,
3. dokazila o registraciji in finančnem
poslovanju.
a. gospodarske družbe
1. letno poročilo za preteklo leto – Podatki iz izkaza poslovnega izida, Podatki iz
bilance stanja, Podatki iz izkaza bilančnega
dobička/bilančne izgube (AJPES),
2. popisni list dobljenih posojil/leasing
(potrjen s strani banke/leasingodajalca),
3. fotokopija podpisnega kartona pri banki;
b. samostojni podjetniki
1. podatki iz izkaza poslovnega izida in
bilanca stanja za preteklo leto (AJPES),
2. popisni list dobljenih posojil/leasing(potrjen s strani banke/leasingodajalca),
3. potrdilo DURS-a o plačanih davkih;
c. kmetje
1. dokazilo o vpisu kmetije v register
kmetijskih gospodarstev (Upravna enota),
2. pisno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
3. posestni list (samo na zahtevo sklada),
4. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
5. izpis prometa na TRR po mesecih za
zadnjih 12 mesecev,
6. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti s strani banke ali hranilnice.
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4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali račun
ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba ali predpogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter (pred)račun investicije
oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih
del,
– pri nakupu patenta, licence in drugih
pravic kupoprodajna pogodba.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in dodatna pojasnila.
VIII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev.Vloge,
ki bodo prispele do 20. v tekočem mesecu
in bodo popolne, bodo obravnavane do 30.
v naslednjem mesecu. Vloge prispele v juliju
bodo obravnavane v septembru. Vlagatelji,
katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi, vendar bo njihova vloga na
novo uvrščena na seznam popolnih vlog,
upoštevaje datum prejete dopolnitve. Vloge,
ki ne bodo v roku dopolnjene, se zavržejo.
Prosilci bodo o odločitvi Uprave sklada pisno obveščeni v roku 8 dni, od (s tem razpisom) določenega roka obravnave. Razpisna
dokumentacija je dosegljiva na skladu in
spletnem naslovu: www.nova-gorica.si, pod
rubriko aktualni razpisi.
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci: na sedežu sklada ali
po tel. 05/335-01-73, 05/335-01-50,
05/335-01-58.
Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem
naslovu.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
z oznako: Razpis posojil -Gospodarstvo ali
osebno oddajte v glavno pisarno, št. 38/I.
nadstr.
Javni sklad
malega gospodarstva Goriške
Št. 5100-13/2011-1
Ob-2725/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno
prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07
in 9/11), Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije (Uradni list,
št. 9/02, MP 2/02) in Protokola četrtega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno
in tehnološko sodelovanje med Republiko
Slovenijo in Romunijo, ki je bil podpisan
dne 29. septembra 2009 v Ljubljani, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Romunijo v letih 2012–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
romunskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2012–2013 na vseh področjih znanosti,
okvirno enega kratkega obiska (do 14 dni)
ter enega daljšega (do 1 mesec) na leto
na projekt v vsako smer; daljša potovanja
so predvidena samo za mlajše raziskovalce
(podiplomske študente in podoktorande). Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Romunija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Romunijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in
število gostovanj vrhunskih romunskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število
prijav slovenskih in romunskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09). Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci
obeh držav. Slovenski in romunski vodja
morata vložiti prijavi praviloma istočasno in
na način, ki ga določata pristojni instituciji (v
Romuniji: Ministrstvo za izobraževanje, raziskave, mladino in šport, www.ancs.ro). Kontaktna oseba na romunski strani je Prof. Vasile Lungu, e-pošta: vasile.lungu@ancs.ro.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po
Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise
v letu 2011, poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-1 z dne
7. 2. 2011.
Prednost pri izboru bodo imeli novi prijavitelji, strani bosta spodbujali sodelovanje
mlajših raziskovalcev, še posebej podoktorandov.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (Skupni
odbor za znanstveno in tehnološko sode-

lovanje med Republiko Slovenijo in Romunijo, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor),
ki bo predvidoma potekalo konec meseca
oktobra leta 2011. Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan
upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2012–2013 znaša okvirno 60.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2012–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč porabo
denarja in časa, za slovenske raziskovalce
ob obiskih v Romuniji;
– stroške bivanja za romunske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven
Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru
zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih
do 14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja
največ do 1.252 EUR mesečno;
– dnevnice za romunske raziskovalce
ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine
določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/2008,
v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR in
lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do
kraja raziskovalne organizacije.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije romunskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob
prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku,
v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja
obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za
kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2012 do 31. decembra 2013.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BIRO-JR-Prijava/2011 na spletni portal ARRS
eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba
prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec).
Prijave morajo biti oddane do vključno 1. 7.
2011 do 12. ure. Prijaviteljem svetujemo,
da zaradi možne obremenjenosti strežnika
prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega
roka.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijaviteljraziskovalec nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Pi-
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sne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako » Ne odpiraj, prijava na
Javni razpis za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Romunijo v letih 2012–2013«
in obvezno oznako prijave (ARRS-BI-ROJR-Prijava/2011) ter z nazivom in naslovom
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30,
1000 Ljubljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana
na spletni portal ARRS eObrazci in prispe
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 10. 6. 2011 do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
do 1. 7. 2011 do 12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani
obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim
podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. –
oddaja prijave brez digitalnega podpisa –
elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse
zahtevane podatke, kot jih določa ta javni
poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 4/11).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 5. 7. 2011 ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2011.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 6316-3/2011-1
Ob-2726/11
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
Ljubljana, na podlagi 94. člena Pravilnika
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11), v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06
-ZDru-1, 112/07 in 9/11), in ob upoštevanju
Metodologije ocenjevanja prijav za razpise,
objavljane v letu 2011, št. 6319-1/2011-1,
z dne 7. 2. 2011, objavlja
javni razpis
za izbor mentorjev novim mladim
raziskovalcem za leto 2012 –
razpis v letu 2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskoval-

no dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa za izbor mentorjev novim
mladim raziskovalcem za leto 2012 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira
mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo
začeli z usposabljanjem v letu 2012 na posameznih izbranih raziskovalnih področjih.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so vpisane v evidenco RO pri
agenciji in imajo statusno obliko zavoda.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa za izbor mentorjev mladim raziskovalcem je izbrati kakovostne mentorje mladim
raziskovalcem.
5. Pogoji
Pogoji za izbor kandidatov za mentorja
mlademu raziskovalcu so določeni v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih),
v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise,
objavljene v letu 2011, št. 6319-1/2011-1,
z dne 7. 2. 2011, (v nadaljnjem besedilu:
metodologija), v Pravilniku o kriterijih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS,
št. 41/09 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik
o kriterijih za vodjo projekta). Vsi navedeni
dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani
agencije.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat
za mentorja mlademu raziskovalcu, so:
– da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta;
– da aktivno sodeluje v raziskovalnem
programu ali vsaj enem raziskovalnem projektu, ki ga (so)financira agencija;
– da je v delovnem razmerju v RO prijaviteljici;
– da so od zagovora njegovega doktorata minila najmanj štiri leta (zagovor doktorata opravljen pred letom 2008);
– da izpolnjuje minimalno oceno, ki je
na podlagi kvantitativnih ocen iz 35. člena
pravilnika o postopkih določena v metodologiji.
Navedeni pogoji se preverjajo na dan
zaključka javnega razpisa.
Mentor ne more usposabljati več kot štiri mlade raziskovalce hkrati. V kvoto štirih
mladih raziskovalcev se ne štejejo tisti, ki jim
status miruje zaradi starševskega dopusta
oziroma so starševski dopust že izkoristili
v času trajanja statusa mladega raziskovalca najmanj v trajanju šest mesecev. Kvoto
štirih mladih raziskovalcev v usposabljanju
pri posameznem mentorju agencija preveri
ob podpisu pogodbe o financiranju raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca.
Kandidat za mentorja mora izpolnjevati
pogoje skladno s pravilnikom o kriterijih za
vodjo projekta in metodologijo, v kateri so
določene mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen A1, A2, A3 in A4 za vsako vedo
posebej, in sicer:
A1 + A2 + A3 + A4 = 5,5 naravoslovje
A1 + A2 + A3 + A4 = 5,0 tehnika
A1 + A2 + A3 + A4 = 2,5 medicina, farmacija in geologija
A1 + A2 + A3 + A4 = 3,5 biotehnika in biologija
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A1 + A2 + A3 + A4 = 2,0 družboslovje in
klinična medicina
A1 + A2 + A3 + A4 = 2,5 humanistika
A1 + A2 + A3 + A4 = 4,5 interdisciplinarno
Za mlajše mentorje veljajo naslednje
mejne vrednosti:
A1 + A2 + A3 + A4 = 3,0 naravoslovje
A1 + A2 + A3 + A4 = 3,0 tehnika
A1 + A2 + A3 + A4 = 1,0 medicina, farmacija in geologija
A1 + A2 + A3 + A4 = 2,0 biotehnika in biologija
A1 + A2 + A3 + A4 = 1,0 družboslovje
A1 + A2 + A3 + A4 = 1,5 humanistika
A1 + A2 + A3 + A4 = 2,5 interdisciplinarno
Mlajši mentor je tisti, za katerega velja, da je od zagovora njegovega doktorata
poteklo manj kot deset let (tj. kandidat za
mentorja, ki je doktoriral v obdobju od 2001
do 2007). Če je mlajša kandidatka za mentorico izkoristila porodniški dopust in dopust
za nego in varstvo otroka, pri čemer se za
enega otroka upošteva 1 leto, se čas od zagovora doktorata podaljša nad deset let.
Kandidat za mentorja kandidira znotraj
primarnega področja raziskovalnega programa, v katerem sodeluje. Če ni član programske skupine, kandira znotraj raziskovalnega področja, ki je navedeno v evidenci
raziskovalcev. Metodologija določa, da se
podpodročji fizika delcev in vodenje sistemov zaradi svojih posebnosti, obravnavata
kot raziskovalni področji. Če želi kandidat
za mentorja kandidirati na drugem raziskovalnem področju, to navede v prijavi. Raziskovalni dosežki kandidata za mentorja in
program dela mladega raziskovalca morajo
biti s področja, v katerem kandidira. Strokovno telo lahko prijave, pri katerih se področje
raziskav in kandidatura ne skladata, ustrezno prerazporedi.
6. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MR-JR-Prijava/2011
izpolnjuje na spletnem portalu ARRS eObrazci
https://www.arrs.gov.si/eObrazci/.
Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani
v evidenco raziskovalcev agencije, skrbniki
spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki
RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki.
Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA,
SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom
(raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO
ali agencija).
Podrobna obrazložitev postopka prijave
in pridobitve gesla je v prilogi razpisa.
Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, točki 6. in 7. pa tudi v angleškem jeziku (navedeni točki morata biti
izpolnjeni v obeh jezikih).
Za posameznega kandidata za mentorja
je lahko vložena le ena prijava.
7. Merila za ocenjevanje kandidatov za
mentorje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila in metoda za ocenjevanje kandidatov za
mentorje so definirana v pravilniku o postopkih, pravilniku o kriterijih za vodjo projekta in
v metodologiji, poglavji A in C.
Kandidate za mentorje se ocenjuje po
naslednjih kriterijih iz 33. člena pravilnika
o postopkih:
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– raziskovalna uspešnost raziskovalca
oziroma skupine raziskovalcev in
– družbeno-ekonomska oziroma kulturna
relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev.
Pri ocenjevanju se uporabljajo kvantitativni kazalci iz 35. člena pravilnika o postopkih. Za izračun kvantitativne ocene kandidata za mentorja agencija upošteva podatke,
ki so dosegljivi v bazah COBISS, Sicris in
evidenci raziskovalcev na dan zaključka javnega razpisa.
Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi metodologije (ocena A3)
je agencija pridobila neposredno od RO za
vse tiste kandidate za mentorje, ki so člani
programskih raziskovalnih skupin. Agencija
bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A-B/2011 in
ARRS-RPROG-VPETOST-C/2011, na katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile
za točnost podatkov.
Kandidati za mentorje, ki niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2011,
objavljen na spletni strani agencije in ga
do torka, 24. 5. 2011 do 12. ure oddajo
po elektronski pošti na naslov vpetostprogram-2011-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako na ovojnici »Javni
razpis za mentorje – podatki za vpetost«
oddajo tudi po običajni pošti na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno
tako do torka, 24. 5. 2011, do 12. ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev
samo v primeru, če kandidat ni član programske skupine.
8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Realizacija tega razpisa za leto 2012
je predvidena v okvirnem obsegu 200 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni
6.000.000 EUR. Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.
9. Izbor mentorjev
Prijave bodo ocenjene po postopku in na
način, kot ga določata pravilnik o postopkih in metodologija. Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama mentorjev
in ga posreduje v obravnavo Znanstvenemu
svetu agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA).
Na podlagi predloga prednostnega seznama
mentorjev za leto 2012, ki ga sprejme direktor na predlog ZSA, bo agencija obvestila
prijavitelje, ki so navedeni v predlogu prednostnega seznama mentorjev za leto 2012,
da lahko predlagajo zamenjavo kandidata
za mentorja z odobrenim mentorjem za leto
2011, pri čemer kandidata nista nujno iz
iste RO. Predlog RO mora biti podpisan
tudi s strani obeh kandidatov za mentorja.
Predlagane spremembe potrdi ZSA in direktor sprejme Sklep o izboru mentorjev za
leto 2012. V primeru zamenjav mentorjev iz
seznama za leto 2012 z mentorji iz seznama
za leto 2011, sprejme direktor Sklep o spremembi Sklepa o izboru mentorjev za leto
2011, št. 430-41/201-318, z dne 19. 7. 2010
in 430-41/201-494, z dne 15. 9. 2010.
10. Doba usposabljanja mladih raziskovalcev
Doba usposabljanja mladih raziskovalcev
bo skladna z določili pravilnika o postopkih.
Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je december 2012.
V primeru zamenjav med izbranimi mentorji

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za leto 2012 z odobrenimi mentorji za leto
2011 pa je predvideni začetek usposabljanja
mladega raziskovalca december 2011.
11. Način, oblika in rok za predložitev
prijav
11.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MRJR-Prijava/2011 na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO
in kandidat za mentorja). Prijava je pravilno
označena, če ima status »oddano – digitalno podpisano«.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
oddane na spletni portal do torka, 24. 5.
2011 do 12. ure.
Prijaviteljem svetujemo, da prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko
pride do preobremenjenosti strežnika.
11.2. Oddaja prijave brez digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali kandidat
za mentorja nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci)
s statusom prijave »oddano – ni digitalno
podpisano« in v pisni obliki s statusom prijave »oddano – ni digitalno podpisano« ter
opremljeno z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in
kandidata za mentorja in žigom RO. Oddani
morata biti obe obliki prijave, elektronska
in pisna, ter morata biti popolnoma enaki.
Prijava, elektronska in pisna, sta pravilno
označeni, če imata status »oddano – ni digitalno podpisano«
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Prijava –
Razpis za mentorje 2012« in obvezno oznako prijave (ARRS-MR-JR-PRIJAVA/2011/ ...)
ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana
v elektronski obliki na spletni portal ARRS
eObrazci (v statusu »oddano – ni digitalno
podpisano«) in prispe v pisni obliki v glavno
pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do torka, 24. 5. 2011, do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do
torka, 24. 5. 2011 do 12. ure (poštni žig).
12. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo v petek,
27. 5. 2011, ob 9. uri na sedežu agencije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla
vse v roku dostavljene in pravilno označene
prijave.
Nepravilno označenih prijav (ni razvidno,
da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša ali ni razviden prijavitelj ali pa prijava nima ustreznega statusa) in prepozno
oddanih oziroma prispelih prijav komisija ne
bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem.
Nepopolne vloge bodo obravnavane
skladno s pravilnikom o postopkih.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izboru mentorjev mladim
raziskovalcem predvidoma do konca julija
2011.
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije, http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Vse dodatne informacije v zvezi s razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh
agencije http://www.arrs.gov.si/ oziroma na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljub
ljana, oziroma na tel. 01/400-5936 – Matejka Ahčin, 01/400-5938 –Nataša Dremota in
01/400-5976 –Minka Glinšek.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-14/2011-1
Ob-2727/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) in
v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav
Amerike o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, MP),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Združenimi državami Amerike
v letih 2012–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih 2012–2013 na
skupno dogovorjenih področjih:
naravoslovno-matematične vede;
tehniške vede;
biotehniške vede;
medicinske vede;
družboslovne vede;
humanistika.
Poudarek je na multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskavah s področja okolja (vključno z znanostmi o morju), zdravja,
biotehnologije s področja hrane, materialov
(vključno z nanotehnologijami) ter informacijskih in proizvodnih tehnologij.
Prednost bodo imeli slovenski nosilci,
ki nimajo sprejetega in potekajočega slovensko-ameriškega projekta za obdobje
2009–2012 in 2011–2012.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Združene države Amerike.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raz-
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iskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi
državami Amerike, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj
vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in
ameriških raziskovalcev na razpise okvirnih
programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Ameriška stran
ne bo objavila javnega razpisa, zato ameriške sodelujoče na projektu prijavi samo
slovenski prijavitelj.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po
Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise
v letu 2011, poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-1 z dne
7. 2. 2011.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda direktor agencije na podlagi finančno
ovrednotenega izbora strokovne komisije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2012–2013 znaša okvirno
200.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2012–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in
porabo časa, za slovenske raziskovalce ob
obiskih ZDA;
– stroške bivanja za ameriške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih
podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljub
ljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do
14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob
daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1.250 EUR mesečno;
– dnevnice za ameriške raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni

list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), tj. 21,39 EUR;
– dnevnice za slovenske raziskovalce ob
obiskih ZDA do višine določene v veljavni
uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za
službena potovanja v tujino (Uradni list RS,
št. 16/07 ter 30/09), tj. 60,00 USD.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ameriškim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2012 do 31. decembra 2013.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-USJR – Prijava/2011 na spletni portal ARRS
eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba
prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec).
Prijave morajo biti oddane do vključno 15. 9.
2011 do 12. ure. Prijaviteljem svetujemo,
da zaradi možne obremenjenosti strežnika
prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega
roka.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijaviteljraziskovalec nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na
Javni razpis za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Združenimi državami Amerike
v letih 2012–2013« in obvezno oznako prijave (obrazec ARRS-BI-US-JR-Prijava/ 2011)
ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana
na spletni portal ARRS eObrazci in prispe
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 15. 9. 2011 do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
do 15. 9. 2011 do 12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani
obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim
podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. –
oddaja prijave brez digitalnega podpisa –
elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse
zahtevane podatke, kot jih določa ta javni
poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 4/11).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
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bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 20. 9. 2011 ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2011.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije objavljen na spletni strani agencije, www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič
Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozicnovak@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 47800-5/2008/39
Ob-2739/11
Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
20, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Helena
Kamnar, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Republika
Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja
ponudb: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana.
2. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je kompleks Vile Draga,
ki sestoji iz stanovanjske hiše na naslovu
Kidričeva 16, Bled. Objekt se nahaja na zemljišču parc. 1114/25 (njiva, v izmeri 33 m2,
stanovanjska stavba, v izmeri 121 m2 in
dvorišče, v izmeri 193 m2). Predmet prodaje so tudi naslednje nepremičnine: parc.
št. 877/14 (park, v izmeri 43 m2), parc.
št. 1114/30 (neplodno, v izmeri 229 m2),
parc.št. 1114/31 (neplodno, v izmeri 89 m2),
del katere v naravi predstavlja lokalno cesto
z oznako LC 012071, parc.št. 1114/32 (pot,
v izmeri 15 m2), parc. št. 1114/34 (park,
v izmeri 393 m2), parc.št. 1114/36 (park,
v izmeri 2703 m2), parc. št. 1114/37 (park,
v izmeri 625 m2) in parc. št. 1114/39 (pot,
v izmeri 16 m2), vse k.o. Želeče.
Stanovanjska hiša je bila v osnovi zgrajena leta 1932. Obnova strehe, fasade,
oken, instalacij ter tlakov je bila izdelana
leta 1993. Objekt je delno podkleten, pritličje je nad nivojem terena. Dostop v klet je
samo z zunanje strani objekta. Konstrukcija
objekta je iz masivnih zidov. Medetažne
konstrukcije so lesene. Dostop med pritličjem in nadstropjem je po lesenih stopnicah. Strešna konstrukcija je lesena večkapnica in krita z opečnim strešnikom. Fasada
je toplotno izolirana in izdelana z zaključnim ometom. Zunanje okenske police so
iz pločevine. Kleparski deli so iz bakrene
pločevine. Nad vhodom je izdelana nadstrešnica. Nad predprostorom vhoda v pritličju
je terasa v nadstropju. Stene so ometane
in slikane, v sanitarijah obložene s keramiko in ploščami naravnega kamna. Stropi
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so ometani in slikani. V prostorih pritličja,
jedilnice, kuhinje, hodnika je obloga z dekorativnim stropom. Okna so lesena dvojna,
v dnevnem prostoru so zastekljena z izolacijskim steklom. Notranje okenske police so
lesene. Vrata so lesena. Mizarski izdelki so
opleskani. Tlak v sanitarnih prostorih je keramika, delno parket in tekstilne obloge. Na
zahodni strani objekta je terasa na kovinski
konstrukciji z lesenim tlakom. Ogrevanje
prostorov je s centralnim kaminom v pritličju
in električnimi oljnimi radiatorji s termostati
v posameznih prostorih. Opremljenost z instalacijami je elektro instalacija za luč in
moč, telefonska instalacija, strelovod, vodovodna instalacija z lokalno pripravo vode
z električnimi bojlerji.
V objektu so naslednji prostori: v kleti so
pomožni prostori, v pritličju je predprostor,
vhod z jedilnico, dnevna soba loža, hodnik,
kabinet, WC, shramba in kuhinja, v nadstropju je hodnik, tri spalnice in kopalnica.
Površina objekta je 210,06 m2.
Širše območje zemljišča je parkovni
gozd, v katerem je dovoljena samo sanitarna sečnja. Obravnavana nepremičnina se
nahaja na južni strani Blejskega jezera, od
jezera je oddaljena cca 80 m.
Vila Draga se prodaja po načelu videnokupljeno. Objekt je zaseden z najemnikom,
ki ima predkupno pravico in se mu najemno
razmerje izteče 17. 5. 2011. Po spremembi
lastninske pravice vstopi kupec v pravice in
obveznosti najemodajalca.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe.
4. Predkupna pravica:
Na nepremičninah obstajajo predkupne
pravice in sicer:
– na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30,
1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37,
1114/39, vse k.o. Želeče obstaja zakonita predkupna pravica po Zakonu o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03popr, v nadaljevanju: ZUreP-1) in 2. členu Odloka o predkupni pravici Občine Bled
(Uradni list RS, št. 58/07). Občina Bled je
izdala potrdilo št. 3501-493/2010 z dne
15. 10. 2010, iz katerega izhaja, da ne uveljavlja predkupne pravice v skladu z ZUreP-1;
– na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30,
1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37,
1114/39, vse k.o. Želeče obstaja predkupna
pravica po Zakonu o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93, 13/98, 56/99 – ZON, 67/02,
110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10,
v nadaljevanju: ZG) in Zakonu o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1,
v nadaljevanju: ZKZ);
– na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30,
1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37,
1114/39, vse k.o. Želeče obstaja pogodbena predkupna pravica na podlagi aneksa
št. 2 k pogodbi o najemu Vile Draga z dne
1. 2. 2011.
Parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30,
1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36,
1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče, (v nadaljevanju: kompleks Vile Draga) se na javnem zbiranju ponudb prodajajo kot celota
s tem, da cena za parc. št. 1114/25, k.o.
Želeče, ki je delno stavbno in delno gozdno
zemljišče, na kateri stoji objekt, predstavlja 80% najvišje ponujene cene, cena za
parc. št. 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32,
1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o.
Želeče, pa predstavlja 20% najvišje ponujene cene.
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Prodajalec bo za parc. št. 1114/25, k.o.
Želeče (delno stavbno in delno gozdno zemljišče), na kateri stoji objekt, za katerega
je izdano potrdilo, da ima uporabno dovoljenje), sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v roku 30 dni po zaključenem javnem zbiranju ponudb in prejemu
izjave pogodbenega predkupnega upravičenca. Pogodbeni predkupni upravičenec
mora v roku 30 dni po prejemu obvestila
o nameravani prodaji izjaviti, ali uveljavlja
svojo predkupno pravico ter hkrati z izjavo,
da kupuje predmet prodaje plačati tudi varščino v višini 10% izhodiščne cene, ki se
zadrži, če kupnine ne plača v določenem
roku.
Prodajalec bo za parc.št. 877/14,
1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36,
1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče (delno
stavbna in delno gozdna oziroma gozdna
zemljišča) sklenil prodajno pogodbo v roku
15 dni po izteku roka za sprejem ponudbe
v skladu z ZG in ZKZ.
Za gozdna zemljišča bo moral najugodnejši ponudnik sprejeti ponudbo v skladu
z določili ZG in ZKZ pred Upravno enoto
Radovljica in sicer pred podpisom prodajne
pogodbe za parc. št. 1114/25, k.o. Želeče (delno stavbno in delno gozdno zemljišče, na katerem stoji objekt). Kolikor najugodnejši ponudnik ponudbe ne bo sprejel,
bo izgubil vplačano varščino. Kolikor se bo
pojavil zakoniti predkupni upravičenec za
gozdno zemljišče, bo prodajalec, v skladu
z določili ZG in ZKZ, sklenil za gozdna zemljišča pogodbo z zakonitim predkupnim
upravičencem, najugodnejšemu ponudniku
pa bo vrnjen sorazmerni del vplačane varščine (20%). Gozdna zemljišča se prodajo zakonitemu predkupnemu upravičencu,
skladno z določili ZG in ZKZ in sicer po ceni,
ki predstavlja 20% najvišje skupne ponudbene cene za predmet prodaje, dosežene
na javnem zbiranju ponudb.
V primeru, da zaradi uveljavljanja zakonite predkupne pravice kupec objekta
(parc.št. 1114/25, k.o. Želeče) ne bo hkrati
tudi kupec ostalih nepremičnin v kompleksu
Vile Draga, je sestavni del prodajne pogodbe za prodajo nepremičnin parc.št. 877/14,
1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36,
1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče tudi podelitev brezplačne stvarne služnosti za hojo in
vožnjo z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc.št. 1114/25,
k.o. Želeče in v breme vsakokratnega lastnika parc.št. 1114/30, 1114/31, 1114/32,
1114/39, vse k.o. Želeče. Kupec mora pred
izdajo zemljiškoknjižnega dovolila za vpis
lastninske pravice overiti svoj podpis na
zemljiškoknjižnem dovoljenju za vpis služnostne pravice, predložiti potrdilo o plačilu
celotne kupnine in davka na promet z nepremičninami.
5. Ponudbena cena:
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izhodiščna cena 637.500,00 EUR.
Ponudbena cena mora biti zaokrožena na
100 EUR.
Prodajalec bo kot veljavne štel le ponudbe, kjer bo ponujena cena enaka ali višja
navedeni izhodiščni ceni. Izhodiščna in ponudbena cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami,
ki ga plača kupec. V primeru, da enako
ceno ponudita dva ali več ponudnikov, bo
prodajalec pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Prodajalec bo
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom.

6. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi
pogodbe na račun, št. 01100-6300109972,
odprt pri BS (imetnik Izvrševanje proračuna
RS), sklic 18 15113-720001-89221102. Pogodbeni predkupni upravičenec mora hkrati
z izjavo o uveljavljanju predkupne pravice
plačati tudi varščino v višini 10% izhodiščne cene, ki se zadrži, če ne plača kupnine
v roku. Plačana varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči
davek, stroške notarske overitve pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
7. Prehod lastništva:
Lastništvo preide na kupca po sklenitvi
in notarski overitvi pogodbe, plačilu kupnine
in vknjižbi v zemljiško knjigo. V primeru, da
kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se
pogodba šteje za razdrto.
8. Informacije
Zaprosila za podrobnejše informacije
v zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z razpisom se lahko naslovi na elektronski naslov
gp.gs@gov.si.
Predmet nakupa si je mogoče ogledati
po predhodnem dogovoru na elektronski naslov, gp.gs@gov.si. Kontaktna oseba prodajalca je Leon Gostiša, tel. 01/478-15-73.
9. Kraj in čas zbiranja ponudb:
Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in osnutek pogodb, ki so dostopni na spletni strani
http://www.gsv.gov.si/. V primeru težav pri
dostopu do spletne strani se pošlje zahtevek
za posredovanje obrazcev na elektronski
naslov gp.gs@gov.si.
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene za predmetne nepremičnine na račun, št. 01100-6300109972,
odprt pri BS (imetnik Izvrševanje proračuna RS), sklic 18 15113-720001-89221102
s pripisom »Javno zbiranje ponudb – Vila
Draga št. 47800-5/2008«. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine
v roku 30 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži.
Izpolnjen obrazec ponudbe, izpolnjena
in podpisana vzorca pogodbe ter dokazilo
o plačani varščini se pošlje v zaprti ovojnici
na naslov prodajalca (Republika Slovenija,
Generalni sekretariat vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija), s pripisom »Ne odpiraj, ponudba za nakup Vile
Draga, št. 47800-5/2008«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe je 9. 5. 2011
do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele na
naslov prodajalca po poteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), bo
komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in jih neodprte vrnila pošiljatelju.
Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno na vložišču
Generalnega sekretariata Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan od 9. do 15.30, ob petkih
pa od 9. do 14.30.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 5.
2011, ob 11. uri, na naslovu prodajalca: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, sejna soba
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št. 109 – 2. nadstropje. Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik
prisoten osebno kot fizična oseba oziroma
kot zakoniti zastopnik pravne osebe. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati
dejanj za ponudnika.
11. Drugi pogoji:
– v postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postanejo lastniki nepremičnin;
– ponudniki morajo s ponudbo predložiti
dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni (tuji ponudniki morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njihovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske ponudnike, kolikor takega potrdila
ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo
plačane davke in prispevke);
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec;
– nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane;
– ponudbe morajo biti veljavne 4 mesece šteto od zadnjega dneva roka za oddajo
ponudb dalje.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Prodajalec
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi postopek prodaje (sprejem ponudbe
za gozdna zemljišča po ZG in ZKZ ne pomeni sklenitve pravnega posla), pri čemer
se ponudnikom povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Najugodnejši ponudnik nima
do prodajalca nobenih pravic in obveznosti
zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe, če
je bila pri tem upoštevana zakonska predkupna pravica v skladu z ZG in ZKZ in pogodbena predkupna pravica.
Republika Slovenija
Generalni sekretariat Vlade RS
Ob-2633/11
Javni razpis
za dodelitev delovnih štipendij
za področje ilustracije
in fotografije 2011
v skladu s Pravilnikom o uresničevanju
knjižničnega nadomestila, ki ga je izdala
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 14/09).
Žirija za podeljevanje delovnih štipendij
razpisuje za leto 2011 do 14 delovnih štipendij v kategorijah:
1. vrhunski prepoznavni avtorji,
2. študijske štipendije,
3. perspektivni avtorji.
Pogoji za sodelovanje
Upravičenci so avtorji, ki se ukvarjajo
z likovno umetnostjo na področju ilustracije
in fotografije, vezano na monografske publikacije (knjige), ki jih izposojajo slovenske
splošne knjižnice, imajo stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji, ali ustvarjanje vezano na monografske publikacije za otroke,
mladino in odrasle v slovenskem jeziku. Na
razpis se lahko prijavi vsak avtor, ki je (so)
avtor najmanj ene ilustrirane ali s fotografi-
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jami opremljene monografije, ki jo je registriral COBISS (glej www.cobiss.si oziroma
za dodatne informacije se obrnite na vašo
matično knjižnico).
Upravičenec mora:
– ustrezati merilom in kriterijem kvalitete, prepoznavne kot umetniško večplastne
ustvarjalnosti,
– priložiti največ 3 monografske publikacije (knjige), fotografije, diapozitive, CD ali
kak drug material, iz katerega bo nedvomno
možno presojati o kvaliteti monografij,
– dokumentirati udeležbo na mednarodnih in domačih selekcioniranih razstavah,
– dokumentirati nagrade oziroma priznanja, javne kritike, recenzije in ocene ter medijsko odmevnost,
– izpolniti prijavnico z relevantnimi podatki; avtorji dvignejo prijavnico v Galeriji
ZDSLU na Komenskega 8, vsak delavnik od
22. 4. 2011 dalje. Zanjo lahko zaprosijo tudi
po elektronski pošti, zdslu@zveza-dslu.si,
– predložiti najnovejši izpis iz sistema
COBISS, iz katerega je razvidno število izposoj njegovega dela v preteklem letu.
Članstvo v Sekciji ilustratorjev in ZDSLU
ni odločilno. Prednost imajo avtorji, ki so
samozaposleni v kulturi, ki še niso prejeli
delovne štipendije in ki nimajo pravice do
prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila oziroma so deležni le manjših izplačil.
Upravičence bo izbrala tričlanska strokovna žirija, sestavljena iz dveh članov
ZDSLU in zunanjega člana, priznanega
umetnostnega kritika. Žirijo je potrdil Izvršni
odbor Sekcije ilustratorjev pri ZDSLU.
Avtorji lahko prejmejo delovno štipendijo
iz naslova knjižničnega nadomestila Javne
agencije za knjigo RS, če je niso sprejeli
zadnje dve leti.
Avtor izjavlja, da ni pridobil štipendije Ministrstva za kulturo RS ali JAK RS v zadnjih
dveh letih (2009 in 2010).
Prijavo in gradivo pošljite ali osebno dostavite v galerijo, vsak delavnik od 22. 4.
2011 do vključno 9. 5. 2011 (velja poštni
žig) na naslov: ZDSLU, Sekcija ilustratorjev, s pripisom ''za Žirijo za podeljevanje
delovnih štipendij'', Komenskega 8, 1000
Ljubljana.

Opomba: upoštevajte, da se delovna štipendija za področje ilustracije in fotografije
iz naslova knjižničnega nadomestila nanaša
izključno na izposojo knjižničnega gradiva
v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano
izposojo v sistemu COBISS.si (4. člen Pravilnik JAK).

ZDSLU

Ob-2641/11
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Zveze kulturnih društev Tolmin, Zveza kulturnih društev
Tolmin objavlja
javni razpis 2011
Predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev iz sredstev, zagotovljenih za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, proračuna Občine Tolmin.
Naziv in sedež naročnika: Zveza kulturnih društev Tolmin, Trg maršala Tita 8, 5220
Tolmin.
1. Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev: redna dejavnost.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost,
filmska dejavnost, intermedijska dejavnost.
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2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
znaša 56.226,25 EUR.
3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani
ZKD http://zkd-tolmin.si – razpisi; interesenti
jo lahko dvignejo tudi na sedežu Zveze kulturnih društev Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220
Tolmin (Metka Ivančič).
4. Razpisni rok in predložitev prijav: javni
razpis se zaključi 23. 5. 2011.
Prijavitelji morajo izpolnjeno razpisno
dokumentacijo v zaprti ovojnici, z oznako
»Razpis«, po pošti ali osebno oddati najkasneje do 23. 5. 2011, do 12. ure, na naslov:
Zveza kulturnih društev Tolmin, Trg m. Tita
8, 5220 Tolmin.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v tekočem letu 2011.
Zveza kulturnih društev Tolmin
Št. 9/2011
Ob-2671/11
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa
(Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), objavlja
Zavod za šport RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave
in koordinacije programa šolskih
športnih tekmovanj in prireditev
v šolskem letu 2011/2012
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije
programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2011/2012.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) nacionalne panožne športne zveze (to
so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani
športniki uvrščeni v sistem kategorizacije
Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja
športnih zvez),
b) organizacije, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne
športne zveze strokovno pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih športnih
tekmovanj za posamezno športno panogo,
c) pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom pa se lahko prijavijo vsi tisti subjekti,
ki so kot izvajalci letnega programa športa
navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija mora ob prijavi na razpis predložiti:
– razpis šolskega športnega tekmovanja
v posamezni športni panogi (za ekipne panoge velja tekmovalni sistem, ki ga določi
Zavod za šport RS Planica), ki mora vsebovati vsebinski, organizacijski in finančni
načrt izpeljave tekmovanja (za posamezno
športno panogo se lahko razpiše samo en
sistem tekmovanja),
– podatke o koordinatorju, ki bo koordiniral izpeljavo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi
(koordinatorji morajo imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali pa morajo biti strokovno usposobljeni na področju športa).
Zavod za šport RS Planica bo za strokovno pripravo in koordinacijo programa Šolska
športna tekmovanja in prireditve sredstva
razdelil po naslednjih merilih:
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1. Pomembnost panoge
Max. število točk – 60 točk
Panoge razdeljene v 4 skupine:
Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk,
skupina C – 15 točk, skupina D – 0 točk
Skupina A
V skupini A so naslednje panoge:
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Skupina B
V skupini B so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne ponjave, športna
gimnastika), namizni tenis, odbojka na mivki, ples, smučanje (veleslalom in deskanje),
smučarski skoki.
Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), odbojka na mivki.
OŠPP: vse razpisane panoge.
Skupina C
V skupini C so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (kros, tek trojk,
gorski tek, ulični tek), badminton, bowling,
judo, kajak kanu, kolesarstvo (vožnja na
čas, gorsko kolesarjenje, cestno kolesarstvo), lokostrelstvo, mladina in gore, orientacijski tek, smučarski tek in biatlon, plavanje, streljanje z zračno puško, šah, športno
plezanje.
Srednja šola: atletika (kros, tek trojk,
gorski tek, ulični tek), badminton, gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne ponjave, športna gimnastika), judo, kolesarstvo
(gorsko kolesarjenje, cestno kolesarstvo),
lokostrelstvo, orientacijski tek, plavanje,
ples, smučanje (veleslalom in deskanje),
šah, streljanje z zračno puško, športno plezanje.
Skupina D
V skupini D so panoge, ki niso navedene v skupinah A, B, C in niso bile vključene
v sistem Šolskih športnih tekmovanj v šolskem letu 2010/2011 ali se prvič vključujejo
v sistem v šolskem letu 2011/2012. Prijavljenim panogam v skupini D se ne sofinancira delo koordinatorja, pripravljeni razpisi za
osnovne in srednje šole pa bodo objavljeni
v Informatorju I (za šolsko leto 2011/2012).
V šolskem letu 2012/13 imajo panoge iz
skupine D možnost napredovanja v skupino
C, če po pozitivnem odzivu vključenih šol
v panogo to potrdi tudi Odbor za področje
ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica.
2. Nivoji tekmovanj
Max. število točk – 15 točk
Tekmovanja se razdelijo na 4 nivoje glede na to na katerem nivoju posamezna panoga vstopa v sistem na državnem nivoju.
4 nivoji – 15 točk, 3 nivoji – 13 točk, 2
nivoja – 10 točk, 1 nivo – 8 točk
3. Število udeležencev
Max. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na
tekmovanjih v šolskem letu 2009/10 (podatke pridobi Zavod na podlagi zaključnih
poročil panoge):
0 do 100 udeležencev – 5 točk, 100 do
499 udeležencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad 1000 udeležencev
– 25 točk
5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 37.500,00 EUR.
Skupna razpisana sredstva so v višini
37.500 EUR (18.750 EUR v obdobju avgust–oktober 2011 in drugi del sredstev
18.750 EUR v obdobju april–junij 2012). Iz-
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brani izvajalci (koordinatorji) jih bodo prejeli
v dveh delih. Prvi del sredstev bodo upravičenci prejeli po podpisu osnovnih tripartitnih
pogodb (zavod, panožna zveza, organizacija
oziroma subjekt in koordinator) ter ob predložitvi (ponudnikov – Nacionalna panožna
športna zveza oziroma organizacija) celotnih razpisov posamezne panoge, ki bodo
objavljeni v publikaciji Informator I (2011/12)
v mesecu avgustu 2011, drugi del sredstev
pa na podlagi zaključnega poročila, ki ga
morajo koordinatorji panog (žig nacionalne
panožne športne zveze, organizacije oziroma subjekta) poslati na Zavod za šport RS
Planica v 21 dneh po izpeljavi finalnega tekmovanja oziroma najkasneje do 7. 6. 2012.
6. Sredstva bodo porabljena v skladu
s terminskim planom.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do
petka, 13. 5. 2011. Šteje se, da je vloga
prispela pravočasno, če je bila (najkasneje)
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana na Zavodu za šport RS Planica,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora
biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen
z napisom »ne odpiraj – ŠŠT 2011/2012«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti
dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na
zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo
oddane na predpisanih obrazcih, ki so del
razpisne dokumentacije, bodo izločene iz
nadaljnjega postopka.
8. Prijava na razpis: mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 17. 5. 2011.
Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
dneva za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu www.sportmladih.net.
Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica (Marko Primožič, tel. 01/434-23-96, e-pošta:
sst@sport.si). Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane
in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali
dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
Št. 610-0001/2011
Ob-2634/11
Občina Mozirje na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 in
56/08)) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 25/09 in 9/10)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju kulturne dejavnosti
v Občini Mozirje za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa: predlog
javnega razpisa je zbiranje predlogov za

sofinanciranje programov na področju kulturne dejavnosti v letu 2011, ki jih bo Občina Mozirje sofinancirala iz občinskega
proračuna.
2. Višina razpisanih sredstev: v Odloku
o proračunu Občine Mozirje za leto 2011
(Uradni list RS, št. 23/11) je za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti zagotovljenih 9.700,00 EUR.
3. Prijava na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva,
– samostojni izvajalci na področju kulture,
– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih
vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu Občine Mozirje.
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon
o društvih (velja za društva),
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in
nastopih,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Občine Mozirje in na spletni strani
Občine Mozirje: http://www.mozirje.si.
Prijave na javni razpis dostavite osebno
ali po pošti v zaprti kuverti, s pripisom: »Ne
odpiraj - Razpis kultura 2011«, na naslov
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330
Mozirje, do 13. 5. 2011, in sicer do 12. ure.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji
obveščeni s sklepom.
4. Končna določila
Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.
V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
programov na področju kulturne dejavnosti
v Občini Mozirje.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Občina Mozirje
Št. 331-3/2011
Ob-2642/11
Mestna občina Celje na podlagi 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00, 108/01 in 70/06) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61-2615/2008) objavlja:
razpis
za dodelitev sredstev finančne
pomoči za nakup in vgradnjo malih
(individualnih ali skupinskih) čistilnih
naprav za komunalne odpadne vode
v Mestni občini Celje za leto 2011
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode do 50 PE.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode na območju Mestne občine
Celje. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2011, v višini 20.000,00 EUR.
Sofinanciralo se bo do 50% investicije. DDV
ni predmet sofinanciranja.
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2. Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo: fizične ali pravne osebe za
nepremičnino, ki stoji na območju Mestne
občine Celje.
3. Pogoji:
– čistilna naprava mora imeti certifikat
oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS,
št. 45/07),
– čiščenje komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi mora biti
v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav na (Uradni list RS, 98/07),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se bo v naslednjih
dveh letih izvedla izgradnja kanalizacije –
informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod – kanalizacija d.o.o.,
Lava 2a, Celje,
– objekt za katerega se bo ali se je nabavila v letu 2011 čistilna naprava mora biti
legalen,
– mala čistilna naprava se je ali se bo
vgradila v letu 2011,
– obvezna priloga vlogi je predračun oziroma račun in potrdilo o plačilu,
– v primeru biološke čistilne naprave
je potrebno zahtevku za izplačilo sredstev
priložiti dokazilo o pozitivno opravljeni prvi
meritvi.
III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi
prilogami). Razpisna dokumentacija bo na
razpolago od dneva objave javnega razpisa
na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, in na spletnih straneh
Mestne občine Celje (www.celje.si), rubrika
Mestna občina – javna naročila in razpisi.
IV. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS
dalje.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
do 23. 5. 2011. Vlogo pošlje v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj – Razpis male čistilne naprave 2011«. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo pravočasno oddane.
V. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla najkasneje do 26. 5.
2011. Vloge bo komisija obravnavala do
27. 5. 2011. Če vloga ne bo popolna, bo
prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja vlog, da jo dopolni. Vloga se bo štela za prispelo z dnem prispetja dopolnitve.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
V primeru, da bo razpisanih sredstev manj
kot sredstev zahtevanih v vlogah, bodo imele prednost vloge, ki so prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo v roku petnajst dni
od dne, ko bo komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev. Po izdani odločbi in predloženih dokazilih (računi, potrdila o plačilu računov) o končani izvedbi bo
z vsakim upravičencem sklenjena pogodba
o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev
se izvrši na transakcijski račun upravičenca

v roku 30 dni od obravnave predloženih dokazil. Dokazila se bodo obravnavala enkrat
mesečno do 10. v mesecu.
Dokazila o dokončani investiciji (računi in
dokazila o plačilu računov, dokazila o opravljenih prvih meritvah) se morajo predložiti
najkasneje do 30. 10. 2011.
VI. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, ki opravlja
nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet
tega razpisa.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali da so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Mestna občina Celje
Ob-2643/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Odloka o sofinanciranju programov
na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 33/09)
in Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 26/11) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju tehnične kulture
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011
I. Na podlagi sprejetega letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova
Gorica za leto 2011 se bodo iz proračunskih
sredstev sofinancirali naslednji programi:
– modelarstvo,
– padalstvo,
– jamarstvo,
– potapljaštvo,
– podvodna fotografija,
– radioamaterstvo,
– motociklizem,
– avtomobilizem,
– astronomija in letalstvo.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta,
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
Sredstva za investicije v prostore in
nakup ter vzdrževanje osnovnih sredstev
niso predmet tega javnega razpisa.
Javni razpis ni namenjen šolskim krožkom, ki delujejo na področju tehnične kulture in predstavljajo redni šolski program.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 40.000,00 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na razpis za sofinanciranje programov
na področju tehnične kulture se lahko prijavijo društva in zveze društev s področja tehnične kulture, katerih delovanje ni financirano iz
proračuna mestne občine v okviru posebnih
oziroma drugih proračunskih postavk.
IV. Splošni pogoji kandidiranja:
Izvajalci programov tehnične kulture morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– glavno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
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– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica in pretežno delujejo na njenem območju,
– imajo najmanj 70% članov iz Mestne
občine Nova Gorica,
– izvajajo program, ki mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– bodo prijavljeni program izvedli v letu
javnega razpisa,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini 50% vrednosti prijavljenega programa (lastna sredstva),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje izvajanja načrtovanih aktivnosti,
– imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost,
– imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
V. Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi meril za sofinanciranje, določenih
v Odloku o sofinanciranju programov tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica,
upoštevaje razpisana sredstva.
VI. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu
(IX. točka). Razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si, pod
rubriko »Aktualni razpisi – javna naročila,
javni natečaji in razpisi« ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti
(soba III/27). Dodatne informacije v zvezi
z razpisom lahko dobijo na telefonski številki
05/335-0-353 (Robert Cencič).
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo
do izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele po roku, in nepopolne vloge, bodo
zavržene.
VII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek
za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali osebno oddajte
v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova
Gorica, z oznako »Javni razpis – TK 2011
– Ne odpiraj, do vključno 23. maja 2011, do
10. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki
do izteka roka (23. 5. 2011, do 10. ure) prispe na naslov naročnika oziroma je vložena
v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I).
V primeru dopolnjevanja prijave je treba
poleg označbe javnega razpisa navesti še
besedo »Dopolnitev«.
VIII. Postopek za izbor in oceno prijavljenih programov tehnične kulture bo vodila
petčlanska strokovna komisija, imenovana
s strani župana.
IX. Odpiranje vlog ni javno in bo 23. 5.
2011, ob 14. uri.
X. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-2645/11
Na podlagi 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite
za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj
in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Ura-
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dno glasilo, št. 7/98) objavlja župan Občine
Vipava,
javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere
za kredite, najete v letu 2011,
za izgradnjo, prenovo
in nakup stanovanj
in stanovanjskih hiš v Občini Vipava
Namen subvencioniranja obrestnih mer
je izgradnja, prenova in nakup stanovanj
in stanovanjskih hiš na območju Občine Vipava, za katere prosilec najame kredit pri
banki, s katero ima Občina Vipava sklenjeno
pogodbo o kreditiranju občanov v letu 2011.
V prenovo sodi tudi ureditev centralnega
ogrevanja z zemeljskim plinom.
Višina sredstev za subvencijo v letu 2011
znaša 21.000,00 EUR.
Kvota posojil do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno
mero znaša 305.000,00 EUR.
Najvišji znesek kredita, ki ga občina
subvencionira posameznemu prosilcu, je
25.000,00 EUR.
Obrestna mera za kreditojemalce
je EURIBOR + 0%.
Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.
Interesenti, ki želijo najeti kredit, morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje,
ki jih določa Pravilnik o subvencioniranju
obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo,
prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih
hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu, št. 7/98, z dne 4. junij 1998.
Splošni pogoji:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je občan Občine Vipava,
– da je lastnik (solastnik) stanovanjske
hiše, ki jo namerava prenavljati s kreditom,
za katerega se prijavlja,
– da gre za nepremičnino na območju
Občine Vipava,
– da ima veljavno gradbeno dovoljenje
ali lokacijsko informacijo oziroma da ima
sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju,
– da prosilec oziroma njegov družinski član ni kupil stanovanja na podlagi
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 18/91).
Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno pogodbo z banko, s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju
v roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi
na prednostno listo prosilcev kredita,
– da plača banki stroške odobritve kredita,
– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po
tarifi zavarovalnice ali s poroki,
– da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kreditna sposobnost itd.).
Interesenti oddajo vlogo na posebnem
obrazcu na naslov Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava, s pripisom za stanovanjski kredit (obrazci bodo na voljo na sedežu
občine, vsak delovni dan, med 8. in 13.30,
kontaktna oseba: Helena Kobal).
Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave
tega razpisa v Uradnem listu RS.
Občina Vipava
Št. 430-0005/2011-2
Ob-2646/11
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), 7. člena
Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec
(Naš časopis, št. 252/99), Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 12/09) in
Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja na
območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
od leta 2008 do leta 2013 (Uradni list RS,
št. 25/08, 1/09) objavlja Občina Dobrova Polhov Gradec
javni razpis
za sofinanciranje programa
pospeševanja in ohranjanja kmetijstva
v Občini Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2011
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva
v Občini Dobrova - Polhov Gradec za leto
2011.
Sredstva se namenijo za:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski
proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge
I, Pogodbe o ustanovitvi ES
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen
Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
1.2. Ohranitev podeželske dediščine
(5. člen uredbe komisije (ES) 1857/2006)
1.3. Usposabljanje in informiranje članov
kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe
Komisije (ES) št. 1857/2006)
2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov
2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (ukrep de minimis)
2.2. Izboljšanje gospodarske vrednosti
gozdov (ukrep de minimis)
2.3. Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis)
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol.
V letu 2011 imajo prednost pri razpisu
vloge na ukrepa:
2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti in
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol.
II.Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so podjetja v katerih število zaposlenih ne presega 5 zaposlenih in imajo sedež v Občini Dobrova
- Polhov Gradec. Med ta podjetja (mikropodjetja, kot so opredeljena v Uredbi Komisije
(ES) št. 70/2001) se uvrščajo tudi kmetijska
gospodarstva. Upravičenci so natančneje
opredeljeni pri posameznem ukrepu.
Pomoč se ne odobri za podjetja, ki so
v težavah.
III. Ukrepi in pogoji za pridobitev pomoči:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski
proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge
I, Pogodbe o ustanovitvi ES
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen
Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen: sredstva se namenijo za modernizacijo kmetijskih gospodarstev, izboljšanje
konkurenčnosti in izboljšanju velikostne in
posestne strukture zlasti kmetij, ki jim je
kmetijska dejavnost edini vir preživetja.
Cilj: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih
razmer ali standardov za boljše počutje živali.
Višina pomoči:
– do 30% na ostalih območjih,
– do 40% upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih
z omejenimi dejavniki,

– do 40% na ostalih območjih ali do 50%
upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih z omejenimi
dejavniki kadar je upravičenec mlad kmet.
Pomoč se odobri kolikor so naložbe opredeljene v poslovnem načrtu in se izvaja v petih
letih od vzpostavitve ali prevzema kmetijskega gospodarstva,
– nakup kmetijskih zemljišč do višine
10% upravičenih stroškov celotne naložbe,
če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del
celotne investicije,
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
posamezno naložbo je 2500 €,
– najvišji znesek naložbe za dostope do
kmetijskih gospodarstev ali zemljišč (privatne poti) je 10.000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena
skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– končana naložba mora izpolnjevati
novo uvedene minimalne standarde glede
okolja, higiene in dobrega počutja živali,
– naložbe v gnojne jame in gnojišča, ki
so sestavni del novogradnje hleva, morajo
dosegati standarde nitratne direktive,
– naložba mora izpolnjevati enega izmed
ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, razen pri kmetijskih
poslopjih, če gre za nadomestitev objekta
starejšega od 30 let, oziroma popolna prenova poslopja,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom.
Vrste pomoči:
A. – naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke,
rejo),
– naložbe v skladišča za krmo vključno
s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte in opremo za pridelavo,
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo,
B. nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije,
C. prva postavitev ali obnova travniških
sadovnjakov,
D. naložbe v postavitev ali obnovo pašnika ali obore,
E. naložbe v agromelioracijska dela na
kmetijskih zemljiščih (stroški drenažnih del
in čiščenja vodnih jarkov niso opravičljivi
stroški),
F. naložbe v dostope do kmetijskih gospodarstev in zemljišč (dovozne poti, poljske poti),
G. naložbe v nakup novih ali rabljenih
kmetijskih strojev.
Opravičljivi stroški:
– stroški izgradnje in izboljšanja nepremičnine,
– stroški nakupa novih ali rabljenih kmetijskih strojev in kmetijske opreme vključno
z računalniško opremo,
– stroški postavitve in obnove travniških
sadovnjakov,
– stroški opreme za vzpostavitev nadzorovane paše domačih živali in gojene divjadi, vključno z oskrbo živali z vodo (nakup
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pašnega aparata, ograd, obor in opreme za
oskrbo živali z vodo na pašniku),
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč,
v višini 10% opravičljivih stroškov celotne
investicije,
– stroški ureditve privatnih cest do kmetije,
– stroški agromelioracijskih del povezanih z ravnanjem terena in vzpostavitvijo
travinj,
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo projektov (honorarji arhitektov, študij
izvedljivosti).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– nakup in zasaditev letnih rastlin,
– nakup živali,
– stroški za drenažna dela, opremo za
namakanje in namakalna dela,
– naložbe za nadomestitev,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki
jih je upravičenec že izvedel, ali je z izvedbo
pričel pred odobritvijo sredstev,
– samostojne naložbe ali obnove gnojne
jame in gnojišča niso upravičeni stroški. Ti
stroški so upravičeni le, če so sestavni del
novogradnje hleva,
– samostojen nakup kmetije in kmetijskih
zemljišč,
– naložba ni upravičena, če je namenjena proizvodnji proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– ne glede na vir dodeljene pomoči (lokalni, državni ali evropski viri), najvišji znesek
dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 € v kateremkoli
obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €,
če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi (OMD).
Ciljna skupina (upravičenci): upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva,
vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.2 Ohranitev podeželske dediščine
(5. člen uredbe komisije (ES) 1857/2006)
Namen: sredstva se namenijo za ohranjanje tradicionalne krajine in stavb na območjih določenih v Strokovnih zasnovah
s področja varstva kulturne dediščine za
območje Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Cilj: ohranjati tradicionalno izročilo in krajino na podeželju.
Višina pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah namenjenih ohranjanju neproizvodne
dediščine na območjih z omejenimi dejavniki
(ali do 50% na območjih izven OMD),
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na
proizvodnih kmetijskih poslopjih na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50% na območjih izven OMD), če naložba ne povzroči
povečanja proizvodnje zmogljivosti,
– do 60% dodatnih stroškov nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov na
območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50%
na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
5000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,

– naložba mora biti skladna z izdanimi
kulturno varstvenimi pogoji,
– objekt ali območje kjer stoji objekt mora
biti vključen v Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za območje
Občine Dobrova - Polhov Gradec. Kolikor
ni vključen v Strokovne zasnove mora imeti
mnenje območnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da je objekt z vidika varovanja kulturne dediščine pomemben,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva morajo biti lastniki objekta
proizvodne ali neproizvodne dediščine.
Vrste pomoči:
A. zunanja obnova kmetijskih poslopij,
B. zunanja obnova pomožnih kmetijskih
objektov,
C. zunanja obnova ostalih objektov
neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na
kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti).
Opravičljivi stroški:
– stroški zunanje obnove kmetijskih poslopij,
– stroški zunanje obnove pomožnih kmetijskih objektov,
– stroški zunanje obnove ostalih nepro
izvodnih objektov, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke,
zgodovinske znamenitosti),
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo obnove (vključno s stroški honorarjev
arhitektov, študij izvedljivost).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– naložbe v stanovanjske objekte na
kmetiji.
Ciljna skupina (upravičenci): upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva,
s sedežem Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.3 Usposabljanje in informiranje članov
kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe
Komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen: pri programu izobraževanja
kmetov se sofinancirajo izobraževanja in
usposabljanja kmetov in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega
izobraževanja.
Cilj: dvig usposobljenosti članov kmetijskega gospodarstva z različnimi oblikami
informiranja in usposabljanja ter izboljšanje
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov v obliki
subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja usposabljanje
kmetov mora k vlogi priložiti letni program
izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje
mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem
upravičencem na območju občine,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije,
članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj
za dostop do storitev.
Vrste pomoči:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in kmetijskih delavcev,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi
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z običajnimi operativnimi stroški podjetja
(npr.: davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje),
– na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije
in predstavitev nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Opravičljivi stroški:
– stroški organiziranja programa usposabljanja ali izobraževanja,
– na področju organizacij forumov, tekmovanj, razstav in sejmov: stroški organizacije tekmovanj, sejmov, strokovnih ekskurzij, stroški udeležbe na strokovnih posvetih,
forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če
so namenjeni izobraževanju, usposabljanju,
posvetu, forumu, razstavi, sejemski predstavitvi, stroški simboličnih nagrad podeljenih
v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na
zmagovalca,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na
običajne operativne stroške podjetja kot so
računovodske storitve, davčno svetovanje
ipd.),
– stroški izdaje publikaciji, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da
so predstavljeni v publikaciji.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci sredstev iz tega ukrepa so
izvajalci storitev, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti namenov točke 1.3 in katerih
storitve so namenjene članom kmetijskih gospodarstev območja občine.
2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov
2.1
Naložbe v dopolnilne dejavnosti
na kmetiji (ukrep de minimis)
Namen:
Posestna struktura kmetijskih gospodarstev v občini je razmeroma slaba, hkrati je
veliko osamljenih kmetij. Dodaten vir zaslužka lahko te kmetije najdejo v novih dejavnostih, s čemer izboljšajo svoj ekonomski
položaj. Poleg izboljšanja ekonomskega položaja kmetij je namen ukrepa tudi ohranjaje
poseljenosti podeželja.
Cilji:
Ustvarjanje pogojev in možnosti za nova
delovna mesta ter realizacijo poslovnih idej
članov kmetijskega gospodarstva. Ukrep je
namenjen naložbam potrebnim za začetek
opravljanja nekmetijske dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 40% na območjih
izven OMD),
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet (ali do
50% na območjih izven OMD),
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– najvišji znesek dodeljene pomoči je
5000 €.
Vrste pomoči:
– predelava kmetijskih pridelkov, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gob,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– turizem na kmetiji (gostinska, nastanitvena in negostinska dejavnost),
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi
znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– ribogojstvo in predelava sladkovodnih
rib,
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena
skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– izpolnjevanje vseh pogojev za opravljanje določene dejavnosti (registracija pro
izvodnega obrata, izobrazba nosilca, registracija dopolnilne dejavnosti …),
– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom.
Opravičljivi stroški
– stroški izgradnje in izboljšanja objekta, ki je namenjen opravljanju dopolnilne
dejavnosti,
– stroški nakupa nove ali rabljene opreme in strojev vključno z računalniško opremo namenjeno opravljanju dopolnilne dejavnosti,
– drugi stroški povezani s pripravo in
izvedbo projektov.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– honorarji arhitektov, študije izvedljivosti,
– preproste naložbe (naložba v objekt
ali opremo ne sme le nadomestiti starega
objekta opreme, brez povečanja proizvodnje
zmogljivosti),
– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina (upravičenci):
– člani družine, ki so fizične osebe in
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnost,
– podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih in so
registrirana za opravljanje naštetih dopolnilnih dejavnosti,
– skupine proizvajalcev, ki skupaj investirajo v dopolnilno dejavnost.
2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti
gozdov (ukrep de minimis)
Namen: nezadostna odprtost gozdov
z gozdnimi prometnicami, zastarelost delovnih sredstev povečujeta stroške povezane s pridobivanjem lesa, kar vpliva na
nekonkurenčnost gozdarstva.
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Cilj:
– izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva,
– izboljšanje dohodkovnega položaja pri
lastnikih gozdov,
– razvoj novih proizvodov ter uvajanje
novih proizvodnih tehnologij,
– izboljšanje varnosti pri delu,
– modernizacija proizvodnje,
– večja odprtost gozdov.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 30% na območjih
izven OMD),
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet(ali
do 40% na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
2500 €.
Vrste pomoči:
– naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak,
– naložbe v nakup novih ali rabljenih
strojev in opreme za delo v gozdu,
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– sofinancirajo se naložbe v zasebne
gozdove,
– upravičenec mora biti lastnik ali solastnik gozda,
– upravičenost gradnje gozdne vlake
mora potrditi Zavod za gozdove RS,
– naložba v gozdno vlako mora biti ekonomsko upravičena,
– stroški nakupa in dobave opreme,
stroški usposabljanja,
– za nakup strojev ali opreme za delo
v gozdu, mora imeti vlagatelj v lasti najmanj
5 ha gozda.
Opravičljivi stroški
– stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake,
– splošni stroški povezani s pripravo
projekta,
– stroški nakupa in dobave opreme.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– pri naložbi v nakup novih ali rabljenih
strojev in opreme niso upravičeni stroški za
nakup mehanizacije za strojno sečnjo,
– DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni zavezanec,
– skupna pomoč za naložbo ne sme
presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina:
Upravičenci do sredstev so zasebna
kmetijska gospodarstva, registrirana v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki kmetujejo
skladno z načeli dobre prakse.
2.3 Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis)
Namen: pri programu usposabljanja
in izobraževanja se financirajo programi
usposabljanja ali izobraževanja, ki je namenjeno dopolnilni dejavnosti, udeležbi na
seminarjih, in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih organizacij in
ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja, namenjenih dopolnilnim dejavnostim
na kmetiji.
Cilj: povečati konkurenčnost kmetijskih
gospodarstev s spodbujanjem registracije
dopolnilnih dejavnosti.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov.

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje ali
usposabljanja, mora k vlogi priložiti letni program izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje,
mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem
upravičencem na območju občine,
– upravičenci, ki kandidirajo za pridobitev
sredstev različnih usposabljanj in izobraževanj, to dokazujejo z dokazilom o udeležbi
na izobraževanju ali usposabljanju in dokazilom o uspešnem zaključku usposabljanja.
Vrste pomoči:
– organizacija in udeležba izobraževanje
in usposabljanje odraslih,
– organizacija in udeležba na forumih,
– organizacija strokovnih eksurzij,
– organizacija tekmovanj in razstav in
sodelovanje na njih,
– organizacija sejmov in sodelovanju na
sejmih,
– svetovalne storitve kmetom,
– priprava publikacij, brošur, letakov,
– vzpostavitev spletnih strani.
Opravičljivi stroški:
– stroški usposabljanja ali izobraževanja,
– stroški organiziranja izobraževanja ali
usposabljanja,
– stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na
običajne operativne stroške podjetja kot so
računovodske storitve, davčno svetovanje
ipd.),
– stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi, sejemski predstavitvi,
– stroški informiranja preko medijev in
drugih dejavnosti povezanih z informiranjem,
– stroški simboličnih nagrad podeljenih
v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na
zmagovalca.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški,
– stroške izobraževanj za pridobivanje
certifikatov nove dopolnilne dejavnosti na
kmetiji mora upravičenec vrniti skupaj za zamudnimi obrestmi, če dopolnilna dejavnost
ni bila registrirana v treh letih po prejemu
sredstev.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci do sredstev so vsi člani
kmetijskega gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost ali jo nameravajo
registrirati v treh letih, organizatorji izobraževanj in usposabljanj, ki delujejo na območju
občine, lahko tudi izven občine.
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol
Namen: finančna pomoč je namenjena
popularizaciji poklicnega, srednje šolskega,
visokošolskega ali univerzitetnega študija
na kmetijskih programih poklicnih srednjih
šol in univerz.
Cilj: spodbujati mlade, predvsem bodoče
nosilce kmetijskih gospodarstev, da se odločajo za šolanje na kmetijskih šolah, s čemer
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želimo doseči boljšo izobrazbeno strukturo
na kmetijah.
Višina pomoči:
– do višine 450 € na dijaka in študenta
v tekočem šolskem letu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član
je upravičenec, mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev,
– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem letu,
– redno vpisan v srednješolski program
ali univerzitetni študij v tekočem šolskem
letu.
Vrste pomoči:
– enkratna pomoč dijakom in študentom
kmetijskih šol in univerz.
Omejitve:
– enkratna pomoč se ne izplača dijakom
in študentom, ki niso vpisani v kmetijske
šole,
– dijaki in študentje ponovno vpisani v isti
letnik in študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni.
Ciljna skupina (upravičenci)
Dijaki in študentje kmetijskih šol in univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem kmetijskega gospodarstva.
IV. Merila
Merila so natančneje opisana v razpisni
dokumentaciji.
V. Višina razpisanih sredstev
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 11003 Proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011. Okvirna višina
razpisanih sredstev je 38.000 €.
VI. Omejitve
Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so
nastali po datumu odobritve sredstev in so
bili plačani do predložitve zahtevka.
Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu je 50 €.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za isti namen, ki ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva Evropske unije.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov izven Občine Dobrova - PolhovGradec.
Kolikor bo na razpis prispelo več vlog,
kot je na razpolago sredstev, se bo odstotek
pomoči sorazmerno znižal, razen pri vlogah
na ukrepe, ki imajo v letu 2011 prednost
(2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti in 3.1
Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol.
VII Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu: http://www.dobrova-polhovgradec.si ali na sedežu občine.
Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve na
elektronski naslov info@dobrova-polhovgradec.si, posredujemo tudi po elektronski
pošti. Kontaktna oseba občinske uprave za
informacije je Helena Čuk.
VIII. Način prijave in roki:
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na sedežu občine.
Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podatki: Občina Dobrova - Polhov
Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova,
s pripisom »ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja vloge. Vloge iz katerih
ni razvidno, da se nanašajo na javni razpis
se zavrže.
Rok za oddajo vlog: 31. 5. 2011

IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
2. 6. 2011, v prostorih Občine Dobrova Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge bo pregledala in strokovno
ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine
Dobrova - Polhov Gradec.
S sklepom župana se zavrže se vloge:
– ki so prepozno prispele,
– ki niso oddane na predpisani razpisni
dokumentaciji,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem
roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih
ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za
prijavo.
Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima priložene vse priloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
v roku 14 dni od odpiranja in strokovnega
pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo.
Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva
za dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku
se ne upoštevajo.
X. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku
odloča na predlog strokovne komisije župan
oziroma oseba, ki jo pooblasti župan.
Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo predpisane pogoje iz predpisov in javnega razpisa in so za namen zagotovljena sredstva se izda odločba o pravici do
sredstev.
V obrazložitvi odločbe o pravici do sredstev je utemeljena odločitev in v primeru
pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stroški
za katere so sredstva namenjena.
Rok za izdajo odločbe o pravici do sredstev je 60 dni od ugotovitve vseh dejstev.
XI. Pritožba na odločbo: zoper odločitev
v odločbi o pravici do sredstev lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v roku
8. dni od prejema odločbe.
XII. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo
zahtevke na predpisanem obrazcu.
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke za
izplačilo upravičenih sredstev do 30. 4.
2012.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih na podlagi računa in potrdila
o plačilu računa.
Na podlagi popolnega zahtevka, se izplačajo sredstva na vlagateljev transakcijski
račun. Nakazilo na transakcijski račun šteje,
da je bilo zahtevku v celoti odobreno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se
o spremembah odloči z odločbo. Na to odločbo pritožba ni dovoljena.
Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami predpisov, javnega razpisa ali odločbe
o pravici do sredstev se zavrne.
XIII. Spremljane namenske porabe sredstev:
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. Namenskost po-
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rabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor
občine.
Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko
porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od
dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev. V teh primerih ne more pridobiti
sredstev za dobo petih let.
Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je vlagatelj za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je vlagatelj za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja
v razpisu,
– da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremično in opremo sofinancirano iz proračuna
občine, pred iztekom 5 let,
– če investicije za katero je pridobil sredstva ni dokončal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu, kot je predvideval
v prijavi na razpis,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
XIV. Informacije: dodatne informacije po
tel. 01/360-18-00, kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati tudi po elektronski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Št. 330-4/2011-8
Ob-2647/11
Mestna občina Nova Gorica objavlja na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 26/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08) in na podlagi Odloka o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 14/10,
20/11, v nadaljevanju: odlok) naslednji
javni razpis
za dodeljevanje pomoči za programe
in investicije v kmetijstvu in podeželju
v Mestni občini Nova Gorica
za leto 2011
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
tega javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov osnovne kmetijske pridelave in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
v skladu z določili odloka. Ukrepi, ki so predmet sofinanciranja, so natančneje opredeljeni v točki 14 tega razpisa.
3. Namen javnega razpisa: je stimuliranje malih in srednje velikih kmetijskih gospodarstev za investiranje v zmanjšanje
proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti,
izboljšanje naravnega okolja ali higienskih
razmer ali standardov za dobro počutje živali.
3. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
3.1. Upravičenci do sredstev so:
Upravičenci do pomoči po skupinskih izjemah so mala in srednja velika kmetijska
gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno
proizvodnjo kmetijskih proizvodov in prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki
se izvede na območju Mestne občine Nova
Gorica.
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Upravičenci do pomoči de minimis so
mala in srednje velika kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
in prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se izvede na območju Mestne občine
Nova Gorica ter registrirana stanovska in
interesna društva, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis investicijo, ki se izvede
na območju Mestne občine Nova Gorica
ali Goriške statistične regije. Upravičenci so
lahko tudi nosilci dopolnilne dejavnosti, če
imajo enako stalno prebivališče kot nosilec
kmetijskega gospodarstva.
Upravičenci so podrobneje določeni pri
posameznih ukrepih iz točke 14 tega razpisa ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 15 tega razpisa).
3.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Pomoč po skupinskih izjemah iz točke
14.A tega razpisa se v skladu s 7. členom
odloka odobri le za investicije, ki še niso
začete in se bodo začele izvajati šele po
prejetju odločbe o odobritvi sredstev.
Upravičenec, ki je za iste upravičene
stroške že prejel državno pomoč po skupinskih izjemah, ne more pridobiti sredstev iz
tega javnega razpisa oziroma jih lahko pridobi le do največje dovoljene višine pomoči
(prvi odstavek 8. člena odloka).
Skupna dodeljena pomoč de minimis posameznemu upravičencu, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh zaporednih proračunskih let. Pomoči
de minimis se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste
upravičene stroške lahko upravičenec dobi
pomoč le enkrat pri katerem koli dajalcu pomoči po tem pravilu.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih stroškov prijavljenega programa
ali investicije znašati vsaj 1000 EUR (brez
vključenega DDV). Pri odobritvi sredstev se
bodo upoštevali samo tisti predračuni, računi ali pogodbe, katerih vrednost bo najmanj
100 EUR (brez vključenega DDV).
Program oziroma investicijo, za katero
upravičenec prejme pomoč po tem javnem
razpisu, mora upravičenec ohraniti vsaj pet
let po dodelitvi sredstev.
Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke
14 tega javnega razpisa ter v pogojih in
merilih za dodelitev sredstev (točka 15 tega
razpisa).
4. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je
150.000 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9005 Spodbude za
urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj
kmetijstva. Od tega je predvideno za ukrepe iz:
točke 14.A: 50.000 EUR;
točke 14.B: 100.000 EUR.
Kolikor sredstva na razpisu pri posamezni skupini ukrepov (A, B) ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na drugo skupino ukrepov (A, B).
Sredstva za programe in investicije na
področju kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
5. Višina odobrenih sredstev:
Maksimalni zneski odobrenih pomoči
so navedeni pri posamezni vrsti ukrepov
iz točke 14.
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Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost
21.000 EUR (brez vključenega DDV).
Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi na podlagi določil odloka,
tega javnega razpisa, glede na višino vseh
zaprošenih sredstev in glede na višino razpoložljivih sredstev.
V primeru, da so izkazani upravičeni
stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca na javni razpis, se
znesek sofinanciranja s strani razpisovalca
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
6. Izguba pravice do dodelitve sredstev,
nerazdeljena sredstva:
Upravičenec izgubi pravico do delitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz
7. točke tega javnega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti investicije
oziroma programa, za katerega so mu bila
z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka nerazdeljena, se
lahko dodelijo prejemnikov sredstev, ki so
v roku iz 7. točke tega javnega razpisa v celoti realizirali investicijo oziroma program.
Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve
še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna
komisija, pri čemer upošteva namen odloka
in tega javnega razpisa ter najvišjo višino
sofinanciranja za posamezen ukrep.
7. Obdobje porabe sredstev:
Obdobje, za katerega so namenjena
sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2011. Sredstva na podlagi tega
javnega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim programom in investicijam, ki bodo
realizirana v času:
– za pomoč po skupinskih izjemah (ukrepi iz točke 14.A tega javnega razpisa) od
dneva prejema odločbe, izdane na podlagi
tega javnega razpisa in najkasneje do 30. 6.
2011;
– za pomoč de minimis (ukrepi iz točke
14.B tega javnega razpisa) od 2. 9. 2010 do
najkasneje 1. 9. 2011.
8. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je za ukrepe:
– iz točke razpisa 14.A do vključno 16. 5.
2011, do 12. ure,
– iz točke razpisa 14.B do vključno 10. 6.
2011, do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo
najkasneje do 16. 5. 2011(za ukrepe iz točke
14.A) oziroma najkasneje do 10. 6. 2011 (za
ukrepe iz točke 14.B), do 12. ure, prispele
po pošti oziroma bodo osebno oddane na
naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba
38, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo
s sklepom zavržene.
9. Organ, pri katerem se vložijo vloge na
razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, soba 38/I.
10. Priprava vlog:
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na
obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila
se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja
zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi

dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave
iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v javnem
razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane
podatke in mora biti dostavljena do roka, določenega v 8. točki tega javnega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti
kuverti, na njeno sprednjo stran pa nalepi
obrazec »ovojnica ponudbe«, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
11. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog:
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in
bo potekalo dne 16. 5. 2011 za ukrepe A in
10. 6. 2011 za ukrepe B.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja
vlog pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije
ter vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku,
s sklepom zavrže občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni
organ).
Strokovna komisija obravnava popolne
vloge na podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripravi predlog
prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga
izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom
sredstev ter Mestno občino Nova Gorica se
določijo s pogodbo.
12. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz
8. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev,
po predhodni predložitvi dokazil o izvedenih
programih oziroma investicijah ter namenski
porabi sredstev.
13. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure (ob sredah
od 8. do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
soba 28/I ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si.
Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih
razpisne dokumentacije, mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare).
14. Ukrepi
14. A. Skupinske izjeme (Uredba komisije ES št. 1857/2006)
14.A.1. Pomoč za naložbe v kmetijska
gospodarstva
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb
v osnovno kmetijsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih zaradi zmanjšanja pro
izvodnih stroškov, izboljšanja in preusmeritve proizvodnje, izboljšanja kakovosti ter
ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja
ali izboljšanja higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin,
– nakup strojev in opreme, vključno z računalniškimi programi do tržne vrednosti
blaga (razen traktorjev in drugih pogonskih
strojev),
– splošni stroški navedenih izdatkov (kot
na primer honorarji arhitektov, inženirjev in
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svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti,
nakup patentov in licenc ...).
Pomoč se lahko dodeli tudi za nakup zemljišč, razen zemljišč za gradnjo, v vrednosti
do 10% upravičenih stroškov naložbe.
Omejitve višine in drugi pogoji:
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne
sme preseči 400.000 eurov v katerem koli
obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki ni podjetje v težavah. Pomoč
se ne odobri:
– za nakup proizvodnih pravic, živali in
letnih rastlin;
– za zasaditev letnih rastlin;
– za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka
naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe
vode za najmanj 25%;
– za preproste naložbe za nadomestitev;
– za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko ali mlečne pro
izvode;
– ob kršenju kakršnih koli prepovedi
ali omejitev, opredeljenih v uredbah Sveta
o uvedbi skupnih ureditev trga, tudi če se
take prepovedi ali omejitve nanašajo le na
pomoč Evropske unije.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti upravičenih stroškov brez DDV.
14.A.2 Pomoč za arondacijo
Cilj ukrepa: zmanjšanje proizvodnih stroškov zaradi majhnih in razpršenih parcel.
Upravičeni stroški: stroški pravnih in
upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Višina sofinanciranja: do 100% nastalih
upravičenih stroškov, brez DDV.
14.A.3 Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Cilj ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški so:
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in
oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo
za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb porekla in označb porekla ali potrdil
o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Evropske unije;
– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta ISO 9000 ali
14000, sistemov na temelju analize tveganj
in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje
upoštevanja pristnosti in tržnih normativov
ali programov presoje vplivov na okolje;
– stroški za usposabljanje osebja za
uporabo programov in sistemov iz prejšnje
alineje;
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se lahko odobri samo za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani, in/ali
nadzor, ki ga opravijo tretje strani, ki so
odgovorne za nadzor in spremljanje uporabe geografskih označb in označb porekla, ekoloških označb ali označb kakovosti,
če so take označbe skladne z zakonodajo
Evropske unije;
– pomoč ne sme biti dodeljena za izdatke ob naložbah;
– pomoč ne sme biti odobrena za stroške nadzora, ki ga opravijo kmetje sami, ali

če zakonodaja Evropske unije določa, da
jih nosijo kmetje, ne da bi bila opredeljena
višina stroškov;
– pomoč mora biti dodeljena v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom;
– če storitve iz tega člena zagotavljajo
skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije za vzajemno pomoč, članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev; vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne
stroške za zagotavljanje storitve;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju Mestne občine Nova
Gorica in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
14.A.4 Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in
strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih
storitev, organizacije prireditev za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na
tekmovanjih, širjenja znanstvenih dognanj,
publikacij in spletišč.
Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu: stroški organiziranja programa za usposabljanje, potni stroški in dnevnice udeležencev;
– na področju organizacije prireditev za
izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih
prostorov, simbolične nagrade (do 250 eurov na nagrado in zmagovalca);
– publikacije, 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.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se odobri za stroške storitev, ki
jih opravijo tretje strani;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju Mestne občine Nova
Gorica in se jim dodeli v obliki subvencioniranih storitev;
– če storitev zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije, članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ne sme
biti pogoj za dostop do storitev; prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve;
– pomoč se zagotavlja prek pravnih in
fizičnih oseb, ki so registrirane za izvajanje
tehnične pomoči v kmetijstvu.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
14.B. »De minimis« (Uredba komisije ES
št.1998/2006)
14.B.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti
na kmetijah
Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov,
ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje
in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje do-
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hodkovnega položaja in utrjevanje tržnega
položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški
nakupa opreme vključno z računalniško
opremo, stroški promocije (priprava in tisk
promocijskega materiala, priprava in objava
oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne
strani, stroški najema razstavnega prostora,
stroški nočitev do priznane višine največ
100 EUR/nočitev), stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani
z dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva).
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, že
registrirana ali registrirana pred izplačilom
pomoči, dokazilo o zavarovanju kmetov za
nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva,
če so tako zavarovani, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo
o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
14.B.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih
Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe
na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški
nakupa opreme, vključno z računalniško
opremo, stroški promocije ((priprava in tisk
promocijskega materiala, priprava in objava
oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne
strani, stroški najema razstavnega prostora,
stroški nočitev do priznane višine največ
100 EUR/nočitev), stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih
z dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva).
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, predračuni ali računi, izdani od zaključka
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega
razpisa, dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
14.B.3 Trženje kmetijskih proizvodov in
storitev
Cilj ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje
dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje in skladiščenje. Nakup opreme
za prostore za prodajo kmetijskih pridelkov
in izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, predračuni ali računi, izdani od zaključka
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega
razpisa, dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
14.B.4 Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Namen ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih
krajih, kjer prevozi niso ekonomsko upravičeni.
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Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza na kilometer v odročnih
krajih.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih
odročnih prog z navedbo razdalj in številom
prevozov letno.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih operativnih stroškov (brez DDV) tovornega transporta iz odročnih krajev, ki bodo
določeni z razpisom. Skupna pomoč »de
miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000
eurov bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
15. Merila in pogoji za dodelitev sredstev:
15. 1 Splošni pogoji:
Prijavitelji za ukrepe iz točke 14.A tega
javnega razpisa morajo poleg drugih v javnem razpisu navedenih določil za dodelitev
sredstev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva morajo obdelovati najmanj 4 ha
primerljivih površin na območju Vipavske
doline ali najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške planote.
– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo
biti registrirane za osnovno kmetijsko pro
izvodnjo ter opravljati svojo dejavnost na
območju Mestne občine Nova Gorica
Prijavitelji za ukrepe iz točke 14.B tega
javnega razpisa morajo poleg drugih v javnem razpisu navedenih določil izpolnjevati
še:
– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva morajo obdelovati najmanj 4 ha
primerljivih površin na območju Vipavske
doline ali najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške planote.
– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo
opravljati dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica.
– Registrirana stanovska in interesna
društva, združenja in zveze: navedena
društva morajo delovati na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Program ali
investicija, ki jo prijavljajo na javni razpis,
se mora izvesti na območju Mestne občine
Nova Gorica.
15.2 Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 14.A tega
javnega razpisa bo komisija pri ocenjevanju
vlog upoštevala naslednje ponderje:
– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo
in opravlja dejavnost na območju MONG:
ponder 1
– kmetija na Trnovski in Banjški planoti:
ponder 0,75
– ostale kmetije ponder: 0,5.
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 14.B tega
javnega razpisa bo komisija pri ocenjevanju
vlog upoštevala naslednje ponderje:
– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za kmetijsko pridelavo in predelavo
in opravlja dejavnost na območju MONG:
ponder 1,
– kmetija na Trnovski in Banjški planoti
ponder: 0,75,
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– ostale kmetije in pravne osebe ponder 0,5.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 330-3/2011-2
Ob-2648/11
Mestna občina Nova Gorica objavlja na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 26/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08) in Odloka o sofinanciranju
programov društev s področja kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 8/10, v nadaljevanju: odlok)
naslednji
javni razpis
za sofinanciranje programov društev
s področja kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Nova Gorica
za leto 2011
I. Razpisovalec: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica.
II. Predmet javnega razpisa in upravičeni
stroški:
Predmet sofinanciranja so naslednje
vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica:
1. izobraževanja,
2. promocija društev in območja delovanja društev,
3. priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih
razpisih,
4. prireditve s področja kmetijstva in podeželja,
5. nakup strokovne literature, priprava
in tiskanja zbornikov, strokovne literature in
promocijskega materiala.
Predmet sofinanciranja so tudi materialni
stroški, ki so vezani na izvedbo programa
(stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine ipd.).
Predmet sofinanciranja na podlagi tega
javnega razpisa niso:
1. programi, ki se ne izvajajo na območju
Mestne občine Nova Gorica,
2. programi, ki se sofinancirajo iz drugih
občinskih ali drugih javnih virov,
3. profitni programi,
4. stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
5. stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima
prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.
Ne glede na druge določbe tega javnega
razpisa se ne sofinancirajo tisti programi,
katerih sofinanciranje bi pomenilo kršitev veljavnih predpisov o državnih pomočeh.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine
Nova Gorica.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina razpoložljivih proračunskih sredstev za
izvedbo javnega razpisa je 15.000,00 EUR
in so zagotovljena na proračunski postavki
1102/9007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja. Sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki
dotacij.
V. Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do sredstev so strokovna,
interesna ali stanovska ter druga društva
oziroma zveze društev s področja kmetijstva
in podeželja Mestne občine Nova Gorica, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. njihovo delovanje je neprofitne narave,
2. so registrirana skladno s predpisi
o društvih,
3. imajo skladno z veljavnimi predpisi
urejeno vso potrebno dokumentacijo,
4. imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
in druge pogoje za izvedbo programa,
5. opravljajo dejavnosti s področja kmetijstva in podeželja, kar mora biti tudi razvidno iz njihovega naziva,
6. imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica ali izvajajo programe na njenem območju,
7. imajo pravočasno in v celoti izpolnjene
pogodbene obveznosti do Mestne občine
Nova Gorica iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovala.
Za društva s področja kmetijstva in podeželja se štejejo društva, katerih glavni
namen je:
– združevanje kmetijskih pridelovalcev
in rejcev živali, podeželskih žensk in podeželske mladine,
– informiranje, izobraževanje ali pomoč
podeželskemu prebivalstvu,
– ohranjanje tradicionalnih kmečkih običajev,
– ohranjanje kulturne dediščine s področja kmetijstva in podeželja,
– ohranjanje obrti, ki so povezane s kmetijstvom.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev:
Do sredstev na podlagi tega javnega razpisa niso upravičeni:
– prijavitelji, ki so za iste upravičene stroške že prejeli sredstva občinskih ali drugih
javnih virov,
– prijavitelji, pri katerih se ugotovi, da so
navajali neresnične podatke.
VII. Upravičeni stroški
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:
1. Za izobraževanje: stroški kotizacije in
gradiv, stroški predavateljev, stroški najema prostora, potni stroški (stroški vozovnic,
goriva);
2. Za promocijo društev in območja delovanja društev: materialni stroški izvedbe
promocijskih aktivnosti (npr.: stroški najema
prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov);
3. Za pripravo projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih: stroški priprave projektne dokumentacije (stroški zunanjega izvajalca,
pridobivanje dokazil in drugih prilog);
4. Za prireditve s področja kmetijstva in
podeželja: materialni stroški izvedbe prireditev (npr.: stroški najema prostora in opreme,
pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov);
5. Za nakup strokovne literature, priprave in tiskanja zbornikov, strokovne literature
in promocijskega materiala: stroški nakupa strokovne literature, priprave in tiskanja
zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.
Za upravičene stroške se štejejo tudi
materialni stroški, ki so vezani na izvedbo
programa (stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine ipd.). Upravičeni stroški niso:
stroški telefona in bančni stroški.
Vse upravičene stroške je potrebno izkazati, in sicer v vlogi na javni razpis s pogodbami, predračuni ali računi, izdanimi v obdobju iz X. točke tega javnega razpisa. Za
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izplačilo odobrenih sredstev je potrebno
upravičene stroške dokazati z dokazili o izvedenih programih ter dokazili o namenski
porabi sredstev.
VIII. Višina odobrenih sredstev:
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost programa, kot najvišja
vrednost programa posameznega društva
upošteva vrednost 2.000 EUR brez vključenega DDV.
Višina sredstev, ki se odobri posameznemu upravičencu, se določi na podlagi
določb odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, na podlagi rezultatov
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
Najvišji znesek sofinanciranja Mestne
občine Nova Gorica za posameznega upravičenca je največ 2000 EUR.
V primeru, da so izkazani upravičeni
stroški ob realizaciji programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja programa
sorazmerno zmanjša v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev:
upravičenec izgubi pravico do delitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela
odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke
tega javnega razpisa ne realizira oziroma ne
realizira v celoti programa, za katerega so
mu bila z odločbo sredstva odobrena.
X. Obdobje porabe sredstev: obdobje,
za katerega so namenjena sredstva iz tega
javnega razpisa, je proračunsko leto 2011.
Sredstva na podlagi tega razpisa bodo dodeljena tistim odobrenim programom, ki
bodo realizirani v času od 2. 9. 2010 do
1. 9. 2011.
XI. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 10. 6.
2011.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje 10. 6. 2011, do 12. ure, prispela po
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1.
nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
XII. Organ, pri katerem se vložijo vloge:
vloge se lahko oddajo osebno ali po pošti
v zaprti kuverti, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za kmetijstvo – društva«, na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje, soba 38.
XIII. Priprava vlog
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na
obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila
se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od
prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje
posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu
in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke
in mora biti dostavljena do roka, določenega
v XI. točki tega javnega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti
kuverti, na njeno sprednjo stran pa nalepi
obrazec »ovojnica ponudbe«, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
XIV. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija, potekalo bo dne 10. 6. 2011.
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Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja
vlog pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije
ter vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku,
s sklepom zavrže občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni
organ).
Strokovna komisija obravnava popolne
vloge na podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripravi predlog
prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga
izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom
sredstev ter Mestno občino Nova Gorica se
določijo s pogodbo.
XV. Obvestilo o izidu razpisa:
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje v 60 dneh po poteku roka iz XI.
točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev,
po predhodni predložitvi dokazil o izvedenih
programih ter namenski porabi sredstev.
XVI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti od ponedeljka do petka, od 8. do
14. ure (ob sredah, od 8. do 16. ure), na
naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 28/I, ter
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo
je potrebno oddati na obrazcih razpisne
dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka
Kompare).
XVII. Merila za dodelitev sredstev:
Zaprošeni zneski posameznega upravičenca se ponderirajo glede na področje, aktivnosti ter delež članov iz MONG, in sicer:
PODROČJE

AKTIVNOSTI

DELEŽ
ČLANOV
IZ MONG

PONDER
KMETIJSTVO

1

DRUGO

0,5

ORGANIZACIJA SAMOSTOJNIH VEČJIH
PROGRAMOV

1

UDELEŽBA V PROGRAMIH DRUGIH
ORGANIZATORJEV

0,5

IZVAJANJE OSNOVNEGA PROGRAMA

0,25

81-100%

1

33-80%

0,5

0-32%

0,25
Mestna občina Nova Gorica

Ob-2670/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 4. člena Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
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št. 11/09) in Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 26/11) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih
programov in projektov v Mestni občini
Nova Gorica v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov in
projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju:
a) področje otrok:
– program oziroma projekt je namenjen
otrokom v starosti do vključno 14 let,
– vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
– dejavnosti med šolskimi počitnicami,
– preventivne aktivnosti,
– zmanjševanje nasilja med in nad otroki,
– dvigovanje kakovosti življenja otrok,
– kakovostno preživljanje prostega
časa,
– neformalno učenje, izobraževanje in
usposabljanje,
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija otrok v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih.
b) področje mladine:
– program oziroma projekt je namenjen
mladim v starosti od 15 do 29 let,
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj,
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi,
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– razvoj interesnih oblik združevanja
mladih,
– aktualne mladinske iniciative,
– kreativno preživljanje prostega časa,
– informacijske dejavnosti.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en letni otroški ali mladinski program ali največ tri
otroške ali mladinske projekte.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja
vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno
vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v:
– formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
– turistična potovanja, turistični izleti in
turistična letovanja,
– športna tekmovanja in športne programe,
– programe in projekte s pretežno internetno vsebino,
– vključevanja odvisnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravljenje odvisnosti.
Programi in projekti, ki predstavljajo redne šolske oziroma študijske programe,
niso predmet tega javnega razpisa.
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Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki iste programe ali projekte
prijavljajo na druge javne razpise mestne
občine.
2. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci
otroških in mladinskih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih
proračunskih postavk:
– društva in zveze društev,
– mladinski sveti,
– druge pravne osebe in izvajalci, ki niso
profitnega značaja in katerih izvajanje programov ali projektov, namenjenih otrokom in
mladim, je izkazana kot glavna dejavnost.
Za prijavitelje se ne štejejo subjekti ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica oziroma izpostavo ali enoto v kateri je
najmanj 85% otrok in mladostnikov iz Mestne občine Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju otroških ali
mladinskih dejavnosti in delujejo najmanj
eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu
z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini 50% vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje
tudi prostovoljno delo v višini 10% vrednosti
prijavljenega programa ali projekta),
– program ali projekt se izvaja na območju ali v interesu mestne občine,
– program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– vsebina programa ali projekta mora
ustrezati predmetu javnega razpisa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 65.000 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofinanciranju otroških in
mladinskih programov in projektov v Mestni
občini Nova Gorica, upoštevaje razpisana
sredstva.
6. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, in ob
sredah, od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova
Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani,
http://www.nova-gorica.si, pod rubriko »Aktualni razpisi – javna naročila, javni natečaji
in razpisi«.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični
projekt izpolniti ločen obrazec, priloge oziroma dokazila pa vložiti v enem izvodu za vse
prijavljene projekte.
7. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov:

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali osebno
oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, v zaprti kuverti, s pripisom
»Javni razpis OMD 2011 – Ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
ime in naslov prijavitelja.
8. Rok za prijavo na razpis je do 23. 5.
2011, do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (23. 5. 2011, do 10. ure) prispe na
naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I).
V primeru dopolnjevanja prijave je treba
poleg označbe javnega razpisa navesti še
besedo »Dopolnitev«.
Nepravočasne in nepopolne vloge bodo
zavržene.
9. Postopek za izbor in oceno prijavljenih
otroških in mladinskih programov in projektov bo vodila petčlanska strokovna komisija,
imenovana s strani župana.
10. Odpiranje vlog ni javno in bo 24. 5.
2011, ob 14. uri.
11. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju pisno obveščeni.
12. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica, na tel. 05/335-03-53
(Robert Cencič).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 610-6/2011-416
Ob-2690/11
Občina Ljutomer na podlagi 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1
in 56/08), 5. člena Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov in
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture
v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 8/04) ter Sklepa županje,
številka: 610/2011-416-420 z 8. 4. 2011,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje letnih programov
in dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture v Občini Ljutomer za leto 2011
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer za leto 2011.
2. Na razpis se lahko prijavijo društva,
skupine ali posameznik, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Občine
Ljutomer, so registrirani najmanj eno leto,
imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo
dokumentacijo po zakonu o društvih, imajo
zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje določene ljubiteljske kulturne
dejavnosti, da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov in je
izvedba programa primerljiva s povprečno
kakovostjo v dejavnosti.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se lahko
dvignejo v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba 108, od dneva objave
javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav, vsak dan v času uradnih ur, oziroma
na spletni strani Občine Ljutomer, www.obcinaljutomer.si.
4. Občina bo sofinancirala naslednja področja:
– dejavnost sekcij v kulturnih društvih,
skupinah in posameznikih v ljubiteljski kulturi redne dejavnosti po merilih v višini 60%,
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– prostočasne kulturne aktivnosti, kot so
sodelovanje na območnih, medobmočnih in
državnih srečanjih v višini 10%,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v višini
10%,
– delovanje v evropskem merilu v višini
5%,
– uspehi v regijskem, državnem in evropskem merilu v višini 3%,
– realizacija letnih programov z upoštevanjem dejanskega delovanja v občini in
izven nje, organiziranje kvalitetnih samostojnih projektov v višini 5%,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine v višini 5%,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost v višini 2%.
Podrobneje so kriteriji in merila opredeljena v pravilniku.
5. Kot pravočasno vložene štejejo vse
prijave, ki bodo poslane ali vložene do
6. maja 2011. Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti na naslov: Občina Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali jo do roka
oddati v vložišču na istem naslovu, soba
št. 108, v času uradnih ur. Prijava mora biti
oddana v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj
– Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture v Občini Ljutomer za leto 2011.« Na
hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
vrnjene prijaviteljem.
6. Predvidena višina razpisanih sredstev
za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer za leto 2011 znaša 22.885,00 €.
7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po
izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, kontaktna oseba Renata Zrinski,
tel. 02/584-90-63.
Občina Ljutomer
Ob-2696/11
Na podlagi 10. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011
(Uradni list RS, št. 17/11) Občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško objavlja
javni razpis
za delno povrnitev stroškov izvedbe
odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v Občini
Krško
I. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je delna povrnitev stroškov izvedbe
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško na podlagi sprejetega sklepa o potrditvi koncepta
gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško,
katerega je sprejel Občinski svet Občine
Krško na 39. seji dne 17. 5. 2010 (povezava:
http://www.krsko.si/obcina_projekti_investicije.php?page_id=1223).

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Splošni pogoji kandidiranja:
– upravičenci po javnem razpisu so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini
Krško, ki so lastniki stanovanjske stavbe do
katere so izvedli zemeljska dela na priključku oziroma na sekundarnem omrežju v skupni dolžini več kot 50 m v lastni režiji.
2. Pogoji pri izvedbi odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij:
– podeljena pravica graditi, za kar se
šteje notarsko overjena pogodba o pridobitvi
lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma
obligacijske pravice, s katero se dovoljuje
gradnja oziroma izvajanje del na vseh nepremičninah v lasti vlagatelja oziroma v lasti
članov gospodinjstva, ki bodo potrebne za
gradnjo širokopasovnega omrežja,
– zapisnik o prevzemu del,
– skica izvedbe (pri izgradnji in izračunu
je potrebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe
priključitve na širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij, razen v primeru, da
bi bila izvedba odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij nesorazmerno draga).
3. Povračilo stroškov izvedenih del:
– vračilo se izvede v višini 3 EUR/m izvedenih del, vendar se kot osnova za izračun
upoštevajo dolžine priključkov in sekundarnih vodov, ki na posameznika presegajo 50
m.
III. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto
2011, po programu 13069001 Investicijska
vlaganja v telekomunikacijsko omrežje, pod
proračunsko postavko 4119 – Širokopasovno omrežje, v višini 250.000,00 EUR.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali
v zvezi z gradbenimi in eventualno obrtniškimi deli ter se povrnejo v višini 3 EUR/m
izvedenih del, pri čemer se kot osnova za
izračun upoštevajo dolžine priključkov in
sekundarnih vodov, ki na posameznika presegajo 50 m.
Uporabniki oziroma lastniki stanovanjskih stavb na področju naselij, kjer se je
v preteklosti gradilo kanalizacijsko omrežje
in jim je bilo omogočeno sofinanciranje kabelske kanalizacije v okviru javnega razpisa
za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode, niso upravičeni do kakršnekoli refundacije. Navedeno
velja tudi za uporabnike v naseljih, kjer je
v tem trenutku predvideno brezžično širokopasovno omrežje in se bo v prihodnjih letih
optično omrežje gradilo sočasno s kanalizacijskim ter za tiste lastnike stanovanjskih
stavb, ki imajo omogočen priklop na omrežje
kabelske televizije.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora
vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi
obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško
(CPT Krško), Cesta krških žrtev 46, Krško,
na spletnih straneh CPT Krško (www.cptkrsko.si) pod rubriko Aktualno in na spletni
strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni razpisi.
VI. Rok in način prijave: kandidat vloži
vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti
na naslov: Center za podjetništvo in turizem
Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.
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Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega delovnega ponedeljka v mesecu. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsak prvi
torek v mesecu po roku za oddajo vlog. Za
prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge
do prvega delovnega ponedeljka v mesecu
maju, vloge se bodo sprejemale do porabe
sredstev.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za delno povrnitev
stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v Občini
Krško«.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi
obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno, in sicer vsak prvi
delovni torek v mesecu, po roku za oddajo
vlog. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj
pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v določenem roku, bodo zavržene. Popolne
vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v 2. točki II Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
Prejete vloge se bodo obravnavale po
časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot
je na voljo razpoložljivih sredstev glede
na namembnost sofinanciranja, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni s sklepom v roku petnajst dni
od dne, ko bo komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi
bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun
upravičenca v roku 30 dni od začetka veljavnosti pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine
Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo pri izvedbi priključitve na širokopasovno
omrežje pa izvaja predstavnik upravljavca
Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Občina Krško
Št. 419-30/2011-2
Ob-2711/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 4. člena Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 33/09), Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju
programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št
57/09) in Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 26/11), objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje programov
veteranskih organizacij
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov veteranskih organizacij
iz proračuna Mestne občine Nova Gorica,
katerih vsebina vključuje predvsem:
– organizacijo prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti ...),
– organizacijo ali soorganizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice …), ki
pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih
potreb,
– skrb za spomenike in spominska obeležja,
– domoljubno vzgojo in ozaveščanje.
Javni razpis ni namenjen izvajalcem, ki
iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise mestne občine.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
2. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– Imajo status veteranske organizacije
najmanj eno leto in delujejo najmanj eno
leto,
– Imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica,
– Imajo urejeno dokumentacijo v skladu
z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje,
– Imajo urejeno evidenco o članstvu in
pobirajo članarino za svoje člane,
– Imajo najmanj 20% članstva z območja
Mestne občine Nova Gorica,
– Imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje programa,
– Imajo izdelano finančno konstrukcijo,
v kateri so predvideni prihodki in odhodki za
izvedbo programa,
– Imajo zagotovljena lastna sredstva
oziroma soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 30% vrednosti prijavljenega
programa,
– Svoje delo opravljajo na neprofitni
osnovi,
– So v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine, če
so bili stranka z mestno občino,
– Prijavljajo program, ki je predmet tega
razpisa,
– Vlogi prilagajo vsa potrebna dokazila,
na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati iz-
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polnjevanje meril, ki so določena v razpisni
dokumentaciji.
3. Višina finančnih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij znaša 20.000,00 €.
4. Rok za izvedbo programov in poraba
dodeljenih sredstev: programi, sofinancirani
na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno realizirani do 31. 12. 2011.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje prijav:
vloge programov prijaviteljev bodo ocenjene
v skladu z naslednjimi merili:
a) število članov s prebivališčem na območju mestne občine,
b) program dela:
a) kvaliteta,
b) obseg,
c) organizacija prireditev (organizacija
ali soorganizacija družabnih in drugih oblik
društvenih dejavnosti, npr. pohodi, srečanja,
tekmovanja, obletnice,.., ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb):
a) občinski in medobčinski nivo,
b) republiški nivo,
d) status društva, ki deluje v javnem interesu.
6. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure v Uradu direktorja
Mestne občine Nova Gorica (soba 5/I) ter na
spletni strani, http://www.nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu.
7. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni
št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, v zaprti
kuverti s pripisom »Javni razpis Veterani
2011 – Ne odpiraj«.
8. Rok za prijavo na razpis je do 23. 5.
2011 do 14. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (23. 5. 2011 do 14. ure) prispe na
naslov Mestne občine Nova Gorica oziroma
je vložena v sprejemni pisarni (soba 38/I).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
ime in naslov prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne
ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo
zavržene.
9. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
10. Dodatne informacije lahko dobite
v Uradu direktorja Mestne občine Nova Gorica, na tel. 05/335-01-29 (Milena Filipčič).
Mestna občina Nova Gorica
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Javne dražbe
Št. 352-0006/2011
Ob-2654/11
Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10) in sklepa
Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno, sprejetega na 5. redni seji, dne 13. 4.
2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, tel. 07/349-82-60,
faks: 07/349-82-69, e-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si.
II. Opis predmeta prodaje:
1. dvosobno stanovanje (prazno) št. 5,
v 1. nadstropju, v skupni neto tlorisni površini 53,90 m2 in pomožni prostor (klet),
v neto tlorisni površini 3,60 m2, ki je vpisano kot etažna lastnina pod št. 26.E pri vl.
št. 1277/1, k.o. Mokronog, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Rožna ul. 1, Mokronog;
2. dvosobno stanovanje (prazno) št. 11,
v 3. nadstropju v skupni neto tlorisni površini 53,90 m2 in pomožni prostor (klet),
v neto tlorisni površini 2,70 m2, ki je vpisano kot etažna lastnina pod št. 32.E pri vl.
št. 1280/1, k.o. Mokronog, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Rožna ul. 3, Mokronog.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodaja stvarnega premoženja.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
1. za stanovanje št. 5 na naslovu Rožna
ul. 1, Mokronog: 40.596,33 EUR. Najnižji
znesek višanja izklicne cene je 300 EUR.
2. za stanovanje št. 11 na naslovu Rožna
ul. 3, Mokronog: 40.596,33 EUR. Najnižji
znesek višanja izklicne cene je 300 EUR.
Draži se vsako stanovanje posebej.
V. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v osmih dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa na transakcijski račun
Občine Mokronog - Trebelno v enkratnem
znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba je razpisana dne 23. 5. 2011, ob 10. uri,
in bo potekala v sejni sobi občinske uprave
Občine Mokronog - Trebelno, Pod Gradom
2, Mokronog.

VII. Višina varščine
Interesenti morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene, na transakcijski račun Občine Mokronog - Trebelno št. SI5601399-0100019930,
odprt pri UJP Novo mesto, s pripisom:
a) Rožna 1 ter sklicem: 00 90568-01,
b) Rožna 3 ter sklicem: 00 90568-03.
Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju – kupcu vštela v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo
varščina vrnjena brezobrestno najkasneje
v osmih dneh po zaključku javne dražbe.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali
fizična oseba, ki pred začetkom dražbe:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu s priloženo številko transakcijskega računa dražitelja za primer vračila varščine;
– predloži notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da
se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži
pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev (velja
za pravne osebe) oziroma veljavni osebni
dokument (za fizične osebe).
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
kot overjeno kopijo.
IX. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti prodajno pogodbo; če v tem času ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, organizator obdrži njegovo
varščino;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo) poravna
kupec.
X. Dodatne informacije o pogojih javne
dražbe: vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in ogledu predmeta javne
dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu
Občine Mokronog – Trebelno, pri Saši Mežnaršič, tel. 07/349-82-68.
XI. Ustavitev postopka: župan Občine
Mokronog - Trebelno lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Mokronog - Trebelno
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Razpisi delovnih mest
Št. 94/11
Ob-2637/11
Na podlagi določil Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 03/07 – UPB2),
34. člena Statuta Doma starejših Rakičan in
sklepa Sveta zavoda z dne 28. 3. 2011, Svet
zavoda Doma starejših Rakičan razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/ice zavoda.
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke, ki poleg splošnih pogojev, določenih
v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen
strokovni izpit po tem zakonu;
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit iz Zakona o socialnem varstvu;
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva in opravljen
strokovni izpit po tem zakonu;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga
mora končati v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
2. Mandat direktorja/ice traja pet let, z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba za čas trajanja mandata.
3. Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni po njegovi objavi. Svet
prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne
bo obravnaval. Kandidati/ke bodo o izbiri
obveščeni v zakonitem roku.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkem življenjepisu,
program in vizijo dela zavoda naj kandidati
pošljejo najkasneje v 15 dneh od objave
na naslov: Dom starejših Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota,
z oznako »Za razpis direktorja/ice«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Svet zavoda »Dom starejših Rakičan«
Št. 014-0015-2011-3
Ob-2703/11
Občinski svet Občine Puconci, Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje na podlagi 12. in 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvoj-

ni zavod Občine Puconci (Uradni list RS,
št. 25/2011 – UPB) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda
Razvojni zavod Občine Puconci.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo turistične, ekonomske, organizacijske, pravne
ali druge ustrezne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
ter
– ima ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Direktor/ica bo po predhodnem mnenju
sveta zavoda imenovan/a za mandatno
dobo pet let.
Kandidat/ka mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda
za mandatno obdobje.
Kot dokazilo o državljanstvu RS kandidat/ka predloži potrdilo o državljanstvu,
o doseženi izobrazbi fotokopijo diplome,
o najmanj petih letih delovnih izkušenj fotokopijo delovne knjižice ter kot dokazilo
o ustreznih organizacijskih in vodstvenih
sposobnostih pa kandidat/ka predloži potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah na
vodstvenih delovnih mestih.
Kandidat/ka, ki izpolnjuje pogoje, naj pošlje prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi razpisa,
v zaprti kuverti, na naslov: Občina Puconci,
Občinski svet – KMVVI, Puconci 80, 9201
Puconci, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico RZ Občine Puconci«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po
sprejemu sklepa Občinskega sveta Občine
Puconci o imenovanju direktorja/direktorice
javnega zavoda.
Morebitne dodatne informacije dobite
vsak dan na tel. 02/545-91-00.
Občina Puconci
Ob-2706/11
V skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02,
79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US: U-I-45/07,
Up-249/06-22, 103/07, 45/08 – Zarbit, v nadaljevanju ZDR), in Pravilnikom o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v Javni agenciji za tehnološki razvoj RS,
z dne 31. 3. 2011, Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska 22, 1511 Ljubljana objavlja prosto delovno mesto:

višji svetovalec II – področni svetovalec II – visoka izobrazba – VII/1.
Besedilo razpisa je objavljeno na spletni
strani, www.tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 97
Ob-2709/11
Javni socialno varstveni zavod Center
za usposabljanje, delo in varstvo Črna na
Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem, na podlagi 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07), 37.,
38., in 39. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem,
ter sklepa Sveta Centra z dne 23. 2. 2011,
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo v skladu z 69. členom
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 3/07) in pet let delovnih izkušenj ali višjo
strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu, dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– strokovni izpit v skladu z 69. členom
Zakona o socialnem varstvu,
– ob prijavi na ta razpis mora predložiti
svoj program razvoja Centra,
– kandidat/ka mora imeti tudi opravljen
program za vodenje socialno varstvenega
zavoda. V skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je lahko za direktorja/ico
imenovan/a tudi kandidat/tka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja/ice.
Mandat direktorja/ice traja pet let in začne teči z dnem, ko izda soglasje k imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo.
Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja
mandata.
Prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati/ke v 15 dneh od dneva objave razpisa na
naslov: Svet Centra, CUDV Črna, Center
144, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom:
»Razpis za direktorja – Ne odpiraj!«
Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem
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Druge objave
Št. 189/2011
Ob-2738/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08,
4/10 in 20/11) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za
kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni ciljni poziv
za izbor organizatorjev udeležbe
Slovenije na Bienalu mladih Evrope
in Sredozemlja 2011 v Casablanci
in predstavitve Slovenije na izbranih
mednarodnih umetniških sejmih
v letu 2011
(v nadaljevanju: javni poziv,
oznaka JCP-LUM-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet poziva
Predmet poziva je sofinanciranje predstavitev sodobnih vizualnih umetnikov, ki
delujejo v Sloveniji in Slovenijo predstavljajo v tujini na naslednjih kulturnih projektih
v tujini:
1.1. Organizacija predstavitve Slovenije
na:
– Bienalu mladih Evrope in Sredozemlja
2011 v Casablanci
1.2. Predstavitev Slovenije na umetniških sejmih v letu 2011:
– Art Basel in Volta Basel, Basel;
– Art Forum Berlin;
– Artissima Torino;
– FIAC Pariz;
– Frieze Art Fair London;
– Paris Photo;
– Viennafair, Dunaj.
2. Področje in cilj poziva
Področje poziva obsega predstavitev
vseh mednarodno uveljavljenih zvrsti sodobnih vizualnih umetnosti in avtorjev, ki
v mednarodnem kulturnem prostoru predstavljajo Slovenijo in njeno ustvarjalnost.
Cilj poziva je spodbujanje, promoviranje ter mednarodno uveljavljanje izvirnih
in vrhunskih sodobnih slovenskih vizualnih
umetnosti prek sodelovanja na uglednih, selekcioniranih umetniških sejmih, ter na Mednarodnem bienalu mladih Evrope in Sredozemlja, ki je namenjen mlajšim od 35 let.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu:
Na poziv se lahko prijavijo prijavitelji
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da so pravne osebe, registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2. V primeru,
da ministrstvo naknadno zahteva originalno
potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2009 in 2010,
izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do
ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);

– so bili v obdobju 2008 do 2010 vključeni v vsaj dva razstavna projekta v tujini
(obvezno dokazilo: izpolnjen in podpisan
obrazec 3);
– prijavljajo projekt, ki bo realiziran v okviru predstavitve Slovenije na Bienalu mladih
Evrope in Sredozemlja 2011 v Casablanci,
ali projekt, ki bo realiziran v okviru predstavitev na umetniških sejmih, navedenih pod
točko 1 (obvezno dokazilo: uradno vabilo
organizatorja sejma oziroma Bienala mladih
Evrope in Sredozemlja);
– da ne prijavljajo projekta, ki je že bil
izbran na programskih ali projektnih razpisih
oziroma pozivih Ministrstva v letu 2011 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja
– podpisan obrazec 2);
– da ne prijavljajo projekta, izbranega
na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne
agencije za knjigo RS in drugih ministrstev
(obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– da vključujejo širši izbor vrhunskih slovenskih avtorjev, s katerim je mogoče zagotavljati predstavitev Slovenije na nacionalni
ravni v okviru umetniških sejmov (najmanj
50%), oziroma širši izbor mladih nadarjenih
avtorjev, s katerim je mogoče zagotavljati predstavitev Slovenije na nacionalni ravni
v okviru Bienala mladih (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan
obrazec 2 in natančna navedba sodelujočih
avtorjev v utemeljitvi);
– da prijavljajo projekt, pri katerem zaprošena sredstva ne smejo biti višja od 50%
celotne vrednosti in za posamezen projekt
ne presegajo 15.000,00 EUR za udeležbo
na umetniških sejmih, ter ne 25.000,00 EUR
za predstavitev Slovenije na Bienalu mladih
Evrope in Sredozemlja (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan
obrazec 2, in ustrezna finančna konstrukcija
v prijavnem obrazcu 1);
– da je prijavljen projekt uresničljiv v okviru predvidene finančne konstrukcije (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja –
podpisan obrazec 2);
– da se prijavitelj z istim projektom na ta
razpis prijavi samo enkrat (originalna izjava
prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– da dovoljuje objavo osebnih podatkov
z namenom vodenja poziva in objave rezultatov poziva na spletni strani Ministrstva,
skladno z zakonom o dostopnosti informacij
javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava prijavitelja
– podpisan obrazec 2).
4. Izpolnjevanje pogojev poziva:
Vloge bo odpirala uradna oseba ministrstva, in sicer po vrstnem redu prispetja
vlog.
Za vsako vlogo bo uradna oseba ministrstva ugotovila, ali je pravočasna, ali je
popolna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje
v javnem pozivu določene pogoje (upravičena oseba).
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo
pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora
vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot
nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne,
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popolne ali jih ne bodo vložile upravičene
osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni odločbi o sofinanciranju, spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve (po pregledu poročil za
leto 2010) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2010 razdre že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
5. Kriteriji poziva:
5.1. Bienale mladih iz točke 1.1.

I. Splošni kriteriji
– zagotavljanje najvišje kakovosti projekta

15 točk

– izkazovanje izvirnosti, inovativnosti in aktualnosti

20 točk

– zagotavljanje prepoznavnosti Slovenije

15 točk

– upoštevanje mednarodnega ciljnega občinstva in predvidevanje čim večje odmevnosti

10 točk

Skupaj

60 točk

II. Posebni kriteriji

*

– izkazovanje inovativnosti v načinu predstavitve projekta na razstavi

12 točk

– zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta in njegove mednarodne promocije

15 točk

– reference organizatorja, kustosa in avtorja ali avtorske skupine v mednarodnem sodelovanju na področju
likovne umetnosti (vabila, uvrstitve v izbore, nagrade in druga priznanja, ocene, obiskanost, strokovni odmevi
v javnosti)

12+1* točk

Skupaj

40 točk

Skupaj I + II

100 točk

Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.
5.2. Umetniški sejmi iz točke 1.2.

*

4. 1. Splošni razpisni kriteriji

60 točk

– reference tujega organizatorja in projekta

15 točk

– zagotavljanje kakovosti slovenskega projekta

10 točk

– izkazovanje izvirnosti in inovativnosti v pristopu in izvedbi

10 točk

– zagotavljanje prepoznavnosti Slovenije

15 točk

– upoštevanje mednarodnega ciljnega občinstva in predvidevanje čim večje odmevnosti

10 točk

4. 2. Prednostni razpisni kriteriji

40 točk

– zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta,

15 točk

– reference slovenskega organizatorja in avtorja /ev ali avtorske/ih skupin/e v mednarodnem sodelovanju na
področju sodobnih vizualnih umetnosti(vabila, udeležbe, nagrade, izvedbe, ocene, obiskanost, strokovni odmevi
v javnosti)

14+1* točk

– vključevanje mlajših avtorjev

10 točk

Skupaj 1 + 2

100 točk

Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.
6. Uporaba kriterijev:
Ministrica bo na podlagi poročila strokovne komisije o vsebinski presoji vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, z odločbo odločila,
da se posamezen kulturni projekt sprejme
ali ne sprejme v financiranje, ter določila delež javnih sredstev za financiranje.
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Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 100 točk. Najnižji seštevek
točk, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 81 točk.
Višina odobrenih sredstev za posamezen
projekt je odvisna od skupne višine prejetih
točk (od 81 do 100 točk), pri čemer je najvišje možno število točk za splošne razpisne
kriterije 60 točk, za posebne razpisne kriterije pa 40 točk.
7. Obvezne priloge
V celoti izpolnjenim prijavnim obrazcem
1, 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev) in 3
(seznam razstavnih projektov v tujini med
leti 2008 in 2010) morajo biti priložene naslednje obvezne priloge:
– uradno vabilo organizatorja sejma ali
potrdilo o uvrstitvi prijavitelja na sejem, oziroma
– uradno potrdilo o udeležbi na Bienalu
mladih Evrope in Sredozemlja v Casablanci
2011;
– izjava o vključevanju širšega izbora
vrhunskih oziroma nadarjenih mladih slovenskih avtorjev, s katerim je mogoče zagotavljati predstavitev Slovenije na nacionalni
ravni;
– vsebinska utemeljitev projekta z natančno navedbo avtorjev, ki bodo predstavljeni na umetniškem sejmu oziroma Bienalu mladih;
– promocijski načrt projekta;
– seznam referenc prijavitelja in izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e (mednarodno sodelovanje, nagrade, vabila na
selekcionirane mednarodne razstave in druge predstavitve področja, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, že
realizirani projekti);
– pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e
avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu;
– v primeru soorganizacije originalno
podpisana, datirana, žigosana in finančno
ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja.
8. Okvirna vrednost:
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
znaša 115.000,00 EUR, od tega predvidoma
25.000,00 EUR za Bienale mladih Evrope in
Sredozemlja v Casablanci 2011 in predvidoma 90.000,00 EUR za umetniške sejme,
navedene v točki 1.2.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2011.
10. Rok za oddajo vlog na poziv: poziv
se začne 22. 4. 2011 in se zaključi s porabo
razpoložljivih sredstev, oziroma najkasneje
do 1. 9. 2011.
11. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva
– prijavni obrazec 1
– prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev)
– prijavni obrazec 3 (seznam razstavnih
projektov v tujini med leti 2008 in 2010).
Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1, 2 in 3,
– obvezne priloge navedene pod točko
7,
– fotokopije vsaj petih referenčnih kritik,
povezanih z dejavnostjo prijavitelja na po-

dročju sodobnih vizualnih umetnosti v letih
2008–20010.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni
ministrstva, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo,
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva,
http://www.kultura.gov.si,, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega ciljnega poziva (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo
tudi poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena vložišču
na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do vključno 1. 9. 2011 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku,
z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Javni ciljni poziv za izbor organizatorjev udeležbe Slovenije na Bienalu mladih Evrope
in Sredozemlja 2011 v Casablanci in predstavitve Slovenije na izbranih mednarodnih
umetniških sejmih v letu 2011, oznaka JCPLUM-2011.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki
ni bila oddana priporočeno na pošto do
vključno 1. 9. 2011, oziroma do tega dne ni
bila predložena vložišču ministrstva. V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po
vrstnem redu prispetja.
12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki
ni bila v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, ustrezno dopolnjena.
12.3 Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba, se šteje vloga prijavitelja, ki ne
izpolnjuje pogojev, navedenih pod točko 3.
Oddaja popolne vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si,
tel. 01/369-59-40.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo za
kulturo priporoča, da se prijavitelji z vprašanji glede poziva obrnejo na pristojno uslužbenko.
14. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v dokumentacijo poziva v glavni pisarni ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 11.
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15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitvi prijavitelja obvestilo najkasneje v roku
35 dni od prejema popolne vloge.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, najkasneje do 15. 10. 2011 oziroma
do porabe sredstev in največ do vrednosti,
določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 007-6/2011/7
Ob-2691/11
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10) Ministrstvo
za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Romualda Jovana, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje
medicine, podpodročje psihiatrije, z dnem
6. 4. 2011.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 43/2011
Ob-2649/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni
list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD (www.jskd.si) ter Pogodbe o izvajanju
in sofinanciranju programov vzpodbujanja
ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju
Mestne občine Nova Gorica v letu 2011,
št. 610-3/2011, z dne 12. 4. 2011, Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov
in projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju
Mestne občine Nova Gorica, ki jih bo
v letu 2011 sofinanciral
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju:
poziv NovaGorica-PrP-2011)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva NovaGorica-PrP-2011 je
sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi),
ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je
v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na
nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
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gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.
2. Okvirna vrednost:
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva NovaGorica-PrP-2011, znaša 151.350,00 EUR.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
4. Roki poziva:
Javni poziv NovaGorica-PrP-2011 prične
teči 22. 4. 2011 in se zaključi 23. 5. 2011.
5. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija poziva NovaGoricaPrP-2011 obsega:
–
besedilo
poziva
NovaGoricaPrP-2011;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki
o prijavitelju); B (podatki o delu društva);
C (finančni načrt); D (prijava programa –
različno za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov:
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki
združujejo kulturna društva raznovrstnih
dejavnosti samo na območju Mestne občine Nova Gorica. Upravičene osebe morajo
imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Nova Gorica. Pravne osebe, ki
so program prijavile na katerikoli drug razpis
Mestne občine Nova Gorica, do sredstev po
tem pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za
delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem
prostorov, nakup opreme itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava,
plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo
ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva:
Vloge na poziv NovaGorica-PrP-2011
lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto, delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju
Mestne občine Nova Gorica; to dokažejo
s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti
in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost;
– so v primeru, da so bile v letu 2010 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje
obveznosti do JSKD.
Popolne vloge na poziv Nova GoricaPrP-2011 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt)
in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva:
Izpolnjevanje pogojev poziva NovaGorica-PrP-2011 ugotavlja pristojni uslužbenec
za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo
najpozneje do zaključka roka poziva NovaGorica-PrP-2011.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva:
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov
javnega programskega poziva NovaGoricaPrP-2011 presojala in ocenjevala strokovna
komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4,
5000 Nova Gorica, do 23. 5. 2011 oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj
– vloga na poziv NovaGorica-PrP-2011. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,
lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom drugega
in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva
NovaGorica-PrP-2011.
11. Pristojni uslužbenci:
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij
in pojasnil sta:
– Maja Jerman Bratec, tel. 05/335-18-50
(uradne ure po telefonu, vsak delovni
dan, od 9. do 12. ure) maja.jerman-bratec@jskd.si;.
– Martina Trampuž, tel. 05/333-03-11
(uradne ure po telefonu, vsak delovni dan,
od 9. do 12. ure) martina.trampuz@jskd.si.
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva:
Dokumentacija poziva NovaGoricaPrP-2011 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD, http://www.
jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi
urami (vsak delovni dan, med 9. in 12. uro)
dvignejo na sedežu Območne izpostave
JSKD Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000
Nova Gorica.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv
Nova Gorica-PrP-2011, bo potekala v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD
bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil
v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi
strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se
o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku
roka bodo izdane odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 44/2011
Ob-2650/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni list
RS, št. 77/07 in nadaljnji), Zakona o javnem
skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 72/10), ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si),
ter Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju
programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Renče
- Vogrsko v letu 2011 št. 61001-1/2011-1
z dne 12. 4. 2011, Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov
in projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju
Občine Renče - Vogrsko, ki jih bo
v letu 2011 sofinanciral
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: poziv
RenčeVogrsko-PrP-2011)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva RenčeVogrsko-PrP-2011
je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi),
ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je
v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na
nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, fotografska dejavnost, literarna dejavnost.
2. Okvirna vrednost poziva: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Renče - VogrskoPrP-2011, znaša 13.000,00 EUR.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
4. Roki poziva:
Javni poziv RenčeVogrsko-PrP-2011
prične teči 22. 4. 2011 in se zaključi 23. 5.
2011.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva RenčeVogrskoPrP-2011 obsega:
– besedilo poziva RenčeVogrskoPrP-2011;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki
o prijavitelju); B (podatki o delu društva);
C (finančni načrt); D (prijava programa –
različno za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov:
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki
združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Občine Renče
- Vogrsko. Upravičene osebe morajo imeti
status pravne osebe na območju Občine
Renče - Vogrsko. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Občine Renče - Vogrsko, do sredstev po tem
pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za
delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem
prostorov, nakup opreme, itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava,
plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo,
ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih od-

hodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva:
Vloge na poziv RenčeVogrsko-PrP-2011
lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so kulturna društva ali njihove zveze registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji in sicer na območju Občine Renče - Vogrsko; to dokažejo s kopijo potrdila
AJPES (Agencija Republike Slovenije za
javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne
sme biti starejši od dvanajst mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti
in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost.
– so v primeru, da so bile v letu 2010 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje
obveznosti do JSKD.
Popolne vloge na poziv Renče VogrskoPrP-2011 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt)
in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva RenčeVogrsko-PrP-2011 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje
direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo
najpozneje do zaključka roka poziva Renče
Vogrsko-PrP-2011.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva:
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov
javnega programskega poziva RenčeVogrsko-PrP-2011 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD.
Merila so dostopna na domači strani: www.
jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4,
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5000 Nova Gorica, do 23. 5. 2011 oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj –
vloga na poziv RenčeVogrsko-PrP-2011. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,
lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom drugega
in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva Renče
Vogrsko-PrP-2011.
11. Pristojni uslužbenci:
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij
in pojasnil sta:
– Maja Jerman Bratec, tel. 05/335-18-50
(uradne ure po telefonu, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure) maja.jerman-bratec@jskd.si;.
– Martina Trampuž, tel. 05/333-03-11
(uradne ure po telefonu, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure) martina.trampuz@jskd.si.
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva RenčeVogrskoPrP-2011 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.
jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi
urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro)
dvignejo na sedežu Območne izpostave
JSKD Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000
Nova Gorica.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv RenčeVogrsko-PrP-2011, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske
komisije z določitvijo roka, do katerega bo
imel predlagatelj možnost, da se o predlogu
komisije pisno izjavi. Po poteku roka bodo
izdane odločbe.
Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti
Št. 0087/2011
Ob-2652/11
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, 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, s spremembami in
dopolnitvami) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 101/08,
s spremembami in dopolnitvami)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljub
ljana, mat. številka: 1719572000, ID za
DDV: SI41717031.
Organizator javnega zbiranja ponudb:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana,
matična številka: 1719572000, ID za DDV:
SI41717031.
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2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb
je naslednja nepremičnina: enosobno stanovanje, v izmeri 26,45 m2 v I. nadstropju stavbe (podstrešje nad srednjim delom
stavbe) na naslovu Šmartinska cesta 3,
Ljubljana, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na zemljišču, skupnih delih
in napravah stavbe na naslovu Šmartinska
cesta 3, Ljubljana.
2.2. Nepremičnina je neločljivo povezana z lastniškim stanovanjem in kot taka
zasedena z uporabnikom.
2.3. Izhodiščna cena: 24.000,00 EUR.
2.4. 2% davek na promet z nepremičnino plača prodajalec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se najugodnejšemu
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik v podaljšanem roku ne podpiše
pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.4. 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 zemljiški knjigi.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku
30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je
bistvena sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
št.: 01261-6520972441, sklic na številko
1201-0000, najkasneje v roku 30 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene
kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami do vključno torka, 3. 5. 2011. V primeru, da ponudba ne
bo oddana v skladu z določili tega razpisa,
je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja na naslovu
Šmartinska cesta 3« na naslov: Javni sta-
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novanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od
3 mesecev od dneva odpiranja ponudb,
– overjen izpis iz sodnega registra
(pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev
od dneva odpiranja ponudb,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za
oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene, na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-6520972441, sklic na
številko 1201-0000, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Šmartinska
cesta 3«.
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega
zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini
dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana: kontaktna oseba
Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali Karmen
Pintar Oblak, tel. 01/306-15-46.
Ogled dokumentacije v zvezi z nakupom nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele
ponudbe v četrtek, 5. 5. 2011, s pričetkom
ob 9. uri na sedežu organizatorja javnega
zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, v sejni sobi v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. 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 javnega zbiranja ponudb je
objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni
strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (www.jssmol.si) in
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
(www.ljubljana.si).
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Ob-2710/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega
razpisa s področja knjige (Uradni list RS,
št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni poziv
za vzpostavitev in vzdrževanje
javno dostopnega informacijskega
knjižnega portala Slovenske knjige
na trgu (v nadaljevanju: JP2–SKT–2011)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področje javnega poziva
Predmet javnega poziva je vzpostavitev
in vzdrževanje javno dostopne podatkovne
baze slovenske knjige na trgu, zagotavljanje
javno dostopnih in ažurnih informacij o vseh
slovenskih publikacijah (knjigah, periodičnih publikacijah, avdio-vizualnem gradivu
itn.), dostopnih na knjižnem trgu, ter o vseh
subjektih, ki so vključeni v prodajno mrežo
knjige.
3. Cilj javnega poziva
Cilj javnega poziva JP2–SKT–2011 je:
– širjenje javnega dostopa do informacij o slovenskem knjižnem trgu za domače
in tuje bralce/kupce knjig/knjigarnarje/knjižničarje in druge zainteresirane fizične in
pravne osebe,
– dvig knjižne kulture na Slovenskem,
– vzpostavitev transparentne podobe
slovenskega založniškega trga,
– omogočanje hitrejšega in lažjega analitičnega spremljanja dogajanja na tem trgu
ter
– rast prodaje knjig in s tem izboljšanje
gospodarskega položaja slovenskih založb,
knjigarn ter književnih ustvarjalcev.
4. Okvirna vrednost javnega poziva in
obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost javnega poziva JP2–
SKT–2011 znaša 40.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10 in 4/11).
JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Višina financiranja in upravičeni stroški
5.1 Upravičeni stroški
Med upravičene stroške na javnem pozivu JP2–SKT–2011 sodijo:
a) stroški vzpostavitve spletnega portala,
uredniških vmesnikov, iskalnikov ter drugih
spletnih orodij, potrebnih za optimizacijo
portala,
b) stroški polnjenja spletnega portala
(vnos in prilagajanje podatkov o knjigah iz
drugih baz, vnos lastnih podatkov, sprotno
posodabljanje podatkov oziroma dodajanje
novih vsebin),
c) stroški vzdrževanja portala.
JAK bo izbranemu izvajalca projekta sofinancirala do 70% vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt.
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Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem pozivu JP2–SKT–2011
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so registrirani pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje založniške dejavnosti ali dejavnosti, ki je povezana
s predmetom tega javnega poziva,
– da delujejo na področju slovenskega
knjižnega trga najmanj tri leta in izkazujejo
reference na tem področju,
– da razpolagajo z zadostnimi tehničnimi, prostorskimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega poziva,
– da bodo najkasneje do konca leta 2011
vzpostavili javno dostopno podatkovno bazo
slovenskih knjig na trgu, ki bo vključevala najmanj 15.000 naslovov v slovenskem
jeziku,
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna,
– da zaprošajo za financiranje do največ 70% upravičenih stroškov in največ
40.000,00 EUR.
7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova
uporaba
Zap.
št.

Kriteriji javnega poziva

Možno št. točk

1.

Zasnova podatkovnega portala, načrt izvedbe in začetno število podatkov na knjižnem portalu

10

2.

Reference prijavitelja in vključenih izvajalcev na področju javnega poziva, s poudarkom
na spremljanju, predstavljanju in promociji slovenskega knjižnega trga

10

3.

Finančno uravnotežen in realno ovrednoten celoten projekt

10

Skupno število točk

30
Na javnem pozivu JP2–SKT–2011 bo izbran le en izvajalec kulturnega projekta.
Izbran bo kulturni projekt, ki bo v postopku izbire javnega poziva ocenjen najvišje.
Kriteriji javnega poziva za posamezna
področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri vsakem posameznem kriteriju navedena najvišje možno število točk. Najvišje
možno število prejetih točk za projekt je 30
točk, financiran pa je lahko kulturni projekt,
ki prejme več kot 24 točk.
8. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva JP2–
SKT–2011obsega:
– besedilo javnega poziva JP2–
SKT–2011;
– prijavne obrazce:
– prijavni obrazec OBR1 – zasnova portala z opisom načrta izvedbe in izvajalcev;
– prijavni obrazec OBR2 – finančna konstrukcija projekta;
– prijavni obrazec OBR3 – vzorec pogodbe.
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega poziva JP2–SKT–2011
lahko zainteresirani v roku javnega poziva
dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik
med 10. in 12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo poziva:
– prijavni obrazec OBR1 – zasnova portala z opisom načrta izvedbe in izvajalcev;
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– prijavni obrazec OBR2 – finančna konstrukcija projekta;
– prijavni obrazec OBR3 – vzorec pogodbe.
9. Rok javnega poziva in način oddaje
vlog
Prijavitelji morajo vlogo, izpolnjeno v celoti, datirano, žigosano in podpisano s strani
odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeno skladno z zahtevami, predložiti na
naslov: Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
(s pripisom JP2–SKT–2011). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja:
uradni naziv in naslov (sedež).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave javnega JP2–SKT–2011 v Uradnem
listu RS z dne 22. 4. 2011 in se zaključi
s porabo razpoložljivih sredstev oziroma
najkasneje z iztekom zadnjega dne roka za
oddajo prijav, ki je 23. 5. 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Prijavo je možno oddati osebno
na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in
12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva JP2–SKT–2011.
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in
20/11).
10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru
Vloge na javni poziv JP2–SKT–2011 se
bodo obravnavale posamično in vsaka vloga predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na javni poziv JP2–SKT–2011,
bo odpirala uradna oseba JAK po vrstnem
redu njihovega prispetja na posamično področje.
Vloge neupravičenih oseb bodo izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi
s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11).
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
sedmih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku,
bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (četrti odstavek
111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji JAK strokovna komisija za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture. Strokovna komisija
JAK bo vloge ocenjevala po vrstnem redu
njihovega prispetja.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za literarne
prireditve in razvijanje bralne kulture odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju kulturnega projekta.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK,
www.jakrs.si ter osebno ali telefonsko, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro pri pristoj-
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ni uslužbenki: Vlasti Vičič, e-pošta: vlasta.vičič(at)jakrs.si, tel. 01/369-58-26.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Ob-2636/11
Na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) in v zvezi
z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih
se v letu 2012 izdajo priložnostni kovanci
(Uradni list RS, št. 25/11), razpisuje Banka
Slovenije
javni anonimni natečaj
za oblikovanje idejnih osnutkov
zbirateljskih kovancev (2012)
V letu 2012 bodo izdani zbirateljski kovanci za zaznamovanje naslednjih dogodkov:
– 100-letnica osvojitve prve olimpijske
medalje (projekt 1) in
– Evropska prestolnica kulture – Maribor
2012 (projekt 2).
Rok za oddajo idejnih osnutkov za priložnostne kovance za oba dogodka je sobota,
21. maja 2011. Za idejne osnutke, oddane
po pošti, velja datum poštnega žiga.
Udeleženci dobijo natečajno gradivo
na spletni strani Banke Slovenije www.
bsi.si (Aktualno – Razpisi) ali na naslovu:
Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljub
ljana (osebno v vložišču oziroma po pošti),
informacije pa na e-naslovu: zdenka.plesko@bsi.si ali po tel. 01/47-19-139.
Idejne osnutke posredujejo udeleženci natečaja osebno ali po pošti na naslov:
Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje,
Slovenska 35, 1505 Ljubljana, v zaprti pošiljki, označeni le s šifro avtorja in s pripisom
»Natečaj: PK – projekt 1« oziroma »Natečaj:
PK – projekt 2«.
Prejete idejne osnutke bo pregledala strokovna komisija (sestav je naveden
v natečajnem gradivu), ki bo izbrala najustreznejše osnutke oblikovnih rešitev za kovanje priložnostnih kovancev v 15 dneh po
zaključku natečajnega roka. Določila bo največ tri odkupe za vsak projekt v višini: 1. odkup – 3.000 evrov, 2. odkup – 1.500 evrov
in 3. odkup – 1.000 evrov. O rezultatih natečaja bodo udeleženci pisno obveščeni
v 15 dneh po izbiri.
Banka Slovenije
Evrosistem
Št. 1-550/2011
Ob-2651/11
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: prodajo dizel lokomotiv ser. 644, električnih lokomotiv ser. 342, električnih lokomotiv ser. 362
in tovornih vagonov, izločenih iz uporabe.
Vrsta posla: prodaja osnovnih sredstev.
Lokacija: različne železniške postaje po
Sloveniji.
Predmet prodaje obsega:
– Sklop A; 2 dizel lokomotivi ser. 644,
izločenih iz uporabe,
– Sklop B; 4 električne lokomotive ser.
342, izločenih iz uporabe,
– Sklop C; 6 električnih lokomotiv ser.
362, izločenih iz uporabe,
– Sklop D; 87 tovornih vagonov, izločenih
iz uporabe.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša:
– za sklop A; 45.200,00 EUR,
– za sklop B; 59.040,00 EUR,

– za sklop C; 110.300,00 EUR,
– za sklop D; 542.367,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
20. 5. 2011 ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Področje za nabavo (sejna soba
606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 27 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 28 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti:
jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/291-46-34.
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-2622/11
Likvidacijski upravitelj družbe Gostinstvo
Žalec proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
– v likvidaciji, Velika Pirešica 36, 3310 Žalec, matična številka 5151007000, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnih deležev in delnic
1. Predmet prodaje sta dva poslovna deleža in delnice, kot sledi:
a) poslovni delež družbe NITON, d.o.o.,
Cesta v Gorice 8, Ljubljana, v nominalni višini 159.350,00 EUR, kar predstavlja 41,16%
osnovnega kapitala družbe,
b) poslovni delež družbe IMP TEHNOMONT, d.o.o., Celovška cesta 150, Ljub
ljana, v nominalni višini 125.000,00 EUR,
kar predstavlja 50,0% osnovnega kapitala
družbe,
c) 39.952 lotov delnic družbe K-FIN, d.d.
- v stečaju, Celovška cesta 150, Ljubljana,
v nominalni višini 300.048,63 EUR.
Ponudba se lahko nanaša na odkup posamičnega ali obeh poslovnih deležev ali
vseh delnic.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) ponujeno ceno: izražena mora biti
s točno določenim zneskom v EUR za vsak
posamezni poslovni delež ali delnico. Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za
odkup poslovnih deležev ali delnic vezana
na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo
obravnavane,
b) način in rok plačila,
c) rok veljavnosti ponudbe: do vključno
31. 5. 2011,
d) prenos imetništva: z dnem plačila
vseh pogodbenih obveznosti.
Ponudbe morajo biti brezpogojne.
Ponudba mora vsebovati zavezo ponudnika, da bo v primeru, če bo izbran za najugodnejšega ponudnika, najkasneje v roku
desetih delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe, s prodajalcem sklenil pogodbo o prenosu poslovnih deležev
družbe v obliki notarskega zapisa.
3. Kolikor bo ponudbo za nakup poslovnih deležev po tem razpisu podala družba sama, mora ponudba vsebovati zavezo
družbe, da bo najkasneje do plačila kupnine, z bilanco stanja oblikovala rezerve za lastne deleže v višini, ki ustreza višini celotne
kupnine, družba pa mora k ponudbi priložiti
tudi izjavo, da ima na dan oddaje ponudbe
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zadosti razpoložljivih virov sredstev za oblikovanje rezerv za nakup lastnih poslovnih
deležev.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
5. Ponudbe je potrebno poslati na sedež družbe VELA NINA, d.o.o., Šmartinska
cesta 52, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski
ovojnici, s pripisom: »Ponudba za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnih deležev in
delnic – Ne odpiraj!«, najpozneje do 13. 5.
2011, do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo nejavno.
6. Na podlagi tega razpisa prodajalec
ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prenosu poslovnih deležev v obliki notarskega
zapisa z najboljšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom.
7. Podrobne informacije v zvezi s prodajo
lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak
delavnik, od 7. do 10. ure, pri g. Nosetu,
telefon 01/360-31-10.
Likvidacijski upravitelj
VELA NINA, d.o.o.
Št. 11/0195
Ob-2635/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 44. člena Uredbe 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) in sklepa Občinskega sveta Občine Markovci z dne 6. 4. 2011 Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje je stvarno premoženje, ki ga tvorijo naslednje nepremičnine:
– parc. št. 289/8, gozd, v izmeri 4000 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih;
– parc. št. 289/9, gozd, v izmeri 2000 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih;
– parc. št. 289/10, gozd, v izmeri
1998 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
– parc. št. 289/11, gozd, v izmeri
2003 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
– parc. št. 289/12, gozd, v izmeri
1999 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
– parc. št. 289/13, gozd, v izmeri
1967 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih, in parc. št. 270/3, gozd,
v izmeri 32 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o.
Nova vas pri Markovcih, skupna površina
1999 m2;
– parc. št. 289/14, gozd, v izmeri
1645 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih, in parc. št. 270/4, gozd,
v izmeri 157 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o.
Nova vas pri Markovcih, skupna površina
1802 m2;
– parc. št. 289/15, gozd, v izmeri
2223 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
– parc. št. 289/16, gozd, v izmeri
3406 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;

– parc. št. 289/17, gozd, v izmeri
3945 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih;
– parc. št. 263/7, gozd, v izmeri 2206 m2,
parc. št. 263/6, gozd, v izmeri 662 m2, obe
pripisani pri ZKV 657, k.o. Nova vas pri
Markovcih, parc. št. 267/5, gozd, v izmeri
460 m2 pripisana pri ZKV 659, k.o. Nova
vas pri Markovcih, in parc. št. 266/4, gozd,
v izmeri 373 m2, pripisana pri ZKV 305, k.o.
Nova vas pri Markovcih, oziroma skupna
površina 3701 m2;
– parc. št. 258/31, gozd, v izmeri 730 m2,
pripisana pri ZKV 525, k.o. Nova vas pri
Markovcih.
Skupaj: 29.806 m2.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
ležijo v poselitvenem območju z oznako
P13-O1/1 obrtna cona – območje, ki je namenjeno proizvodnim dejavnostim. Za isto
območje bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt, ki bo vključeval interese bodočih investitorjev.
Nepremičnine se prodajajo v okviru posamezne alinee kot celota.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
21,00 €/m2.
V ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
prav tako kupec plača vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki bodo podale izjavo, da
bodo pričele z gradnjo objekta v obdobju
dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe
in ki plačajo varščino v višini 10% ponujene
cene na transakcijski račun Občine Markovci, št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnin, ki jih želi kupiti;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– izjavo, da bo investitor pričel z gradnjo
objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo, da se bo v novozgrajenem
objektu vršila okolju prijazna dejavnost
z opisom dejavnosti v skladu z okoljskimi
standardi in prostorskim planom občine;
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– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 10. 2011;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 10. 6. 2011, do
12. ure, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine
OC Novi Jork – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci.
Če je med ponudniki več občanov Občine
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem
v Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo.
11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
12. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta marinka.kolenko@markovci.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni
v točki 12.
Občina Markovci
Št. 36102-2/2011
Ob-2653/11
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 43/08 – UPB1 in 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09, 100/09 in 49/10), Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
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javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora
1. Najemodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet najema:
a. Predmet oddaje v najem je poslovni
prostor v stanovanjsko poslovni stavbi Cankarjeva ul. 21, Slovenj Gradec, stoječi na
parc. št. 451, k.o. Slovenj Gradec, identifikacijska številka dela stavbe 850 564 009.
Poslovni prostor se bo oddal v najem s 1. 6.
2011 za obdobje 4 let in se lahko po poteku
najemnega razmerja izjemoma podaljša, če
za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Naslov

Velikost

Lega

m2
Cankarjeva ul. 21,
Slovenj Gradec

25,90

P

Izhodiščna mesečna najemnina
april 2011
EUR

EUR/m2

168,35

6,50

Predvidena dejavnost

trgovina, biro, storitve, posredništvo,
zavarovalništvo

b. Predmet oddaje v najem je poslovni
prostor v stanovanjsko poslovni stavbi, Glavni
trg 4, Slovenj Gradec, stoječi na parc. št. 455,
k.o. Slovenj Gradec, identifikacijska številka
dela stavbe 850 616 005. Poslovni prostor se
bo oddal v najem za obdobje 4 let in se lahko
po poteku najemnega razmerja izjemoma podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
Poslovni prostor bo oddan v najem po končani obnovi, predvidoma v roku treh mesecev
po sklenitvi najemne pogodbe.

Naslov

Velikost

Lega

m2
Glavni trg 4,
Slovenj Gradec

89,86

P

Izhodiščna mesečna najemnina april
2011
EUR

EUR/m2

673,95

7,50

Predvidena dejavnost

trgovina

c. Predmet oddaje v najem sta poslovna prostora v poslovni stavbi Meškova
ul. 2, 2380 Slovenj Gradec, stoječi na parc.
št. 575/2 in 600, k.o. Slovenj Gradec. Poslovna prostora se bosta oddala v najem
za obdobje 4 let in se lahko po poteku najemnega razmerja izjemoma podaljšajo, če za
to obstajajo utemeljeni razlogi.
Zap.
št.

Naslov

Velikost

Lega

m2

Izhodiščna mesečna
najemnina april 2011
EUR

EUR/m2

Predvidena dejavnost

1

Meškova ul. 2,
Slovenj Gradec

19,39

I. nadstropje

135,73

7,00

biro, posredništvo

2

Meškova ul. 2,
Slovenj Gradec

40,36

mansarda

269,60

6,68

biro, posredništvo

Višina najemnine se bo usklajevala
z uradno objavljeno rastjo življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi v primeru, če
se od zadnje uskladitve objavljene rasti cen
življenjskih potrebščin spremeni za več kot
3% (tri odstotke) in sicer za celoten odstotek
rasti cen življenjskih potrebščin.
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V poslovnem prostoru je potrebno podrediti odpiralni čas in poslovanje v skladu s pogoji, ki veljajo za stanovanjska naselja.
3. Ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu, morajo plačati varščino
za resnost ponudbe v višini ene mesečne
najemnine. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec,
št. 01312-0100010322, sklic 00 2001-vaša
davčna številka. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri.
Izbrani najemnik je dolžan plačati varščino v višini 3 mesečnih najemnin pred prevzemom poslovnega prostora. Po prenehanju najemnega razmerja bo najemodajalec
vrnil najemniku plačano varščino v trikratni
višini zadnje najemnine, v roku 30 dni od
dneva predaje poslovnega prostora v pogodbeno dogovorjenem stanju.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: prednost pri najemu imajo ponudniki,
ki imajo registrirano dejavnost oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine
Slovenj Gradec. V primeru večjega števila enakih ponudb, bo komisija s ponudniki
opravila dodatna pogajanja.
5. Pisne ponudbe zainteresiranih za najem poslovnega prostora (na predpisanem
obrazcu) morajo vsebovati naslednja dokazila:
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma izpisek iz
sodnega ali drugega registra;
– opis dejavnosti, ki bi potekal v poslovnem prostoru;
– predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika;
– pravne osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: BON-2, izdano na pristojni agenciji za plačilni promet
za zadnje obdobje; samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, izdano na banki, preko katere
vodijo plačilni promet za zadnje 3 mesece
in bilanco ali obrazec BON-1/SP; fizične
osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih
finančnih sredstvih, izdano na banki za zadnje 3 mesece;
– pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo potrdilo o registraciji DDV Ministrstva za finance, Davčnega urada RS,
Davčne uprave, kjer imajo sedež;
– fizične osebe RS predložijo potrdilo
o državljanstvu in stalnem prebivališču;
– dokazilo o plačilu varščine v višini ene
mesečne najemnine;
– pisna izjava ponudnika, da sprejme vse
razpisane pogoje.
6. Sklenitev najemne pogodbe
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom
bo sklenjena najemna pogodba najkasneje
v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj
Gradec zadržala plačano varščino in sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
7. Čas in naslov za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti
ovojnici na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za najem poslovnega prostora v MOSG – Ne odpiraj!«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen pol-

ni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb
je sreda, 11. 5. 2011, do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne
občine Slovenj Gradec.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki jo imenuje
župan. Odpiranje ponudb bo dne 11. 5. 2011
na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec,
ob 11. uri. Izbrani bodo lahko le kandidati,
ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi
zahtevanimi dokazili.
9. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine
do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine.
10. Informacije: vsa dodatna pojasnila
interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, kontaktna oseba je Edita Dolinšek,
tel. 02/881-21-47.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-2660/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
s smiselno uporabo 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 95/09,
100/09 in 49/10), Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 23/11) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za
leto 2011, Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnega prostora
v Bitoli – Republika Makedonija
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Predmet prodaje in izhodiščna oziroma izklicna cena
Predmet prodaje je poslovni prostor v Bitoli, v Republiki Makedoniji, na naslovu C.
Niko Fundali št. 13, Bitola, ki se nahaja
v pritličju stavbe in stoji na zemljišču parc.
št. 16391, katastrska Občina Bitola 3. V naravi predstavlja navedeni predmet prodaje
prazen poslovni prostor, v katerem je že
obratovala trgovina. Poslovni prostor je sestavljen iz prodajnega prostora v večkotni
obliki, pisarne, priročnega skladišča in dveh
sanitarnih prostorov. Glavni vhod je spredaj,
z ulice Niko Fundali. Skupna izmera poslovnega prostora znaša 182 m2.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost predmeta prodaje znaša 100.000,00 EUR.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost ne
vsebuje davka.
3. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Ponudniki naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do četrtka, 12. 5. 2011, do 11. ure, na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Nakup poslovnega prostora v Bitoli«.«
Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan
polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko predložijo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije in Republike Makedonije lahko postanejo lastniki nepremičnin, kar
mora preveriti vsak ponudnik zase.
Pisna ponudba mora vsebovati:
1. pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
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biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki
je predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz
poslovnega registra, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
2. fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke; ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa;
3. pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa;
4. navedbo nepremičnine, ki je predmet
odkupa;
5. ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu;
6. dokazilo o plačani varščini v višini
10%, to je v znesku 10.000,00 EUR, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb Bitola;
7. izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji, ter da mu je pravno in dejansko
stanje nepremičnine poznano.
4. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v četrtek, 12. 5. 2011, s pričetkom 12. uri,
na Občini Cerknica, Cesta. 4. maja 53, 1380
Cerknica, I. nadstropje – sejna soba.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
Kot najugodnejša se bo štela ponudba,
ki bo vsebovala najvišjo ponujeno vrednost
izmed vseh popolnih ponudb. V primeru, če
je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na isto nepremičnino, lahko komisija za izvedbo postopka
prodaje opravi z najugodnejšimi ponudniki
dodatna pogajanja.
Odpiranje ponudb je javno.
5. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe
strinja, da slednja velja dva meseca od dneva prejema na Občino Cerknica.
6. Vrsta pravnega posla
Prodajna pogodba mora biti sklenjena
najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača najkasneje 30 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Cerknica, odprt pri UJP Postojna, številka 01213-0100002563, sicer se šteje, da
je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani
kupca, je torej razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen s tem razpisom, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno. Morebitno plačilo navedenega
davka je pristojnemu makedonskem državnemu organu dolžan plačati kupec.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo
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izdano s strani prodajalca, najkasneje v roku
5 dni po plačilu celotne kupnine.
8. Višina varščine
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani varščini v višini 10% ponujene
cene, to je 10.000,00 EUR, na račun Občine Cerknica, odprt pri UJP Postojna, številka 01213-0100002563, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb Bitola.
Uspelemu ponudniku se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
9. Drugi pogoji in ostale podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb
in o ogledu predmeta zbiranja ponudb:
1. Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini, ki je navedena v 8. točki
tega razpisa in jo nakazati na UJP Postojna 01213-0100002563, do vključno srede,
11. 5. 2011.
2. Ponudnik lahko ponudbo za nakup predmeta prodaje umakne ali jo dopolni
do roka za sprejem ponudbe, ki je določen
v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe po datumu in uri odpiranja, se plačana
garancija za resnost (varščina) ponudbe ne
vrne.
3. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija za izvedbo postopka prodaje izloči in
o tem obvesti ponudnika. Ne glede na to določilo komisija za izvedbo postopka pozove
ponudnika, ki je oddal pravočasno vendar
nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe,
če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za
dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu
poziva za dopolnitev.
4. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu, najkasneje
v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
5. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh
po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje
v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
6. Občina Cerknica si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne
sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se
ponudnikom v roku 5 dni po taki odločitvi
vrne plačana varščina brez obresti.
7. Pogoji iz tega razpisa so sestavni
del prodajne pogodbe.
8. Stroške priprave prodajne pogodbe in stroške notarskih storitev plača prodajalec, morebitne stroške davka na dodano vrednost oziroma davka na promet
nepremičnin in stroške, ki nastanejo v zvezi
s predlogom za vknjižbo lastninske pravice
v zemljiško knjigo, plača kupec.
10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine plačati v najkasneje 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa na transakcijski račun UJP Postojna,
01213-0100002563, sicer se šteje, da je
izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neu-
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poštevanje pogodbenih rokov plačila s strani
kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano varščino.
11. Informacije o predmetu prodaje in
morebitne druge dodatne informacije lahko
zainteresirani dobijo na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, ali
na tel. 01/70-90-610 in 01/70-90-616, vsak
delovni dan. Kontaktna oseba: Olga Smodila. E-mail: olga.smodila@cerknica.si.
Občina Cerknica
Ob-2694/11
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317
Oplotnica objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
100/09) in Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 27/11)
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizacije javnega
zbiranja ponudb: Občina Oplotnica, Goriška
cesta 4, 2317 Oplotnica, tel. 02/845-09-00,
faks:
02/845-09-09,
matična
številka 1357506000, ID za DDV: SI70271046
(v nadaljevanju prodajalec).
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Zemljišče parc. št. 2281/4, k.o. Oplotnica
v površini 443 m2, parc. št. 2281/2, k.o. Oplotnica v površini 259 m2, parc. št. 2282/1, k.o.
Oplotnica v površini 1511 m2, parc. št. 2282/2,
k.o. Oplotnica v površini 374 m2, vse pripisane k ZKV 1753, zemljišče parc. št. *322,
k.o. Oplotnica v površini 320 m2, pripisana
k ZKV 802.
Glede na prostorske izvedbene akte so
nepremičnine opredeljene kot nezazidano
stavbno zemljišče v poselitvenem območju
naselja Oplotnica. Zemljišča so delno komunalno urejena, v bližini so posamezna
komunalna omrežja. Na zemljišču je staro
gospodarsko poslopje in je zato fundus zazidano stavbno zemljišče, ki leži na parc. št.
*322 v k.o. Oplotnica. Objekt je dotrajan in
je potreben temeljite obnove ali pa porušitve. Zaradi takšnega stanja ga v oceni ni
obravnavanega.
Nepremičnine se prodajajo v paketu.
Skupna izhodiščna cena za navedene nepremičnine znaša 32.185,16 EUR.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin – prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
b) Ponudba je zavezujoča in dokončna.
c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS po
veljavnih predpisih.
d) Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
ponujene cene, s priloženo celotno številko
svojega računa (št. računa in naziv banke)
za primer vračila varščine.
Varščina se nakaže na račun Občine
Oplotnica, številka 01371-0100009759,
sklic na: 00 722100 z navedbo »Varščina

za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne
bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni
po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku všteta v kupnino.
e) Izhodiščna cena ne vsebuje DDV ter
ostalih stroškov.
f) Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
V. Vsebina ponudbe:
– podatki o ponudniku (ime, priimek oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega
računa, naziv in naslov banke za vračilo
varščine).
Ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– fotokopijo osebne izkaznice za fizične
osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma za samostojne podjetnike
priglasitev pri pristojnem davčnem uradu,
– pisno izjavo o strinjanju s pogoji javnega razpisa.
VI. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče skleniti.
VII. Način in rok plačila kupnine: pozvani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni po podpisu pogodbe na TRR prodajalca oziroma od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla. V primeru, da kupnina ni plačana
v predvidenem roku, se pogodba šteje za
razdrto in se plačana varščina obdrži.
VIII. Prehod lastništva: po plačilu celotne
kupnine in po poravnanih vseh stroških se
bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih
nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi.
IX. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 45 dni.
X. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani
ponudnika. V primeru prejema več ponudb
z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Obveznost prodajalca, da sklene s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje
je izključena. Občina Oplotnica lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
XI. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do vključno
13. 5. 2011, do 11. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine
Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica ali pošljejo na naslov Občina Oplotnica,
Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica s pripisom
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine »Ne odpiraj«.
V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
XII. Kontakt: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta ponudbe so dostopni na Občini Oplotnica pri Bojani Vučina,
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tel. 02/845-09-05, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure. Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Oplotnica
Št. 50/2011
Ob-2704/11
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, na podlagi
22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Ur. l. RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b,
2223 Jurovski Dol, tel. 02/729-52-50, faks:
02/729-52-55, e-pošta: obcina@obcinajurij.si.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je zemljišče parc.
št. 6/1, vpisana v zk vložek 472, k.o. Jurovski Dol, travnik, v izmeri 1177 m2.
Zemljišče ima status nezazidanega
stavbnega zemljišča in se nahaja v centru
Jurovskega Dola.
Izhodiščna cena za zemljišče je
22,50 EUR za m2, kar pomeni, da je vrednost zemljišča 26.482,50 EUR in ne vsebuje DDV.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zgoraj navedene nepremičnine. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno - kupljeno« in je prosta vseh bremen.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki
bo podal najugodnejšo ponudbo – ponudil
najvišjo ceno.
Kupec plača davek na dodano vrednost
in nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva.
Kupec je dolžan v 15 dneh po sprejemu
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo.
V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah pa zadrži varščino. K sklenitvi pogodbe
se povabi drug najugodnejši ponudnik.
Prodajalec bo izstavil račun za plačilo
kupnine po podpisu prodajne pogodbe, pri
čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina
pogodbe in jo je kupec dolžan poravnati
v roku tridesetih dneh od podpisa prodajne
pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu
po prejemu celotne kupnine.
Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je
izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita
začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudbo lahko podajo domače ali tuje
fizične ali pravne osebe pod pogojem, da
so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma
imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek

o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES-a, ki ne sme biti starejši od
30 dni, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdilo o vpisu v register Slovenije (z izpisom iz AJPES-a).
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun številka: 014010-0100021040, odprt pri
Upravi za javna plačila Slovenska Bistrica.
5. Ponudba
Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– izpolnjen obrazec št. 1 – Podatki o ponudniku, z dokazili: dokazilo o državljanstvu
za fizične osebe, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije za pravne osebe, priglasitveni
list za samostojne podjetnike,
– izpolnjen obrazec št. 2 – Ponudba,
s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– izpolnjen obrazec št. 3 – Izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb in
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od ponujene cene.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo predložena prodajalcu najkasneje do
6. 5. 2011 do 12. ure v tajništvu Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223
Jurovski Dol. Ponudba mora biti v zapečateni kuverti, na kateri mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti naslov ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne
ponudbe.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) Komisija bo odpirala prispele ponudbe v ponedeljek, dne 9. 5. 2011 ob 10. uri,
v prostorih sejne sobe Občine Sv. Jurij
v Slov. goricah. O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik.
b) Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika.
c) Nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
d) S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo
prodajalec opravil dodatna pogajanja.
e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja.
d) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah lahko
do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge in brez dolžnosti povračila
kakršnekoli odškodnine.
7. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup
nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno
pošiljko na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov.
goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski
Dol ali oddajo v sprejemni pisarni Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah do 6. 5. 2011, do
12. ure. Zaprta ovojnica mora biti označena
s »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne
odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do roka prispele na prodajalčev naslov
oziroma bodo najkasneje na ta dan oddane
na pošti kot priporočena pošiljka.
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8. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim
zbiranjem ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sv.
Jurij v Slov. goricah pri Jasni Senekovič,
02/729-52-53, ali jasna.senekovic@obcinajurij.si).
Ogled
nepremičnin
je
mogoč
ob predhodni najavi na tel. 02/729-52-52 ali
041/327-011 (Samo Kristl) oziroma po elektronski pošti: samo.kristl@obcinajurij.si.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: www.obcinajurij.si, Javni razpisi, v pisni obliki pa jih
ponudniki lahko prevzemajo tudi v sprejemni
pisarni občine.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Ob-2705/11
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju državne in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
ter 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 prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč znotraj Lokacijskega načrta
Zora za individualno stanovanjsko
gradnjo z obveznostjo komunalne
ureditve za Lokacijski načrt
Zora v Dobrni
1. Ime in sedež: Občina Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna.
2. Predmet prodaje: nezazidana stavbna zemljišča, v izključni lasti Občine Dobrna, ki se nahajajo znotraj lokacijskega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo
Zora v Dobrni, in sicer parc. št. 1826/23,
velikosti 1206 m2, parc. št. 1826/21, v velikosti 764 m2, parc. št. 1826/20, v velikosti
773 m2, parc. št. 1826/19, v velikosti 649 m2,
parc. št. 1826/17, v velikosti 727 m2, parc.
št. 1826/15, v velikosti 708 m2, parc.
št. 1826/14, v velikosti 645 m2, parc.
št. 1826/13, v velikosti 552 m2, parc.
št. 1826/12, v velikosti 581 m2, parc.
št. 1826/16, v velikosti 860 m2, parc.
št. 1813/10, v velikosti 931 m2, parc.
št. 1813/12, v velikosti 168 m2, parc.
št. 1813/14, v velikosti 1008 m2, parc.
št. 1813/13, v velikosti 1207 m2, vse k.o. Dobrna, v skupni velikosti 10.779 m2, z obveznostjo kupca kompletno komunalno opremiti zemljišča za Lokacijski načrt Zora na
lastne stroške, skladno s projektom PGD
»Komunalna infrastruktura LN Zora«, št. 6K
10252, ki ga je izdelalo podjetje IEI, d.o.o.,
Maribor, marec 2011, ter skladno z LN Zora
(Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
stanovanjske pozidave za območje Zora,
Uradni list RS, št. 35/07) ter slednjo brezplačno predati slednjo v lastništvo Občine
Dobrna oziroma upravljavcem.
3. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin.
4. Drugi pogoji prodaje: zemljišča se prodajajo izključno kot celota ter v povezavi
z javnim razpisom Občine Dobrna, objavljenim na portalu javnih naročil, Vrtec Dobrna.
5. Izklica cena za m2 nezazidanega
stavbnega zemljišča znaša 35,00 €/m2 brez
DDV. Davek na dodano vrednost, po predpisani 20% stopnji, poravna kupec. Ob prijavi na javni razpis ponudniki vplačajo 10%
varščino v višini 37.726,50 €, na račun Ob-
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čine Dobrna, št. 01355-0100003171. V ceni
za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča
ni vračunan komunalni prispevek za stanovanjske objekte, ki ga investitor poravna
Občini Dobrna pred izdajo gradbenega dovoljenja za stanovanjske objekte.
Kupec plača kupnino po dinamiki, ki je
navedena v javnem naročilu »Vrtec Dobrna«. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine
se kupcu izda ZK dovolilo, ki je podlaga za
vpis lastninske pravice na kupljenih nepremičninah.
6. Ponudba mora biti predložena skladno
s pogoji, navedenimi v javnem naročilu »Vrtec Dobrna«, ki je na voljo na spletni strani
Občine Dobrna, http://www.dobrna.si ter na
portalu javnih naročil.
7. Rok oddaje ponudbe: ponudniki predložijo ponudbo skladno s pogoji, ki
so navedeni v javnem naročilu »Vrtec Dobrna«.
8. Rok vezanosti ponudbe: veljavnost
ponudbe mora biti minimalno 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
Odpiranje ponudb bo javno, skladno
s pogoji, ki so navedeni v JN »Vrtec Dobrna«.
9. Vse informacije, pogoje, določila in
obveznosti ponudnika o predmetu javnega
zbiranja ponudb so na voljo na spletni strani
Občine Dobrna, www.dobrna.si, ter na portalu javnih naročil, pod JN »Vrtec Dobrna«.
10. Besedilo javnega zbiranja je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani
Občine Dobrna http://www.dobrna.si, ter na
portalu javnih naročil pod JN »Vrtec Dobrna«.
Občina Dobrna
Ob-2737/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07),
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem,
objavljeno na spletni strani: http://www.
ljubljana.si/, od dne 22. 4. 2011 do dne
14. 5. 2011.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostori:
1. Trubarjeva ulica 7
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 13,89 m2, trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
april 2011 znaša 17,00 EUR/m2, kar znaša
236,13 EUR/mesec.
Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča
tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru. Razmerje med kriterijema je 50%
za višino ponujene najemnine in 50% za
program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala
v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
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– popestritev mesta.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi, je 100 točk. Od tega 50 točk
za višino ponujene najemnine in 50 točk
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
2. Gosposvetska cesta 12
Oddajamo poslovni prostor št. P01, neto
površine 149,34 m2, za trgovino z neživili ali
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor št. P01 za
mesec april 2011 znaša 18,00 EUR/m2, kar
znaša 2.688,12 EUR/mesec.
3. Topniška cesta 19
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 122,04 m2, za trgovino z živili, trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor št. P01 za mesec april 2011 znaša
10,80 EUR/m2, kar znaša 1.318,03 EUR/mesec.
4. Trg osvobodilne fronte 10 (železniški
podhod)
Oddajamo poslovni prostor št. L-6, neto
površine 50,25 m2, za trgovino z neživili ali
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor št. P01 za
mesec april 2011 znaša 14,00 EUR/m2, kar
znaša 703,50 EUR/mesec.
5. Vošnjakova ulica 4
Oddajamo poslovni prostor površine
311,69 m2, ki ga sestavljata prostor št. P01
v pritličju površine 270,70 m2 in kletni prostor št. K01 površine 40,99 m2, za trgovino
z neživili. Izhodiščna ocenjena najemnina za
poslovni prostor za mesec april 2011 znaša 18,00 EUR/m2, kar za skupno površino
311,69 m2 znaša 5.610,42 EUR/mesec.
Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča
tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru. Razmerje med kriterijema je 50%
za višino ponujene najemnine in 50% za
program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala
v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi, je 100 točk. Od tega 50 točk
za višino ponujene najemnine in 50 točk
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
6. Stari trg 21
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 143,62 m2, za gostinsko dejavnost.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec april 2011 znaša
20,00 EUR/m2, kar znaša 2.872,00 EUR/mesec.
Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča
tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru. Razmerje med kriterijema je 50%
za višino ponujene najemnine in 50% za
program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala
v prostoru;
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– ciljna skupina kupcev – uporabni-

– popestritev mesta.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi, je 100 točk. Od tega 50 točk
za višino ponujene najemnine in 50 točk
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
– Ponudnik mora imeti izkušnje v gostinstvu, ki jih izkaže z referencami.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– Ponudba v gostinskem lokalu mora biti
v skladu s pogoji Zdravstvenega inšpektorata RS in v skladu s HACCP standardi.
– Najemnik se zavezuje, da bo skrbel, da
gostinska dejavnost ne bo hrupna in moteča
za okolico skladno z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS,
št. 121/04).
– Izbrani ponudnik – najemnik je, ob
podpisu pogodbe in najkasneje pred prevzemom ključev, skladno z določili Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-1 (Uradni
list RS, št. 51/9 s spremembami) dolžan
skleniti neposredno prodajno pogodbo med
kupcem – izbranim ponudnikom in izvršiteljem Tatjano Krivec Tavčar, v skladu s prvim
odstavkom 93. člena in 94. člena ZIZ-1, za
zarubljene predmete prejšnjega najemnika
po ceni vsaj 22.000,00 EUR ter je dolžan
prevzeti kupljene predmete v posest.
– Vsi predmeti in oprema se nahajajo
v poslovnem prostoru. Odkup predmetov
se opravi v celoti, v tistem stanju in obsegu,
kot se nahajajo v poslovnemu prostoru ob
času ogleda in ob času sklenitve pogodbe
po načelu videno – kupljeno. Ogled predmetov je možen istočasno z ogledom prostora. Za nakup se bo najemnik dogovoril in
znesek nakazal na račun sodne izvršiteljice
Tatjane Krivec Tavčar. S tem postane lastnik
odkupljenih predmetov in opreme. Kupljeno
opremo zato lahko po želji uporablja, proda
ali drugače z njo prosto razpolaga. Kupljena
oprema ni predmet najema. Ob koncu najemnega razmerja je dolžan vrniti poslovni
prostor prost oseb in predmetov najemodajalcu, kar velja tudi za to kupljeno opremo,
pri čemer ravna z največjo skrbnostjo, da ne
poškoduje inštalacije in substance poslovnega prostora oziroma le toliko, kolikor je to
nujno potrebno za odstranitev opreme.
– Ponudnik za najem v ponudbi lahko
navede višji znesek, za katerega se zavezuje skleniti neposredno prodajno pogodbo
med kupcem – izbranim ponudnikom in izvršiteljico Tatjano Krivec Tavčar, če mu najemodajalec predmetni poslovni prostor odda
v najem. Če ne ponudi višjega zneska, se
šteje, da sprejema navedeni znesek. (ponujeni znesek za odkup predmetov je ločen od
najemnine in nima zveze s ponujeno višino
mesečne najemnine).
– Ponudniki lahko posredujejo tudi ponudbo, kjer odkup predmetov izrecno odklonijo, (če odklonitve odkupa ni, se šteje, da
pogoje razpisa sprejema v celoti) vendar bo
najemodajalec najprej obravnaval ponudbe
s ponujenim odkupom. V primeru, da nihče
od ponudnikov ne ponudi odkupa predmetov, si najemodajalec pridržuje pravico, da
izbere ponudnika med ponudbami »brez
odkupa predmetov«, lahko pa razpis tudi
v celoti ponovi. Najemodajalec ponudnikom
brez odkupa predmetov ne more zagotoviti
točnega datuma, kdaj bo sodni postopek
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prodaje predmetov tretji osebi končan, prostor izpraznjen in pripravljen za predajo, bo
pa predlagal izvršiteljici, da predmete čim
prej proda na prostem trgu in prostor izprazni.
– Če najemnik z gotovino oziroma zneskom za enkraten odkup gostinske opreme na javni dražbi ne razpolaga, se lahko
za posojilo dogovori s sedanjim lastnikom
gostinske opreme: NLB LEASING d.o.o.,
Ferrarska 10, 6000 Koper. Pripominjamo,
da gre v tem primeru le za dogovor med
banko in ponudnikom, kjer Mestna občina
Ljubljana ne sodeluje. Pogoj za najem prostora v javnem razpisu v zvezi z opremo je
le to, da izbrani ponudnik opremo odkupi
od sodne izvršiteljice v skladu z razpisnimi
pogoji in roki.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje
3. za društva: odločbo o vpisu v register
društev
4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra.
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika in reference.
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na
obrazcih AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe
v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine
Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega
razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje
z nepremičninami, pri ga. Gajič, v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od
14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure).
Veljavnost garancije mora biti vsaj do 22. 4.
2012.
5 – Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič, v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa).
6 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki
oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih
finančnih sredstvih v proračunu za plačilo

najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo.
7 – Izjava ponudnika, da je seznanjen
s posebnimi pogoji najem. (lokacija Trubarjeva 7, Stari trg 21 in Vošnjakova 4).
8 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
9 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 22. 4. 2012.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni
v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 25. v mesecu za tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe:
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici, na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za ravnanje z nepremičninami, AdamičLundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno
oznako na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija
(naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora ______ ». Na zadnji strani
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv
in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
14. 5. 2011. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslov-
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nega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v četrtek, 19. 5. 2011, ob 13. uri, na naslovu:
Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub
ljana, v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
V primeru, da je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za najem poslovnega
prostora poleg višine najemnine tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru,
komisija oceni program po sledečih kriterijih,
in sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala
v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi, je 100 točk. Od tega 50 točk
za višino ponujene najemnine in 50 točk
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 22. 4.
2012.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic, v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od
14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali
po tel. 01/306-11-39.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum

Ura
9.
10.
10.40
Torek
3. 5. 2011 11.20
12.
14.

Lokacija
Stari trg 21
Trubarjeva 7
Gosposvetska 12
Vošnjakova 4
Trg OF 10
Topniška 19

Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-141/2006-39
Ob-2755/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, v nadaljevanju: ZSPDSLS) in
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za
leto 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
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mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 622/5 njiva, v izmeri 1.177 m2,
vpisana v zk vl. št. 819,
– parc. št. 624/4 cesta, v izmeri 605 m2,
vpisana v zk vl. št. 793
obe k.o. Dravlje, skupaj 1.782 m2.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
nahaja v območju urejanja ŠP 2/1 Litostroj,
da se obe parceli, ki sta del tega zemljišča,
nahajata z večjima zahodnima deloma v območju enote urejanja ŠI-513, kjer je predvidena izdelava OPPN 386-Poslovna cona
Litostroj, namenska raba pa je IG-gospodarske cone, z manjšim vzhodnim delom pa se
nahajata v območju ŠI-495, kjer je namenska raba PC-površine pomembnejših cest in
kjer je tudi javna prometna površina.
2.3
Izhodiščna
cena
je
668.250,00 EUR.
2.4 Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo 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
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačilo varščine.
3.5 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.
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3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa
pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
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 podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic
na štev. 007-432000. Plačana varščina se
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, 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 roku 8 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine v območju urejanja prostora
ŠP 2/1 Litostroj« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– 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 1. 10. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-76, kontaktna
oseba Sandra Pahor.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 5. 5. 2011, s pričetkom ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15 Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana 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 na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana: http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-2693/11
Narodna stranka dela, Šibeniška 21,
5270 Ajdovščina, objavlja
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Zap. št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

2.722

3.

Prispevki pravnik in fizičnih oseb ter zasebnikov

3.653

4.

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

5.

Drugi prihodki

3.406

CELOTNI PRIHODKI

9.781

II.

ODHODKI

1.

Stroški volitev

2.

Stroški in izredni dohodki

9.318
206

CELOTNI ODHODKI

9.524

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

3.149

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31.12.2010
Zap. št.

Postavka

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

Znesek v EUR

257
257

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

257

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

257
Narodna stranka dela
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Evidence sindikatov
Št. 101-6/2011-2
Ob-2305/11
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani Statut sindikata z nazivom:
Pravila SVIZ Univerza v Mariboru, Pravna
fakulteta z dne 19. 1. 2011, s sedežem sindikata Mladinska ulica 9, Maribor.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 6/2011, z dne 25. 3. 2011.
Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, skrajšano ime SVIZ
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta,
je 2398915.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2640/11
V skladu s 64. členom Zakona o medijih družba Prva TV Televizijska dejavnost
d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, izdajatelj programa TV 3, objavlja spremembe
o organu upravljanja.
Na podlagi sklepa družbenika družbe Prva TV d.o.o. je pri subjektu Prva TV
Televizijska dejavnost d.o.o., matična številka 5895634000, prišlo do spremembe zakonitega zastopnika kot sledi:
Odpoklic zastopnika: Manja Grčić, datum
odpoklica: 1. 3. 2011.
Nov zastopnik: Gregor Memedović, datum podelitve pooblastila: 1. 3. 2011, način
zastopanja: samostojno.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-11-0072
Ob-2674/11
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Nova Gorica
izdaja na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list
RS, št. 77/10), v postopku nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski
občini 2315 Šempeter, ki niso evidentirana
v zemljiškem katastru, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, prične z dnem 13. 4. 2011 po uradni
dolžnosti v katastrski občini 2315 Šempeter izvajati postopek nastavitve zemljiškega
katastra za zemljišča, ki niso evidentirana
v zemljiškem katastru. Meja območja nastavitve zemljiškega katastra poteka znotraj območja, ki ga na eni strani omejujejo parcele
št. 3188, 3187, 3431/1, 3189, 3190, 3191,
3192, 3406, 376 v katastrski občini 2315
Šempeter, na drugi strani pa državna meja
z Republiko Italijo.
2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava
Nova Gorica.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova
Gorica, poziva neznane imetnike pravic na
območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da
prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic lahko
podatke o zemljiščih posredujejo in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra najkasneje do 13. 5. 2011.
4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča pod 1. točko izreka tega
sklepa, se bo izvedel v spodaj navedenih
rokih:
– zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra, razen podatka o lastniku
(rok do dne 23. 5. 2011),
– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra (rok do dne 27. 5. 2011),
– poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo,
za začetek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige (rok do dne 31. 5.
2011),

– evidentiranje predloga nastavljenega
zemljiškega katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo
(v roku 3 dni po prejemu pravnomočnega
sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice
na vseh zemljiščih pod 1. točko izreka tega
sklepa).
5. Stroškov postopka ni.
Geodetska uprava Republike Slovenije
dne 13. 4. 2011
Št. 2512-11-0073
Ob-2675/11
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Nova Gorica
izdaja na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list
RS, št. 77/10), v postopku nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 2325 Miren, ki niso evidentirana
v zemljiškem katastru, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep;
1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, prične z dnem 13. 4. 2011 po uradni dolžnosti v katastrski občini 2325 Miren izvajati
postopek nastavitve zemljiškega katastra za
zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem
katastru. Meja območja nastavitve zemljiškega katastra poteka znotraj območja, ki
ga na eni strani omejujejo parcele št. 256/3,
256/2, 652/8, 262/1, v katastrski občini 2325
Miren, na drugi strani pa državna meja z Republiko Italijo ter znotraj območja, ki ga na
eni strani omejujejo parcele št. 227/1, 228/4,
228/1, 229/1, 654/1, 328, v katastrski občini
2325 Miren, na drugi strani pa državna meja
z Republiko Italijo.
2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava
Nova Gorica.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova
Gorica, poziva neznane imetnike pravic na
območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da
prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic lahko
podatke o zemljiščih posredujejo in priglasi-

jo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra najkasneje do 13. 5. 2011.
4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča pod 1. točko izreka tega
sklepa, se bo izvedel v spodaj navedenih
rokih:
– zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra, razen podatka o lastniku
(rok do dne 23. 5. 2011)
– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra (rok do dne 27. 5. 2011)
– poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo,
za začetek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige (rok do dne 31. 5.
2011)
– evidentiranje predloga nastavljenega
zemljiškega katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo
(v roku 3 dni po prejemu pravnomočnega
sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice
na vseh zemljiščih pod 1. točko izreka tega
sklepa).
5. Stroškov postopka ni.
Geodetska uprava Republike Slovenije
dne 13. 4. 2011
Št. 2512-11-0079
Ob-2714/11
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS,
št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po
verjetno umrli Debernardi Mariji, žena od
Matije, zadnji naslov Gažon 20, solastnici
parc. št. 797, k.o. 2607 Gažon, da se javijo
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo
v postopek ureditve meje – mejno obravnavo, ki jo vodi geodetsko podjetje Geotim
– Geodetske storitve Igor Bertok s.p., PE
Koper, Vojkovo nabrežje 4, 6000 Koper.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi
nihče, velja domneva, da neznani lastnik
nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 5. 4. 2011
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Objave gospodarskih družb
Ob-2658/11
Družba Dodoma, podjetje za gradbeništvo, storitve in trgovino d.o.o., Partizanska 13/a Maribor, MŠ 5943817, kot prenosna družba, v skladu s prvim odstavkom
629. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi z določbami 586. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja, da je dne
22. 4. 2011 registrskemu sodišču Okrožnega sodišča v Mariboru predložila Delitveni
načrt prenosne družbe Dodoma d.o.o. z dne
31. 12. 2011 v zvezi z nameravano oddelitvijo z ustanovitvijo nove družbe.
S pričujočo objavo se upnike prenosne
družbe in vse zaposlene v družbi obvešča
in opozarja, da lahko na sedežu prenosne
družbe Dodoma d.o.o., to je na naslovu
Partizanska 13/a, Maribor, v času do 23. 5.
2011, ko bo zasedala skupščina prenosne
družbe, ki bo odločala o soglasju za oddelitev, pregledajo Delitveni načrt s prilogami
z dne 31. 12. 2011, ki obsegajo seznam
premoženja, terjatev in obveznosti, ki se
prenašajo na novo družbo, družbeno pogodbo nove družbe, zaključno poročilo na dan
31. 12. 2011, otvoritvene bilance prenosne
in nove družbe ter poročilo ustanovitvenega
in delitvenega revizorja.
Dodoma d.o.o.
Ob-2758/11
Nadzorni svet Modre zavarovalnice,
d.d. v ustanavljanju, na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS,
št. 65/09) obvešča, da je na spletni povezavi:
http://www.kapitalska-druzba.si/o_
kapitalski_druzbi/uradne_objave, objavljen
razpis za predsednika in člana uprave Modra zavarovalnica, d.d.
Nadzorni svet
Modre zavarovalnice, d.d.
Ob-2695/11
Na podlagi določil 54. člena Zakona
o zavodih in 419. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju, so ustanovitelji dne
1. 3. 2011 sprejeli sklep o redni (prostovoljni)
likvidaciji Zavoda za razvoj novih izdelkov
Murska Sobota, Murska Sobota, Plese 9.
Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Matjaž Husar.
Okrožno sodišče v Murski Soboti je
s sklepom opr. št. Srg 2011/11212 z dne
29. 3. 2011 v sodni register tega sodišča vpisalo začetek likvidacijskega postopka nad
Zavodom za razvoj novih izdelkov Murska
Sobota – v likvidaciji, Murska Sobota, Plese
9, matična številka 2236010000.
Likvidacijski upravitelj na podlagi pooblastil iz 412. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, objavlja obvestilo in poziv
upnikom.
Upniki zavoda se pozivajo, da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve do Zavoda za razvoj novih izdelkov Murska Sobota – v likvidaciji.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedež Zavoda Zrni

Murska Sobota – v likvidaciji, Plese 9, Murska Sobota, v dveh izvodih z dokazili, ki izkazujejo obstoj in višino terjatev, s pripisom:
Prijava terjatve.
Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Likvidacijski upravitelj
Husar Matjaž
Ob-2708/11
Likvidacijska upraviteljica družbe PERLES M&S d.o.o. – v likvidaciji, Savska
loka 2, 4000 Kranj, pri kateri je na podlagi
sklepa Okrožnega sodišča v Kranju, Srg
2011/13421 z dne 14. 4. 2011 vpisan začetek redne likvidacije v skladu z določili
412. do 424. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja poziv upnikom, da
v roku 30 dni, od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje
terjatve do družbe PERLES M&S d.o.o.
– v likvidaciji.
Terjatve oziroma vlogo morajo upniki
poslati, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve, ki izkazuje obstoj in višino terjatve, z navedbo računa upnika, na
katerega naj se prijavljena terjatev poravna
v dveh izvodih, na likvidacijskega upravitelja, na naslov: PERLES M&S d.o.o.- v likvidaciji, Savska loka 2, 4000 Kranj.
Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
PERLES M&S d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijska upraviteljica
Nevena Tea Gorjup

Sklici skupščin
Ob-2638/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) in točke 6.3 Statuta delniške družbe uprava družbe Elektromontaža elektromontažno in projektivno
podjetje, d.d. sklicuje
15. redno sejo delničarjev skupščine
Elektromontaža elektromontažno in
projektivno podjetje, d.d., Zaloška cesta
143, 1000 Ljubljana,
ki bo 25. 5. 2011, ob 12.30, v poslovnih prostorih Elektromontaža elektromontažno in projektivno podjetje, d.d., Zaloška
cesta 143, 1000 Ljubljana.
Določen je naslednji dnevni red:
1) Otvoritev in ugotovitev prisotnosti ter
izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Samir Kerić. Za preštevalca
glasov se izvoli Damijano Rovšnik.
2) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in sprejemu letnega poročila za
poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju
v letu 2010 in s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in sprejemu letnega poročila za
poslovno leto 2010.

3) Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa
Bilančni dobiček za leto 2010 znaša
267.013,00 EUR in se razdeli:
– za izplačilo dividend delničarjem, ki so
vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine, v bruto znesku 197.735,00 EUR,
kar je 2,5 EUR bruto na delnico. Dividende
bodo izplačane najkasneje 60 dni od skupščine. Ostanek bilančnega dobička v višini
69.278,00 EUR ostane nerazporejen.
Predsedniku uprave ter članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za delo
v poslovnem letu 2010.
Predlagatelj skupščinskih sklepov k vsem
točkam dnevnega reda skupščine je uprava
družbe.
Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Zaloška cesta 143, 1000 Ljub
ljana, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure,
v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov
skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo
obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, to je 20. 5.
2011 (presečni dan) in, ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri
dni pred skupščino.
Elektromontaža elektromontažno in
projektivno podjetje, d.d.,
uprava družbe
predsednik uprave
Bojan Mulej
Ob-2639/11
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, uprava sklicuje
16. sejo skupščine
delničarjev delniške družbe Plama-pur
Podgrad,
ki bo v sredo, dne 1. 6. 2011, ob 12. uri,
v sejni sobi družbe.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti vabljenega notarja ter
izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Danilo Grilj, za preštevalki
glasov se izvolita Viviana Kavčič in Sonja
Šlosar.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
in potrditve letnega poročila za poslovno
leto 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepov:
1. Bilančni dobiček ugotovljen na dan
31. 12. 2010 znaša 5.113.014,52 EUR. Bilančni dobiček se uporabi tako, da se:
– del dobička uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 607.224,60 EUR
(po 0,90 EUR na delnico),
– preostali del dobička v višini
4.505.789,92 EUR ostane nerazporejen.
Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so lastniki delnic, evidentiranih
v centralnem registru vrednostnih papirjev
pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi
d.d. na dan 6. 6. 2011. Družba bo dividende
izplačala najpozneje v 60 dneh po sprejemu
sklepa na skupščini.
2. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave družbe in nadzornega sveta in jima
podeljuje razrešnico za delo v poslovnem
letu 2010.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo PRO REVIZIJA d.o.o.
Postojna.
5. Seznanitev s poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, med 11. in 13. uro, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva
zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe:
www.plama-pur.si. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na
spletni strani družbe: www.plama-pur.si.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve
za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na
naslov: skupscina@plama-pur.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine, objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega skli-
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ca skupščine, ki bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči po elektronski
pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina@plama-pur.si.
Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
686.798 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer družba razpolaga z 12.104
lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji glasovalno pravico uresničevali brez
upoštevanja lastnih delnic.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 28. 5. 2011, njihovi
pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za
uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi po
elektronski pošti (skupscina@plama-pur.si),
in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki
posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je
pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje do 28. 5. 2011.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne,
ob 13. uri, v istih prostorih. V tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Plama-pur d.d. Podgrad
Radoš Gregorčič
direktor družbe
Ob-2655/11
Uprava družbe TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d. v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah in 7. členom statuta d.d. sklicuje
14. sejo skupščine družbe
TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d.,
Cesta Borisa Kidriča 41, Jesenice,
ki bo dne 24. 5. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe na Jesenicah, Cesta Borisa
Kidriča 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo delovna telesa

skupščine. Skupščini bo prisostvovala notarka gospa Nada Svetina.
3. Sprejem letnega poročila za leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagano letno poročilo družbe
za leto 2010.
4. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2010.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v znesku 24.149,00
evrov ostane nerazporejen in se izkazuje
v okviru postavke zadržani dobiček znotraj
postavk kapitala, o njegovi uporabi pa bo
odločala skupščina delniške družbe v naslednjem poslovnem letu.
Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane dopolnitve in spremembe
statuta skladno s predlogom uprave in nadzornega sveta.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovni
dan, od 10. do 13. ure, od dne objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njen
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničar,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred skupščino,
to je 20. 5. 2011 (presečni datum) in so najpozneje konec četrtega dne pred skupščino
na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo
na skupščini oziroma bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci
pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti
tudi pooblastilo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
v istih prostorih, z istim dnevnim redom, ob
13.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d.
Št. 2/11
Ob-2656/11
Skladno s 16. členom Statuta Factor
banke d.d., sklicuje uprava Factor banke
d.d., Tivolska 48, Ljubljana
17. redno skupščino
delničarjev Factor banke d.d.,
ki bo v torek, 24. maja 2011 ob 13. uri, na
sedežu banke, Tivolska 48 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in ugotavlja
prisotnost notarja za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2010 z mnenjem nadzornega
sveta.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejme Letno poročilo
o notranjem revidiranju za leto 2010 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
3. Predložitev letnega in konsolidiranega
letnega poročila Factor banke d.d. za leto
2010 z mnenjem revizorja in Poročila nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja banke v letu 2010 ter o sprejetju
Letnega in konsolidiranega letnega poročila
Factor banke d.d. za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
se je seznanila z revidiranim letnim in konsolidiranim letnim poročilom Factor banke
d.d. za leto 2010 ter s poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja
vodenja banke v letu 2010, s katerim skupščino tudi obvešča, da je dne 1. 4. 2011
sprejel Letno in konsolidirano letno poročilo
Factor banke d.d. za leto 2010 z mnenjem
revizorja.
4. Sklepanje o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za preteklo leto, s katero potrjuje
njuno delo v letu 2010 kot uspešno.
5. Predlog za razporeditev bilančnega
dobička z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejme predlog uporabe
ugotovljenega bilančnega dobička za poslovno leto 2010 v znesku = 2.560.775,83 EUR
za naslednje namene:
–
za
druge
rezerve
banke
= 2.560.775,83 EUR.
6. Imenovanje revizorja banke za leto
2011.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2011 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers
d.o.o., Ljubljana.
Predlagatelj sklepa pod točko 6 je nadzorni svet, pri ostalih sklepih pa uprava in
nadzorni svet.
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
skupščine s popolnim besedilom listin
in predlogov z obrazložitvijo, bo posredovano delničarjem po pošti, na vpogled pa
bo tudi v tajništvu uprave banke na Tivolski
48 v Ljubljani, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini le, če so vpisani v knjigo delničarjev najpozneje do konca četrtega dne pred dnem
skupščine, kar je najpozneje do 20. 5. 2011,
in če so svojo udeležbo prijavili do vključno
20. 5. 2011, kar je najkasneje konec četrtega dne pred skupščino.
Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne
delničarje, predložijo pred začetkom skupščine delničarjev veljavno pooblastilo za
zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna
in predložena banki ter ostanejo shranjena
pri njej. Verifikacija pooblastil se bo pričela
15 minut pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 v roku sedmih
dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Banka bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev,
ki bodo poslani banki v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine in bodo razumno
utemeljeni.
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Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Factor banka d.d.
Uprava banke
Ob-2657/11
Na podlagi 22. člena Statuta družbe
Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Uprava družbe sklicuje
skupščino,
ki bo 3. junija 2011, ob 9. uri, v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani, Šmartinska 152, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva skupščine:
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine in se
imenuje delovno predsedstvo po predlogu
Uprave družbe.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev sprejetega revidiranega
Letnega poročila družbe BTC d.d. in Skupine BTC za poslovno leto 2010 ter Poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve
Letnega poročila za poslovno leto 2010 ter
sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 ter podelitev
razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.
Uprava in Nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem sklepov:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010
v višini 11.171.226,29 EUR se uporabi kot
sledi:
1. Delničarjem se razdeli za dividende
znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.159.270,40 EUR.
Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
Do dividende so upravičeni imetniki vpisani
v delniško knjigo BTC d.d. pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana,
drugi delovni dan po seji skupščine, to je
7. junija 2011.
2. Bilančni
dobiček
v
višini
9.011.955,89 EUR ostane nerazporejen in
bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
3. Dividende se izplačajo najkasneje do
30. 6. 2011. Izplačilo se opravi iz čistega
poslovnega izida 2010.
4. Upravi in Nadzornemu svetu se za
njuno dobro delo v letu 2010 podeli razrešnica s katero se potrjuje in odobrava delo teh
dveh organov družbe v letu 2010.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za poslovno leto 2011 se za revizorja družbe imenuje CONSTANTIA PLUS,
svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160,
Ljubljana.
4. Odobritev sklenitve pogodbe o udeležbi zaposlenih pri dobičku za poslovno leto
2011 in podelitev pooblastila Upravi družbe
za njen podpis.
Uprava in Nadzorni svet družbe predlagata Skupščini v sprejem sledeči sklep:
Družba kot delodajalec z delojemalci, ki
jih zastopa Svet delavcev družbe, sklene
pogodbo o udeležbi zaposlenih pri dobičku
po principu denarne sheme za poslovno
leto 2011 (v nadaljevanju: pogodba), in sicer največ do višine 100% posameznikove
neto osnovne plače za zaposlene (razen
uprave in izvršnega direktorja) v mesecu
decembru 2011, skladno z določili pogodbe za katero se pooblasti upravo za njen
podpis.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, revidiranim Letnim poročilom
družbe BTC d.d., in skupine BTC za poslovno leto 2010 in poročilo Nadzornega sveta
o rezultatih preveritve Letnega poročila je
delničarjem na vpogled vse delavne dni, od
10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine, v poslovni stavbi Dvorana VII
soba št. 1, Šmartinska 152, Ljubljana.
Gradivo za skupščino, navedeno
v prejšnjem odstavku, je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe,
http://www.btc.si.
Glasovalno pravico lahko na skupščini
uresničijo delničarji, ki družbi s priporočenim
pismom, ki prispe na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (30. maja 2011) in ki so imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj.
dne 30. maja 2011 (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog in pri tem
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi
niso poslani v navedenem roku sedmih dni
in so dani najpozneje na sami skupščini, se
obravnavajo na sami skupščini.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Blagovno trgovinski center d.d.
Uprava
Ob-2659/11
Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 7.
poglavja 2. točke veljavnega Statuta družbe Kostak komunalnega stavbnega podjetja
d.d., uprava sklicuje
18. redno skupščino
delniške družbe Kostak
komunalno stavbnega podjetja d.d.,
ki bo v sredo, 25. 5. 2011, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe, Leskovška
cesta 2a, Krško, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
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Predlog sklepa uprave:
Skupščina izvoli Elizabeto Cemič
za predsednico skupščine delničarjev, za
preštevalki glasov Mojco Brinovec in Renato Resnik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Boris Pavlin.
2. Seznanitev skupščine delničarjev
z Letnim poročilom družbe Kostak d.d. za
poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in
Poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe Kostak d.d., z dne 15. 3.
2011, ki se nanaša na preveritev in potrditev
revidiranega Letnega poročila družbe za poslovno leto 2010.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček družbe Kostak
d.d. Krško na dan 31. 12. 2010 znaša 1.873.504 EUR in je sestavljen iz
prenesenega dobička leta 2003–2009,
v višini 1.730.249 EUR in nerazdeljenega dobička poslovnega leta 2010, v višini
143.255 EUR.
Del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2003 v višini 17.423 EUR in del
bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta
2004 v višini 126.577 EUR, se razporedi
za izplačilo dividend delničarjem v višini
3,6 EUR na delnico.
Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine delničarjev.
Preostanek bilančnega dobička v višini
1.729.504 EUR, ki predstavlja dobiček leta
2004–2009, ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
b) Skupščina delničarjev v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri
delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Seznanitev z odstopno izjavo člana
nadzornega sveta ter izvolitev in imenovanje
nadomestnega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Skupščina delničarjev se seznani
z odstopno izjavo člana nadzornega sveta
Cvetka Sršena.
b) Skupščina delničarjev družbe Kostak
d.d. izvoli in imenuje Nino Ribič, kot nadomestno članico v nadzorni svet, ki zastopa
interese delničarja, z mandatom, ki traja od
dneva izvolitve do 31. 8. 2012, ko se mandat
ostalim članom nadzornega sveta izteče.
5. Sprememba Statuta družbe Kostak
d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev potrdi spremembe Statuta družbe Kostak komunalno
stavbnega podjetja d.d. v delu poglavja točke V. z naslovom »UPRAVA«.
6. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina delničarjev predsedniku uprave družbe izdaja pooblastilo za pridobivanje
lastnih delnic, kot sledi:
1. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje.
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2. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih
delnic do skupaj 4000 delnic, kar predstavlja
10% delnic družbe.
3. Družba ne pridobiva delnice s posli na
organiziranem trgu kapitala, zato cena tako
pridobljenih delnic sme biti nižja do največ
35% od knjigovodske vrednosti delnice in
sme biti višja do največ 35% od knjigovodske vrednosti delnice, ugotovljene na zadnji
dan leta pred pridobitvijo.
4. Družba lahko s tem pooblastilom pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjimi pogoji:
– za morebitno odprodajo strateškemu partnerju na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta,
– za zamenjavo za lastniške deleže
v drugih podjetjih iz glavne dejavnosti, na
podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega
sveta,
– za morebitno nagrado upravi in nadzornemu svetu družbe.
5. Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi
v tem pooblastilu.
6. Predsednik uprave mora na prvi naslednji skupščini poročati o razlogih in namenu
pridobitve, skupnem številu ter deležu delnic
in vrednosti delnic. Hkrati pa mora predsednik uprave seznaniti skupščino delničarjev
z morebitno odsvojitvijo lastnih delnic.
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011
Predlog sklepa nadzornega sveta:
na predlog sklepa nadzornega sveta se za
revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska družba In revizija d.o.o. Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana.
8. Pobude in vprašanja delničarjev.
Informacije za delničarje
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
z obrazložitvijo
Popolno gradivo za predlagani dnevni
red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe v splošno kadrovskem sektorju, pri Sabini Simončič, vsak
delavnik od 10. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine družbe Kostak d.d.
do vključno datuma zasedanja skupščine.
Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh
družbe, www.kostak.si. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po
posameznih točkah dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. členom Zakona
o gospodarskih družbah-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke
dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: kostak@kostak.si. ali priporočeno po pošti.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo ne enak način,
kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge

delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh
po objavi tega sklica skupščine, ki bodo
razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo
na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali
nadzornega sveta in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi utemeljen predlog.
Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti, na naslov kostak@kostak.si.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 uresničuje na skupščini.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje štiri pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe Kostak
d.d.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki
delnic vpisani v Centralno Klirniško depotno družbo 4 dni pred dnevom skupščine
ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic
oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki s pisnim pooblastilom, skladno z določbami Zakona o gospodarskih
družbah-1, novela C.
Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino
in s podpisom na seznam udeležencev.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
40.000 kosovnih delnic. Skladno z zakonom
daje vsaka delnica njenemu imetniku en
glas na skupščini. Na dan sklica skupščine
družba Kostak komunalno stavbno podjetje
d.d. nima lastnih delnic.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 12.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kostak
komunalno stavbno podjetje d.d.
Miljenko Muha, predsednik uprave
Ob-2673/11
Na podlagi določil Statuta družbe Lesno
industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova cesta 15, Radomlje, sklicuje direktoruprava družbe
18. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
ki bo dne 23. 5. 2011, ob 14 uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenu-
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je notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in
dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in
s poročilom nadzornega sveta družbe LIP
Radomlje d.d. ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina delničarjev LIP Radomlje
d.d. se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in s poročilom
nadzornega sveta LIP Radomlje d.d.
3.2. Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2010.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček se uporabi skladno
s predlogom nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa:
5.1. Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2011, se imenuje revizijska
družba Valuta družba za revizijo d.o.o.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in ostale
pravice delničarjev
Na skupščini imajo pravico do udeležbe
in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana konec 4 dne pred
zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo
udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do
konca 4 dne pred zasedanjem skupščine.
Prijava je pravočasna, če prispe na sedež
družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje, do
vključno 19. 5. 2011.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo
poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi
sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če
delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine,
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno
s 305. členom ZGD-1.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na
njenem sedežu, in sicer vsaj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom

na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda
skupščine se glasuje z glasovnicami razen
o prvi točki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz
sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklicana za 14. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine eno uro za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje
d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje, in sicer
vsak delovnik, od 8. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
LIP Radomlje d.d.
direktor
Asto Dvornik
Št. 103-2011
Ob-2692/11
Na podlagi 9.7 člena Statuta družbe
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d. d., Tržaška cesta 2,
Ljubljana, upravni odbor sklicuje
18. skupščino družbe
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.d.,
ki bo v torek 24. 5. 2011 ob 13. uri,
v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška
cesta 2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sprejme se sklep, kot ga predlaga upravni odbor:
– Za predsedujočega na skupščini se
izvoli Domen Neffat,
– Za preštevalki glasov se izvolita Darja
Krmavnar in Urbas Fani,
– Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
2.a) Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2010, ki ga je obravnaval in
potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
Statutom družbe.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Na predlog upravnega odbora se sprejme naslednji sklep: celotni bilančni dobiček
znaša 2.449.530,72 €. Del bilančnega dobička po ZR 2010 v znesku 135.000,00 €
se razdeli za dividende in sicer iz dobička
leta 2007, ostanek v višini 2.314.530,72 €
ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. V skladu z določbo 4.3 statuta družbe se 65% dobička za razdelitev v višini
87.750,00 € najprej razdeli na prednostne
delnice razreda B, 35% v višini 47.250,00 €
pa se razdeli na imetnike delnic A in B. Dividende se izplačajo do 30. 9. 2011 delničarjem po stanju v delniški knjigi na dan
sklepanja na skupščini.
c) Podelitev razrešnice predsedniku in
članom upravnega odbora.
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Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo predsednika in članov upravnega odbora v poslovnem letu 2010 ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Na predlog upravnega odbora družbe
se sprejme naslednji sklep: zaradi optimizacije kapitalske strukture družba zmanjšuje
osnovni kapital za 250.632,92 EUR.
Družba zmanjša osnovni kapital z umikom 20.000 delnic razreda A in 25.000 delnic
razreda B, ki so s strani družbe že pridobljene iz razlogov prvega odstavka 247. člena
ZGD-1 v breme bilančnega dobička. Družba
zmanjšuje osnovni kapital po določilih tretjega odstavka 381. člena ZGD-1. Za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic v znesku 250.632,92 EUR se zmanjša osnovni
kapital družbe, hkrati se povečajo kapitalske
rezerve. Osnovni kapital po tem zmanjšanju znaša 1.949.367,08 EUR in je razdeljen
na 20.000 kosovnih delnic razreda A in na
330.000 kosovnih delnic razreda B.
3.1. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Na predlog upravnega odbora družbe
se sprejme naslednji sklep: družba povečuje osnovni kapital v skladu s 358. členom
ZGD-1 za 250.632,92 EUR iz kapitalskih
rezerv. Po povečanju znaša osnovni kapital
2.200.000,00 EUR. V skladu z ZGD-1 se
število kosovnih delnic ne spreminja.
3.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
Sprejmejo se spremembe statuta, ki so
posledica sprejetih sklepov v predhodnih
točkah in sicer:
Spremeni se točka 4.1. statuta družbe,
ki glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
2.200.000,00 (dvamilijonadvestotisoč in
00/100) EUR in je razdeljen na:
– 20.000 (dvajsettisoč) kosovnih delnic
razreda A,
– 330.000 (tristotridesettisoč) kosovnih
delnic razreda B.
3.3. Potrdi se čistopis statuta družbe.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2011.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za leto 2011 se imenuje družba Revidicom, revizijska družba d.o.o, Grizoldova
5, Maribor, ki revidira tudi konsolidirane izkaze družbe ter izkaze odvisnih družb.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure,
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 20. 5. 2011, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki do konca četrtega dne pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave na sedežu
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
V skladu z določbo 9.12 Statuta družbe
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic posameznega razreda.
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d. d.
predsednik UO:
Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.
Ob-2698/11
Na podlagi 5.3. člena Statuta družbe
Avto Celje d.d. uprava sklicuje
17. redno skupščino
delničarjev družbe Avto Celje d.d.,
ki bo v četrtek, 26. 5. 2011, ob 9. uri,
v prostorih sejne sobe na upravi Avto Celje
d.d., na Ipavčevi ul. 21 v Celju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Darko Zupanc in izvoli verifikacijska komisija
v sestavi: Vesna Berločnik, predsednica ter
Mojca Ocvirk in Barbara Berkovič kot preštevalki glasov.
Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Katja Fink.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe
za leto 2010 s pozitivnim mnenjem revizorja
in pisnega Poročila nadzornega sveta k poslovnemu poročilu. Pod to točko ni predvideno sprejetje sklepa.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček po revidirani
bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 znaša
2.835.719,92 EUR in ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.
5. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2011 se imenuje revizijska
hiša Plus revizija Podjetje za revidiranje,
računovodstvo in finance d.o.o., Špruha
19,1236 Trzin.
Razno
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Avto Celje d.d., Ipavčeva ul. 21, Celje, od
22. 4. 2011 dalje.
Skupščine se imajo pravico udeležiti delničarji Avto Celja d.d., v korist katerih so
delnice na ime vknjižene v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki se
vodijo pri KDD. Delničarji morajo najkasneje
konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini v tajništvu
družbe. Na skupščini lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. Člani uprave in nadzornega
sveta se skupščine lahko udeležijo tudi, če
niso delničarji.
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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 upravi družbe najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno opredeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko uprava družbe da podatke
v skupnem odgovoru.
Čas sklica
Skupščina je sklicana za 9. uro. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje ob 9.30, istega dne,
v istem prostoru, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Avto Celje d.d.
direktor
Jože Fidler, univ. dipl. ekon.
Ob-2707/11
Na podlagi točk 6.3 in 6.5 Statuta delniške družbe TIB Transport, d.d, Ilirska
Bistrica in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe TIB
Transport, d.d., sklicuje
14. sejo skupščine
delniške družbe TIB Transport, d.d.,
Ilirska Bistrica,
ki bo v sredo, dne 25. 5. 2011 ob 12. uri,
v sejni sobi družbe TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica.
Dnevni red.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, na predlog nadzornega sveta
se za predsednika skupščine izvoli Damijan
Štefančič, imenuje se preštevalka volilnih
glasov Vilma Mikuletič, skupščini prisostvuje
notarka Sonja Železnik iz Ilirske Bistrice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnega poročila za poslovno
leto 2010.
3. Sprejem sklepa o pokritju izgube iz
leta 2010 in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa: za poslovno
leto je ugotovljena izguba v skupni višini
899.903,48 EUR. Glede na navedeno nad-

zorni svet predlaga skupščini, da sprejme predlog za pokritje izgube v breme
splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitala v višini 420.354,95 EUR ter ostanek v višini 479.548,53 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Predlog sklepa: skupščina v skladu
z določilom 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2010 in jima za
leto 2010 podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica
za poslovno leto 2011, se imenuje revizijska družba PRO Revizija d.o.o., Kazarje
10, Postojna.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 delovne dni pred sklicano sejo skupščine.
Prijava mora prispeti na naslov družbe
najkasneje do 19. 5. 2011; prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom na naslov družbe ali pa po faksu na
tel. 05/70-40-159.
V prijavi je obvezno navesti ime in priimek oziroma firmo delničarja, sedež oziroma
naslov delničarja ter število delnic, ki jih ima
delničar. V prijavi je možno navesti tudi ime in
priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam teh
delničarjev z vsemi predhodno navedenimi
podatki. Pisna potrdila o zastopanju morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob
priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine
družbe.
Gradivo
Vse gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe TIB Transport, d.d.,
v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17, v splošno
upravni službi, in sicer vsak delovni dan
med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Ponovno zasedanje
Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skladu z določili istega dne ob 13. uri, na istem
naslovu in z istim dnevnim redom.
TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica
direktor
Danilo Štemberger
Ob-2712/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 in naslednji; v nadaljevanju: ZGD-1) in 8.3. člena Statuta delniške družbe Triglav Naložbe, d.d., Ljubljana,
Slovenska 54, uprava družbe sklicuje
8. redno skupščino družbe
Triglav Naložbe, finančna družba d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana,
ki bo dne 23. 5. 2011 ob 10. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel,
Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednji
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Črt Slokan.
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Za preštevalko glasov se imenuje Barbara Demšar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednji
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z revizijskim mnenjem in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je sprejeto letno poročilo
družbe za leto 2010.
2.2. Skupščina se seznani s prejemki
članov organov vodenja in nadzora v letu
2010.
2.3. Skupščina delničarjev podeljuje
upravi Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za
poslovno leto 2010.
2.4. Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za poslovno leto 2010.
3. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na Zavarovalnico Triglav, d.d. kot glavnega
delničarja družbe proti plačilu primerne denarne odpravnine.
Glavni delničar Zavarovalnica Triglav, d.
d., Ljubljana, skupščini predlaga naslednji
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog delničarja Zavarovalnica
Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana kot
glavnega delničarja (v nadaljevanju: glavni delničar), ki je bil na dan posredovanja
zahteve za sklic skupščine delničarjev imetnik 30.622.867 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Triglav Naložbe, finančna
družba, d. d., Slovenska cesta 54, Ljubljana
(v nadaljevanju: družba), ki predstavljajo
92,46% osnovnega kapitala družbe, se vse
delnice preostalih delničarjev družbe prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu
denarne odpravnine v višini 1,58 EUR na
delnico.
3.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Skupščina pooblašča upravo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, pri Centralni klirinško depotni družbi,
d. d. Ljubljana poda nalog za prenos delnic
družbe z računov manjšinskih delničarjev na
račun glavnega delničarja.
3.3. Glavni delničar je dolžan denarno
odpravnino iz točke 3.1. tega sklepa manjšinskim delničarjem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, plačati najkasneje v roku sedmih dni po objavi
vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega
delničarja v sodni register. Denarna odpravnina se od objave vpisa sklepa o prenosu
delnic na glavnega delničarja do izplačila
denarne odpravnine obrestuje po obrestni
meri 5% letno. Do denarne odpravnine za
prenos so upravičeni:
a.) v primeru, ko so delnice v imetništvu
manjšinskega delničarja predmet pravice
tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz
vsebine pravice tretjega oziroma drugega
pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano
na presečni dan za izbris te pravice oziroma
drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializi-

ranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS,
št. 23/99 in ostali, v nadaljevanju ZNVP);
b.) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi kot imetniki
delnic na presečni dan za prenos iz prvega
odstavka 81.b člena ZNVP.
3.4. Izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil
prek računa, odprtega pri Abanki Vipa, d.d.
Na podlagi izjave, podane skladno z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1 odgovarja
SKB banka, d. d., Ljubljana solidarno za
izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz
naslova plačila denarne odpravnine.
4. Soglasje k Pogodbi o prodaji poslovnega deleža družbe Intercement d.o.o.
z dne 14. 4. 2011.
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednji
Predlog sklepa:
Skupščina soglaša s Pogodbo o prodaji
poslovnega deleža (Share Purchase Agreement), ki se nanaša na prodajo poslovnega deleža v družbi Intercement, upravljanje
naložb d.o.o., ki sta jo dne 14. 4. 2011 sklenila Triglav Naložbe, d.d., kot prodajalec, in
Wietersdorfer Finanz GmbH, kot kupec, ter
z vsemi posli in obveznostmi, ki izvirajo iz
navedene pogodbe.
Udeležba na skupščini
Delničar se lahko udeleži seje skupščine
in na njej glasuje le, če je vpisan v delniško
knjigo in svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavi najmanj štiri dni pred dnevom zasedanja skupščine, to je do 19. 5. 2011.
Delničar uresničuje svojo glasovalno
pravico glede na število kosovnih delnic, ki
so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana vpisane na
njegovo ime na konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je do konca dne
19. 5. 2011.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca, ki ostane deponirano
na sedežu družbe. Ne glede na predhodni
stavek, je pooblastilo lahko poslano družbi
po elektronski pošti na naslov: info@triglavfd.si, in sicer mora biti pooblastilo v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora
lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih
osebah pa lastnoročni podpis zastopnika
in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga
uporablja. Družba ima pravico do preveritve
identitete delničarja oziroma pooblastitelja,
ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti,
ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in prilogami iz
drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 ter
tretjega odstavka 386. člena ZGD-1, je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe
v Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine od 10. do 12. ure. Gradivo ter
obrazec prijavnice in pooblastila so najmanj
do dneva zasedanja skupščine dostopni tudi
na spletni strani družbe (www.triglav-fd.si).
Osnovni kapital in število glasovalnih
pravic ob sklicu skupščine
Osnovni
kapital
družbe
znaša
43.231.210,76 EUR in je razdeljen na
33.121.978 imenskih navadnih kosovnih
delnic. Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas, tako je število vseh glasovalnih
pravic na dan sklica skupščine 33.121.978.
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Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v roku
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda
s predlogom sklepa ali obrazložitvijo. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo tudi v skenirani obliki
kot priponko po elektronski pošti na naslov:
info@triglav-fd.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Družba bo na enak način kot ta sklic objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog
delničarja se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda pošljejo tudi v skenirani
obliki kot priponko po elektronski pošti na
naslov: info@triglav-fd.si.
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.
Triglav Naložbe, d.d., Ljubljana
Uprava družbe
Ob-2715/11
Na podlagi 19. člena Statuta Banke Celje
d.d. ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, uprava banke
sklicuje
26. redno skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,
ki bo v torek, 24. maja 2011, ob 10. uri,
v dvorani Celjanka, Celjski sejem, Dečkova
cesta 1, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev banke,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev
notarke.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
izvoli:
– predsednika: Stojana Zdolška,
– preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
Banke Celje d.d. z mnenjem nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme Letno poročilo
o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. za
leto 2010 s pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
3. Poročilo nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. se seznani s Poročilom
nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi letnih poročil Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje za leto 2010 in pozitivnimi
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mnenji nadzornega sveta Banke Celje d.d.
k poročiloma pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
1. Sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010 v višini
2.249.819,42 EUR:
– za dividende, ki pripadajo delničarjem
banke v višini 1.067.593,80 EUR.
Delničarjem banke se izplača dividenda
v višini 2,10 EUR na navadno in prednostno
delnico. Banka bo dividendo izplačevala od
22. junija 2011 naprej. Do izplačila dividende so upravičeni delničarji banke, vpisani
v delniško knjigo na dan 26. maja 2011, in
delničarji, imetniki materializiranih navadnih
delnic na prinosnika, po opravljeni zamenjavi za nematerializirane navadne delnice na
ime. Zapadlost izplačila dividende za leto
2010 je tri leta od dneva sprejema sklepa na skupščini delničarjev banke, to je do
vključno 24. maja 2014, ko bo banka znesek
neizplačane dividende prenesla med druge
rezerve iz dobička.
– za prenos v druge rezerve iz dobička
v višini 1.182.225,62 EUR.
2. Podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2010.
5. Predlog razrešitve in imenovanja članov nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
razreši dosedanje člane nadzornega sveta
Banke Celje d.d., ker jim je potekel mandat
in imenuje nove člane nadzornega sveta
Banke Celje d.d.: Uroš Čufer, Zvonko Ivanušič, Melita Malgaj, Jure Peljhan, Tomaž
Subotič, Bojan Šrot, Zdenko Zanoški.
Mandat članov nadzornega sveta Banke Celje d.d. traja do zasedanja skupščine
delničarjev Banke Celje d.d. v četrtem letu
po izvolitvi.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Letnega poročila Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2011 pooblaščeno revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
Predloge sklepov pod 1., 2. in 4. točko predlagata uprava in nadzorni svet Banke Celje d.d., predloge sklepov pod 3., 5. in
6. točko pa nadzorni svet Banke Celje d.d.
Skupščine delničarjev banke se lahko
udeležijo delničarji banke, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo banki najpozneje do vključno
21. maja 2011. Prijavo opravijo z izpolnjeno
prijavnico, kateri, v primeru, da se skupščine ne bodo udeležili osebno, priložijo
pisno pooblastilo pooblaščencu za zastopanje. Prijavnica in pooblastilo sta poleg
sklica skupščine priložena pisnemu vabilu
za skupščino, katerega delničarji prejmejo
po pošti, dostopna pa sta tudi na spletni
strani banke, www.banka-celje.si.
Glasovalno pravico imajo delničarji, imetniki navadnih nematerializiranih imenskih
delnic, ki so vpisani v delniški knjigi banke,
ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d.,
Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 20. maja 2011 (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
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dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava banke bo, v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, takoj
po poteku sedem dnevnega roka objavila
prejete dodatne točke dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava banke bo, na
enak način kot ta sklic skupščine, objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
banki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko nasprotne predloge in
zahteve za dodatne točke dnevnega reda
pošljejo banki tudi po elektronski pošti na
naslov: skupscina@banka-celje.si.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo je skupaj z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na vpogled
v Banki Celje d.d., Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja finančnih trgov, soba 308/III,
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
V tem času je gradivo dostopno tudi na
spletni strani banke, www.banka-celje.si,
kjer so dostopne tudi vse ostale informacije
iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in
informacije o pravicah delničarjev iz prvega
odstavka 298. člena, prvega odstavka 300.,
301. in 305. člena ZGD-1.
Osnovni kapital Banke Celje d.d. je razdeljen na 406.904 navadnih in 101.725 prednostnih imenskih delnic. Glasovalno pravico
na 26. skupščini imajo pri vseh točkah dnevnega reda samo navadne nematerializirane imenske delnice. Na dan objave sklica
te skupščine glasovalnih pravic nima 416
lastnih navadnih imenskih delnic in 1.057
navadnih tiskanih delnic na prinosnika, za
katere še ni bila opravljena zamenjava po
68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
Registracija udeležencev se bo začela
eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni
udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa z izpisom iz poslovno – sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino iz
katere izhaja pravica za zastopanje, nakar
prejme potrdilo o prisotnosti in enoto za elektronsko glasovanje.
Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 24. maja
2011 ob 11. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Banka Celje d.d.
Uprava banke
Št. 3/11
Ob-2723/11
V skladu z določili 29., 30., 32. in 39. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. in na

podlagi sklepa nadzornega sveta družbe
z dne 19. 4. 2011, sklicuje uprava družbe
36. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 23. 5. 2011, 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 2010 in revidiranih
računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine za poslovno leto
2010 z mnenjem neodvisnega revizorja ter
informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010; 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 2010 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe ter konsolidiranimi revidiranimi
računovodskimi izkazi skupine za poslovno
leto 2010 in informacijo o prejemkih članov
organov vodenja in nadzora v letu 2010.
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
2010.
– Skupščina ugotavlja, da je družba
v letu 2010 ustvarila bilančni dobiček v znesku 9,004.806,48 EUR, ki ostane nerazporejen.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.
3. Seznanitev Skupščine družbe z letnim
poročilom Službe notranjega revidiranja in
mnenjem nadzornega sveta družbe k temu
poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom Službe notranjega revidiranja ZM d.d. za poslovno leto 2010 in
mnenjem nadzornega sveta družbe k temu
poročilu.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z vložki.
a) Za povečanje svojega osnovnega kapitala z vložki v znesku 12.800.199,06 EUR
izda Zavarovalnica Maribor d.d. 2.238.893
navadnih (rednih) kosovnih delnic po vrednosti 5,7172 EUR za posamezno delnico.
b) Pogoje in roke za vpis ter vplačilo
delnic določi in v skladu z določili Statuta
Zavarovalnice Maribor d.d. objavi uprava
družbe.
c) Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe za spremembo Statuta Zavarovalnice Maribor d.d., ki se nanaša na uskladitev
njegovega besedila v zvezi s povečanjem
osnovnega kapitala družbe.
5. Imenovanje neodvisnega revizorja za
poslovno leto 2011.
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Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 se
na predlog Nadzornega sveta družbe imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o.,
Ljubljana.
6. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Pogoji udeležbe 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 19. 5.
2011 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 19. 5. 2011, oziroma bodo
tega dne poslane s priporočeno pošiljko.
Za udeležbo na skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim pooblastilom, ki ga
ravno tako posredujejo naslovu družbe do
19. 5. 2011, oziroma ga tega dne pošljejo
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.
Gradiva
Gradivo, na katerem temeljijo predlogi
sklepov za skupščino družbe, je na vpogled
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.
Delničarji lahko glasujejo tudi pisno z redno pošto ali preko elektronske pošte ali
s faksiranim sporočilom. V takem primeru
mora biti za veljavnost glasovanja o predlaganih sklepih nedvoumno ugotovljena identiteta delničarja, pisno sporočilo o glasovanju pa mora dospeti v tajništvo najkasneje
dan pred zasedanjem skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 29. 4. 2011.
Predlogi delničarjev
Morebitne predloge sklepov k točkam
dnevnega reda, 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, to je do 29. 4. 2011.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
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
Ob-2728/11
Uprava družbe Skupina Prva, zavarovalniški holding, d.d., Ameriška ulica 8, 1000
Ljubljana, v skladu z 8.2.1 točko Statuta
sklicuje
14. redno sejo skupščine
Skupine Prva d.d.,
ki bo 1. 6. 2011, ob 14. uri, v prostorih
družbe, na naslovu Ameriška ulica 8, 1000
Ljubljana.
Dnevni red s predlogi sklepov uprave
družbe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Miha Likar, za preštevalca glasov se izvolita Boris Kočar in Iris Dežman. Skupščini
bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz
Ljubljane.
2. Obravnava pisnega poročila družbe za
poslovno leto 2010, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno
leto 2010 in seznanitev s prejemki članov
vodenja in nadzora v letu 2010.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2010, potrjenim s strani nadzornega sveta,
ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2010.
2.2. Skupščina se seznani s prejemki
članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2010.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve besedila točke 3.2.3 statuta družbe tako, da se točka 3.2.3 po novem glasi:
»Delnice razreda B so prednostne imenske kumulativne delnice brez glasovalne
pravice, ki dajejo njihovim imetnikom poleg
pravic, ki so določene s statutom družbe
za delnice razreda A, z izjemo glasovalnih
pravic še pravico do zajamčene letne fiksne
dividende v višini 6 (šest)% od nominalne
vrednosti delnice (v nadaljevanju »Fiksna
Dividenda«), razen v letih in pod pogoji določenimi v naslednjem odstavku te točke.
V vsakem izmed poslovnih let 2010,
2011 in 2012 (vsako posebej imenovano
tudi »relevantno PL«), so imetniki delnic
razreda B upravičeni samo do dividende
v višini 0,01 EUR na delnico razreda B (namesto Fiksne Dividende), pod pogojem (v
nadaljevanju »Pogoj«), da v času odločanja
o delitvi dobička v zvezi z zadnjim končanim relevantnim PL skupščina, na kateri se
odloča o delitvi dobička za relevantno PL,
sprejme sklep o:
(a) povečanju osnovnega kapitala s preoblikovanjem kapitalskih rezerv, na podlagi
česar bo vsak delničar razreda B za vsako
obstoječo delnico razreda B dodatno prejel
0,06 delnice razreda B; in
(b) o takojšnjem zmanjšanju osnovnega
kapitala (po izvršenem povečanju kapitala,
kot opisano pod (a) zgoraj) z znižanjem nominalne vrednosti delnic, tako da se skupna
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nominalna vrednost osnovnega kapitala, ki
odpade na delnice razreda B, zniža za vsaj
6%.
Z drugimi besedami, delničarji razreda
B bodo upravičeni do Fiksne Dividende
z ozirom na dobiček kateregakoli relevantnega PL, skladno s prvim odstavkom te
točke, če Pogoj ne bo v celoti izpolnjen
v času, ko se odloča o delitvi dobička za to
relevantno PL.
V primeru likvidacije družbe se vsakemu imetniku delnice razreda B prednostno
izplača nominalna vrednost delnice in vse
še neizplačane zajamčene dividende, pri
čemer se za zadnje poslovno leto upošteva
proporcionalni del zajamčene dividende glede na čas do dneva likvidacije.«
3.2. Pooblasti se nadzorni svet družbe,
da uskladi besedilo Statuta družbe, v skladu
s sprejetim sklepom.
3.3. Sklepi pod to točko ne veljajo, če
niso veljavno sprejeti, ne veljajo, prenehajo
veljati ali niso vpisani v sodni register:
– sklepi o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe (kot so predlagani
pod točko 4. dnevnega reda 14. redne seje
skupščine družbe Skupina Prva d.d.) ali
– sklepi o rednem zmanjšanju kapitala
z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic
(kot so predlagani pod točko 5. dnevnega
reda 14. redne seje skupščine družbe Skupina Prva d.d.).
Sklepi pod to točko so veljavno sprejeti
pod pogojem, če s sklepi pod to točko in
sklepi pod točkama 4 in 5 tega dnevnega
reda na ločenem zasedanju, s predpisano
večino soglašajo prednostni delničarji razreda B.
4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Osnovni kapital družbe Skupina Prva
d.d., Ljubljana, ki znaša 17.419.710,00 EUR
in je razdeljen na 244.755 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 10.279.710,00 EUR in
170.000 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice
42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo
7.140.000,00 EUR se poveča za znesek
1.045.170,00 EUR, tako da po povečanju
znaša 18.464.880,00 EUR, in sicer tako,
da se skupna nominalna vrednost delnic
razreda A poveča na 10.896.480,00 EUR in
skupna nominalna vrednost delnic razreda
B poveča na 7.568.400 EUR. Povečanje
osnovnega kapitala se opravi z izdajo skupno 14.685 novih navadnih imenskih delnic
razreda A, ki skupaj z že izdanimi delnicami
razreda A (z oznako PPDR) tvorijo isti razred in z izdajo skupno 10.200 novih prednostnih imenskih delnic razreda B, ki skupaj
z že izdanimi delnicami razreda B (z oznako
PPDG) tvorijo isti razred.
4.2. Povečanje osnovnega kapitala se
izvede nominalno, iz sredstev družbe, s preoblikovanjem kapitalskih rezerv v znesku
1.045.170,00 EUR v osnovni kapital družbe. Povečanje osnovnega kapitala se opravi
tako, da se 14.685 novo izdanih delnic razreda A razdeli le med delničarje razreda A v
sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem
osnovnem kapitalu, ki odpade na delnice
razreda A, ter da se 10.200 novo izdanih
delnic razreda B razdeli le med delničarje
razreda B v sorazmerju z njihovimi deleži
v dosedanjem osnovnem kapitalu, ki odpade na delnice razreda B. Presečni dan za
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izdajo novih delnic se določi v skladu s 70.a
členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP), in sicer en delovni
dan pred dnem, na katerega klirinško depotna družba začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi s tem korporacijskim
dejanjem izdajatelja.
4.3. Z dnem vpisa skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register je kapital družbe povečan, šteje
se, da so vse nove delnice polno vplačane.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
s preoblikovanjem kapitalskih rezerv družbe v osnovni kapital, in sicer presežka vplačanega kapitala, tako da skupna emisijska
vrednost novih delnic razreda A in B znaša
1.045,170,00 EUR.
4.4. Celoten osnovni kapital družbe je
po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe po tem sklepu, razdeljen na
259.440 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice
42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo
10.896.480,00 EUR in 180.200 prednostnih
imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.568.400,00 EUR.
4.5. Sklep o povečanju osnovnega kapitala temelji na letni bilanci stanja na dan
31. 12. 2010, ki jo je pregledal revizor ter
o njej dal mnenje brez pridržka.
4.6. Pooblasti se nadzorni svet družbe,
da spremeni statut, tako da uskladi besedilo
Statuta družbe, v skladu s sprejetimi sklepi,
ter da ugotovi število delnih delnic, ki nastanejo s povečanjem osnovnega kapitala.
4.7. Sklepi pod to točko ne veljajo, če
niso veljavno sprejeti, ne veljajo, prenehajo
veljati ali niso vpisani v sodni register:
– sklepi o spremembi statuta (kot
so predlagani pod točko 3. dnevnega reda
14. redne seje skupščine družbe Skupina
Prva d.d.) ali
– sklepi o rednem zmanjšanju kapitala
z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic
(kot so predlagani pod točko 5. dnevnega
reda 14. redne seje skupščine družbe Skupina Prva d.d.).
Sklepi pod to točko so veljavno sprejeti
pod pogojem, če s sklepi pod to točko in
sklepi pod točkama 3 in 5 tega dnevnega
reda na ločenem zasedanju, s predpisano
večino soglašajo prednostni delničarji razreda B.
5. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska
delnic.
Predlog sklepa:
5.1. Osnovni kapital družbe Skupina
Prva d.d., Ljubljana, ki po izvedbi povečanja
osnovnega kapitala, skladno s točko 4 tega
sklepa, znaša 18.464.880,00 EUR in je razdeljen na 259.440 navadnih imenskih delnic
razreda A z nominalno vrednostjo delnice
42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo
10.896.480,00 EUR in 180.200 prednostnih
imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.568.400,00 EUR, se
po izvedenem povečanju zaradi prevelikega
obsega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe, zmanjša po postopku rednega
zmanjšanja osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic.
Osnovni kapital se zmanjša za
4.172.760,00 EUR, in sicer tako, da se nominalna vrednost delnic razreda A zmanjša
na 28 EUR, nominalna vrednost delnic razreda B pa na 39 EUR.
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Osnovni kapital po zmanjšanju znaša 14.292.120,00 EUR in je razdeljen
na 259.440 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice
28,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo
7.264.320,00 EUR in 180.200 prednostnih
imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 39,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.027.800,00 EUR.
5.2. Delničarjem razreda A pripada izplačilo iz naslova zmanjšanja nominalne vrednosti delnic v višini 14 EUR na delnico razreda A, delničarjem razreda B pa izplačilo
v višini 3 EUR na delnico razreda B.
V primeru, da ima delničar posameznega
v lasti delne delnice posameznega razreda,
mu pripada sorazmeren del zneska iz predhodnega odstavka.
5.3. Izplačilo delničarjem se skladno
s 375. členom ZGD-1 izvede po preteku
roka šestih mesecev od objave sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala in potem,
ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno
javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje
njihovih terjatev. Izplačilo se opravi na transakcijske račune imetnikov delnic.
5.4. Upnike, katerih terjatve so ali bodo
nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, se
z objavo opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v šestih
mesecih po objavi sklepa prijavijo, če ne bi
mogli biti poplačani.
5.5. Pooblasti se nadzorni svet družbe,
da spremeni statut družbe, tako da uskladi
besedilo Statuta družbe v skladu s sprejetimi sklepi.
5.6. Sklepi pod to točko ne veljajo, če
niso veljavno sprejeti, ne veljajo, prenehajo
veljati ali niso vpisani v sodni register:
– sklepi o spremembi statuta (kot
so predlagani pod točko 3. dnevnega reda
14. redne seje skupščine družbe Skupina
Prva d.d.) ali
– sklepi o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe (kot so predlagani
pod točko 4. dnevnega reda 14. redne seje
skupščine družbe Skupina Prva d.d.).
Sklepi pod to točko so veljavno sprejeti
pod pogojem, če s sklepi pod to točko in
sklepi pod točkama 3 in 4 tega dnevnega
reda na ločenem zasedanju, s predpisano
večino soglašajo prednostni delničarji razreda B.
6. Predlog delitve dobička za leto 2010.
Predlog sklepa:
6.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2010 znaša
3.076.238,91 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 340.220,00 EUR
in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 2.736.018,91 EUR.
6.2. Za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B, se nameni
del bilančnega dobička v višini 1.700 EUR.
Do dividende za leto 2010 so upravičeni vsi
delničarji imetniki prednostnih delnic na dan
31. 5. 2011. Dividenda prednostnim delničarjem znaša 0,01 EUR bruto na delnico
razreda B in se delničarjem izplača v denarju.
6.3. Za razdelitev navadnim delničarjem, imetnikom delnic razreda A, se
nameni del bilančnega dobička v višini
2.500.000,00 EUR. Do dividende za leto
2010 so upravičeni vsi delničarji imetniki navadnih delnic na dan 31. 5. 2011. Dividenda
navadnim delničarjem znaša 10,213 EUR

bruto na delnico razreda A in se delničarjem
izplača v denarju.
6.4. Presečni dan za izplačilo dividende delničarjem je 31. 5. 2011. Dividenda
bo vsem delničarjem izplačana do 31. 12.
2011.
6.5. Preostanek bilančnega dobička po
izplačilu dividende iz točke 4.3. tega sklepa
v znesku 574.538,91 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih
letih.
6.6. Ta sklep prične veljati z dnem, ko bo
v sodni register vpisana sprememba točke
3.2.3. statuta družbe v skladu s sklepom
št. 3.1. te skupščine. Če bo to po 31. 12.
2011, se izplačilo dividend izvrši v 7 dneh
po vpisu.
7. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2010.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2011 imenuje revizorska hiša Ernst &
Young d.o.o.
9. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
9.1. Skupščina se seznani z odstopno
izjavo člana nadzornega sveta Branka Drobnaka iz dne 24. 9. 2010, na podlagi katere
mu je prenehal mandat člana nadzornega
sveta.
9.2. Za novega člana nadzornega sveta
družbe se od vpisa sklepa skupščine v sodni register dalje do konca mandata ostalih
članov nadzornega sveta izvoli Nicholas Andrew Lindsay Stuart.
9.3. Skupščina na podlagi 7.1.1. točke
statuta določa, da do izteka mandata sedanjih članov nadzornega sveta, nadzorni
svet družbe še naprej deluje v sestavi šestih članov.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na poslovnem naslovu družbe na Ameriški ulici 8, 1000 Ljubljana, so v tajništvu
družbe, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10.
do 14. ure, in na spletni strani družbe,
http://www.prvagroup.eu/ dostopni:
– sklic skupščine,
– gradivo za skupščino,
– obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe,
– letno poročilo družbe za leto 2010 in
poročilo nadzornega sveta,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
petindvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste doda-
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tne točke dnevnega reda glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi tega sklica skupščine,
to je do dne 29. 4. 2011. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi
pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na
e-mail naslov: info@prvagroup.eu
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog,
– da ne gre za primere iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to
je do dne 29. 4. 2011, poslal družbi razumno
utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo
tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail
naslov: info@prvagroup.eu
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Družba ima izdanih 244.755 rednih
delnic z glasovalno pravico (PPDR) in
170.000 prednostnih delnic brez glasovalne pravice (PPDG), pri čemer družb nima
lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 244.755
rednih delnic.
Pogoji za udeležbo na skupščini:
Na skupščini lahko glasujejo delničarji
rednih delnic z glasovalno pravico (PPDR),
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan), to je do konca
dne 28. 5. 2011.
Drugi pogoji za udeležbo na skupščini:
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na
skupščini prijavil pri družbi najpozneje do
konca četrtega dne pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo.
Obrazec za prijavo na skupščino (za redne in za prednostne delničarje) in obrazec
za uresničevanje glasovne pravice po pooblaščencu (za redne in za prednostne delničarje) sta dostopna na spletni strani družbe, http://www.prvagroup.eu/. Pooblastilo in
obrazec za prijavo na skupščino sta lahko
posredovana družbi po elektronski pošti na
e-mail naslov: info@prvagroup.eu, in sicer
v skenirani obliki kot priponka. Delničarji
oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
se morajo na zahtevo izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Delničarji s prednostnimi delnicami brez
glasovalne pravice (PPDG), se lahko udeležijo skupščine, na skupščini pa ne morejo
glasovati oziroma pooblastiti osebe za glasovanje, saj pravice, ki izhajajo iz prednostnih delnic, ne zajemajo glasovalne pravice
na skupščini družbe.

Prijave in pooblastila naj na sedež
družbe oziroma na e-mail naslov družbe:
info@prvagroup.eu prispejo najkasneje do
konca četrtega dne pred skupščino. Skladno
z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic,
ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi
lasti konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov
vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala. Če
skupščina ob napovedanem terminu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim
dnevnim redom istega dne ob 16. uri, na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščine le-ta veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Skupina Prva d.d.
Uprava družbe
Ob-2729/11
Uprava družbe Skupina Prva, zavarovalniški holding, d.d., Ameriška ulica 8, Ljub
ljana, v skladu z 8.2.1 točko Statuta sklicuje
ločeno zasedanje in glasovanje
imetnikov prednostnih delnic razreda
B družbe Skupine Prva, zavarovalniški
holding, d.d.,
ki bo 1. 6. 2011, ob 14.30, v prostorih
družbe, na naslovu Ameriška ulica 8, 1000
Ljubljana.
Dnevni red z predlogi sklepov uprave
družbe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Miha Likar, za preštevalca glasov se izvolita Boris Kočar in Iris Dežman. Skupščini
bo prisostvoval vabljen notar Uroš Kos iz
Ljubljane.
2. Ločeno sklepanje delničarjev razreda
B o soglasju k sklepom, sprejetim pod točko
3. dnevnega reda zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: prednostni delničarji
razreda B soglašajo s sklepom skupščine
Skupine Prva d.d. o spremembah statuta,
sprejetim pod točko 3. dnevnega reda na
14. redni seji skupščine Skupine Prva d.d.,
dne 1. 6. 2011, s katerim se omejijo pravice
delnic razreda B na način razviden iz predlaganih sprememb.
3. Ločeno sklepanje delničarjev razreda
B o soglasju k sklepom, sprejetim pod točko
4. dnevnega reda zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: prednostni delničarji
razreda B soglašajo s sklepom skupščine
Skupine Prva d.d. o povečanju osnovnega
kapitala, sprejetim pod točko 4. dnevnega
reda na 14. redni seji skupščine Skupine
Prva d.d., dne 1. 6. 2011, s katerim se poveča osnovni kapital iz sredstev družbe.
4. Ločeno sklepanje delničarjev razreda
B o soglasju k sklepom, sprejetim pod točko
5. dnevnega reda zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: prednostni delničarji
razreda B soglašajo z sklepom skupščine
Skupine Prva d.d., sprejetim na 14. redni
seji skupščine Skupine Prva d.d., dne 1. 6.
2011, pod točko 5. dnevnega reda, o rednem
zmanjšanju osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic.
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Gradivo in dostopnost dokumentov
Na poslovnem naslovu družbe na Ameriški ulici 8, 1000 Ljubljana, so v tajništvu
družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10.
do 14. ure, in na spletni strani družbe:
http://www.prvagroup.eu/ dostopni:
– sklic skupščine in ločenega zasedanja prednostnih delničarjev,
– gradivo za skupščino,
– obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe,
– letno poročilo družbe za leto 2010 in
poročilo nadzornega sveta,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
petindvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi tega sklica skupščine,
to je do dne 29. 4. 2011. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi
pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na
e-mail naslov: info@prvagroup.eu.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog,
– da ne gre za primere iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to
je do dne 29. 4. 2011 poslal družbi razumno
utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo
tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail
naslov: info@prvagroup.eu.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Družba ima izdanih 170.000 prednostnih
delnic brez glasovalne pravice (PPDG), pri
čemer družba nima lastnih delnic, tako da
bo lahko na skupščini glasovalno pravico
uresničevalo 170.000 delnic.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji prednostnih delnic (PPDG), ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne
28. 5. 2011.
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Drugi pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na
skupščini prijavil pri družbi najpozneje do
konca četrtega dne pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo.
Obrazec za prijavo na skupščino (za redne in za prednostne delničarje) in obrazec
za uresničevanje glasovne pravice po pooblaščencu (le za redne delničarje) sta dostopna na spletni strani družbe: http://www.
prvagroup.eu/. Pooblastilo in obrazec za prijavo na skupščino sta lahko posredovana
družbi po elektronski pošti na e-mail naslov:
info@prvagroup.eu, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oziroma njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na
zahtevo izkazati z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prijave in pooblastila naj na sedež
družbe oziroma na e-mail naslov družbe:
info@prvagroup.eu prispejo najkasneje do
konca četrtega dne pred skupščino. Skladno
z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic,
ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi
lasti konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov
vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala. Če
skupščina ob napovedanem terminu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim
dnevnim redom, istega dne, ob 16.30, na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščine le-ta veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Skupina Prva d.d.
Uprava družbe
Ob-2756/11
Na podlagi 14. člena Statuta podjetja
Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne
37, uprava družbe sklicuje redno letno
20. skupščino Magneti Ljubljana,
podjetja za proizvodnjo
magnetnih materialov, d.d.
Skupščina bo 23. 5. 2011, ob 13.30, v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne
37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman
– verifikacijska komisija:
– predsednik Helene Drolc,
– član Irena Menard Lacković,
– član Sara Maleta.
3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2010.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5.698.454,22 EUR v skladu z določbami
231., 282 in 293. člena ZGD-1 uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let
v znesku 5.267.304,80 EUR (leto 01 EUR
449.430,56, leto 02 EUR 645.806,45,
leto 03 EUR 874.608,66, leto 04 EUR
1.316.303,68, leto 05 EUR 650.049,07,
leto 06 EUR 581.834,00 in leto 07 EUR
569.338,66) in leto 08 EUR 179.933,72 in
se uporabi;
– čisti dobiček leta 2010 znaša
431.149,42 EUR in ostane v celoti nerazporejen.
V skladu z 282.a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2010.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2011.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje SN revizija d.o.o. za
revizijo poslovanja družbe Magneti, Ljub
ljana d.d. za leto 2011.
6. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Višina sejnine se za predsednika nadzornega sveta znaša neto 500 EUR, za člane
pa neto 300 EUR.
7. Potrditev novih članov nadzornega
sveta.
Letno poročilo družbe za poslovno leto
2010 bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni, med 8. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi, delničarji in člani nadzornega sveta, ne glede na
to, če niso delničarji.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah 1., 2. in 6. dnevnega reda poteka javno, glasovanje o točkah
4., 5., in 7. dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob prihodu na skupščino v zameno
za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.
Če sklic skupščine ni uspešen, se skupščina ponovi istega dne, ob 15. uri, v istih
prostorih.
Skupščina bo veljavna, če bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Magneti Ljubljana d.d.
direktor podjetja
Albert Erman, univ. dipl. inž.
Ob-2757/11
Na podlagi 28. člena Statuta družbe AJDACOM d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
Uprava družbe sklicuje
skupščino,
ki bo 3. junija 2011, ob 8.30, v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani Šmartinska 152, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva skupščine:
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine in se
imenuje delovno predsedstvo po predlogu
uprave družbe.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev sprejetega revidiranega
Letnega poročila družbe AJDACOM d.d., in
skupine AJDACOM za poslovno leto 2010
in Poročila Nadzornega sveta o rezultatih
preveritve Letnega poročila za poslovno
leto 2010 ter sprejem sklepov o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2010
ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.
Uprava in Nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem sklepov:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010
v višini 1.414.542,79 EUR se uporabi kot
sledi:
1. Delničarjem se razdeli za dividende
bilančni dobiček v znesku 9,36 EUR bruto
za delnico, kar skupaj predstavlja znesek
1.396.661,76 EUR.
2. Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana drugi delovni dan po
seji skupščine, to je 7. junija 2011.
3. Izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz čistega poslovnega izida
2010, najkasneje do 30. junija 2011.
4. Bilančni dobiček v višini 16.081,03 EUR
ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
5. V obliki udeležbe na dobičku se direktorju izplača nagrada v višini bruto
1.800,00 EUR.
6. Upravi in Nadzornemu svetu se za
njuno dobro delo v letu 2010 podeli razrešnica s katero se potrjuje in odobrava delo teh
dveh organov družbe v letu 2010.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:
Za poslovno leto 2011 se za revizorja
družbe imenuje CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljub
ljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko
dnevnega reda, revidiranim Letnim poročilom družbe AJDACOM d.d., in skupine AJDACOM za poslovno leto 2010 in Poročilom
Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila, je delničarjem na vpogled
vse delavne dni, od 10. do 12. ure, v času
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja, v Dvorani VII, Šmartinska 152, Ljubljana, soba št. 1.
Glasovalno pravico lahko na skupščini
uresničijo delničarji, če družbi s priporočenim pismom prijavijo svojo udeležbo tako,
da pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež družbe najkasneje konec 4.
dne pred zasedanjem skupščine (30. maja
2011) in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. dne 30. maja 2011
(presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji
zahtevo za dodatno točko dnevnega reda
pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi
sklica skupščine.
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Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani
najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
AJDACOM d.d.
direktor
Miha Zupanc
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Št. 21100247
Ob-2716/11
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ, Uradni list RS,
št. 60/06) gospodarske družbe: Skupina
Sava turizem: Sava TMC d.o.o., Sava hoteli Bled d.d., Terme 3000 Moravske Toplice
d.o.o, Terme Lendava d.o.o, Terme Ptuj
d.o.o., Zdravilišče Radenci d.o.o.; Skupina
HIT: HIT d.d. Nova Gorica, Hit Alpinea d.d.,
Hit Larix d.o.o.; Terme Olimia d.d., Hoteli
Bernardin d.d., Terme Čatež d.d., Istrabenz
Turizem d.d., Kompas d.d., Grand Hotel
Union d.d., Hotel Lev d.d., Terme Maribor d.d., Thermana d.d., Postojnska jama
d.d., Turistična agencija Sonček d.o.o., Lipica Turizem d.o.o., Casino Portorož d.d.,
Loterija Slovenije d.d., Gorenje gostinstvo
d.o.o. Ivan Peršolja s.p., Turizem in gostinstvo Camping Kamne Ana Voga s.p.,
sklicujejo
ustanovno skupščino
Turistično gostinske zbornice
Slovenije,
ki bo dne 10. maja 2011 ob 14. uri, v Protokolarnem centru Brdo pri Kranju v dvorani
Elegans Hotel Kokra.
Dnevni red:
1. Otvoritev ustanovne skupščine, imenovanje delovnega predsedstva, sprejem dnevnega reda in sprejem Poslovnika
o delu ustanovne skupščine in pravil volitev
na ustanovni skupščini Turistično gostinske
zbornice Slovenije ter imenovanje verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika.

2. Sprejem sklepa o ustanovitvi Turistično gostinske zbornice Slovenije in sprejem
Statuta Turistično gostinske zbornice Slovenije.
3. Izvolitev predsednika Turistično gostinske zbornice Slovenije.
4. Izvolitev članov upravnega odbora Turistično gostinske zbornice Slovenije.
5. Izvolitev članov nadzornega odbora
Turistično gostinske zbornice Slovenije.
6. Potrditev višine članarine.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži
vsaka oseba, ki je v skladu s 4. členom
Zakona o gospodarskih zbornicah in predlogom Statuta Turistično gostinske zbornice
Slovenije postala član Turistično gostinske
zbornice Slovenije.
Ustanovne skupščine se lahko razen zakonitih zastopnikov oseb iz prejšnjega odstavka s pisnimi pooblastili udeležijo tudi
njihovi pooblaščenci.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki bodo do vključno
6. maja 2011 pisno prijavile svojo udeležbo
na naslov GZS Turistično gostinska zbornica, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, ali
e-naslov: majda.dekleva@gzs.si.
Predlog statuta in druga gradiva za
ustanovno skupščino so članom Turistično gostinske zbornice na voljo na naslovu:
GZS Turistično gostinska zbornica, Dimičeva ulica 13, Ljubljana in na spletni strani,
http://www.gzs.si/turizem.
Majda Dekleva
pooblaščenka sklicateljev
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Zavarovanja terjatev
SV 400/2011
Ob-2683/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 400/2011 z dne
12. 4. 2011 je 2-sobno stanovanje, v izmeri
63,53 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Fala 031, 2352 Selnica ob Dravi, ki stoji na parceli številka 124/13,
katastrska občina Gerečja vas, in je last Šterk
Emila, EMŠO 0507961500386, stanujoč Fala
031, Selnica ob Dravi, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 205/92, z dne 16. 1. 1992, in aneksa
h kupoprodajni pogodbi, o prodaji stanovanja
št. 205/92, z dne 27. 5. 2002, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična številka 5860580000, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 65.000,00 EUR s pp.
SV 433/11
Ob-2684/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 433/11, z dne 15. 4. 2011 sta nepremičnini – dvosobno stanovanje št. 2, v skupni
izmeri 63,10 m2, in enosobno stanovanje št. 3,
v skupni izmeri 15,80 m2, oba v pritličju stanovanjske stavbe z naslovom Šuceva ulica 10,
Kranj, in ident. št. stavbe 562, ki stoji na parc.
št. 41/4, k.o. Kranj, last zastavitelja Zorana
Sebastijanovića, Šuceva ulica 10, Kranj,
prvo na temelju prodajne pogodbe, sklenjene
19. 4. 1993 s prodajalko Zorko Drinič, Šuceva
ulica 10, Kranj, drugo pa na temelju kupne
pogodbe, sklenjene 20. 8. 1998, s prodajalcem Gregorjem Božičem, Šorlijeva ulica 14,
Kranj, zastavljena v korist upnika Stanovanjska ustanova delavcev v obrti Kranj – OOZ
Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj,
matična številka 1118242000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR,
z obrestmi v višini stopnje rasti cen življenjskih
potrebščin, povečano za 1%-no realno letno
obrestno mero, obresti pa tečejo od porabe
kredita dalje, z odplačilom kredita v 120 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade
v plačilo dne 30. 6. 2021.
SV 346/11
Ob-2685/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andreja-

šič iz Kranja, opr. št. SV 346/11, z dne
15. 4. 2011, je stanovanje št. 2, v neto
tlorisni površini 55,64 m2, ki se nahaja v 2.
etaži večstanovanjske stavbe Ulica Tuga
Vidmarja 6, 4000 Kranj, s številko stavbe
457, v k.o. Klanec (2121-457), stoječe na
parc. št. 253/4, 257/2 in 258/4, k.o. Klanec, z ident. št. dela stavbe 2121-457-2,
v lasti Tee Zver, Trg Rivoli 3, 4000 Kranj,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 4.
2011, sklenjene s prodajalko Nepremičnina
d.o.o., Škofjeloška cesta 20, 4000 Kranj,
zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
MŠ: 1319175000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 62.557,50 EUR, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni Euribor
+ 1,80% letno, z ostalimi pp., z zapadlostjo
zadnje anuitete 31. 3. 2026 in z možnostjo
odpoklica zavarovane terjatve.
SV 225/11
Ob-2686/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 225/11, opr. št.
DK 1/11, z dne 15. 4. 2011 je bila nepremičnina, poslovni prostor št. 14, v izmeri
143.66 m2, z identifikacijsko oznako poslovnega prostora 1886-105-14.E, ki se nahaja
v stavbi na naslovu Cesta Borisa Kidriča 13,
Zagorje ob Savi, stoječi na parc. št. 917/1,
sedaj parc. št. 917/6, k.o. Zagorje-mesto
(1886), last zastavitelja Trgovine Doli Bojan Dolinšek s.p. na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 29. 10. 2003 med
Elektro Ljubljana d.d., kot prodajalcem, in
Trgovina Doli Bojan Dolinšek s.p., kot kupcem, zastavljena v korist upnice Nove Ljub
ljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
50.000,00 EUR, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 277/2011
Ob-2687/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa potrošniške hipotekarne
kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 277/2011, z dne

15. 4. 2011, je bila nepremičnina, z ident.
št. 2175-2769-3, stanovanje št. 3, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, na Jesenicah, Cesta v Rovte 5, stoječi na parc.
št. 1963/2, k.o. Jesenice, last zastavitelja
Adnana Kazića, Cesta revolucije 1 A, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 15. 3. 2011, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice-Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št.
Jakob v Rožu 14, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 31.000,00 EUR s pripadki.
SV 593/2011
Ob-2689/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 593/2011
z dne 14. 4. 2011, je dvosobno stanovanje, s kabinetom, št. 7, v skupni izmeri
74,53 m2, v II. nadstropju stanovanjskega
bloka v Mariboru, na naslovu Ul. Staneta
Severja 10, ki stoji na parc. št. 1620, vpisani pri vl. št. 1169, k.o. 678 Sp. Radvanje,
solast zastaviteljev Perović Ranka in Perović Veronike, vsakega do ½ od celote,
na temelju prodajne pogodbe št. 34/93,
z dne 10. 2. 1993, in njenega aneksa z dne
20. 10. 2000, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 52.000,00 EUR s pp.
SV 363/11
Ob-2719/11
Na podlagi notarskega zapisa, opr. št.
SV 363/11, DK 26/11, z dne 18. 4. 2011,
notarja Milana Dolgana iz Ljubljane, je na
dvoinpolsobnem stanovanju št. 110, v izmeri
109,17 m2 v 5. nadstropju, s kletnim prostorom št. 110, v stavbi z ident. št. 1725-378,
in naslovom Štefanova ulica 3, 1000 Ljub
ljana, ki stoji na parc. št. 2838, 2839, 2840,
2842, 2843 in 2846, k.o. Ajdovščina, v solasti zastaviteljev Janeza Bulca, Matilde Bulc
in Gregorja Bulca, vsi Cesta Brigad 42, 8000
Novo mesto, in Barbare Bulc, Novakova 1,
1000 Ljubljana – za vsakega do idealnega deleža 1/4, pridobljena zastavna pravica
v korist Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, za terjatev
do kreditojemalca Fakta plus d.o.o., Vir,
Zoisova ulica 45B, 1230 Domžale, v višini
glavnice 400.000,00 EUR s pp.

Stran

998 /

Št.

30 / 22. 4. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč
Izvršbe
VL 184440/2010
Os-2465/11
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev
9, Brežice, zoper dolžnico Aljo Kobali, Prežihova ulica 15, Brežice, zaradi izterjave
585,33 EUR, po izvršitelju izv. Janko Zorčič, dne 25. 3. 2011 zarubilo nepremičnino,
to je stanovanje št. 10, na naslovu Prežihova ulica 15 v Brežicah, v skupni izmeri
66,46 m2, vl. št. 277, k.o. Brežice, parc. š.
38/10, ki je v lasti dolžnice Alje Kobali, Prežihova ulica 15, Brežice.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 4. 2011
In 270/2010
Os-2567/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 107099/2009
z dne 31. 7. 2009 in sklepa Okrajnega sodišča v Kranju opr. št. In 270/2010, z dne
2. 9. 2010, je bil dne 10. 11. 2010 opravljen v korist upnika Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj, proti dolžnici Heleni Eržen,
Župančičeva 10, Kranj, zaradi izterjave
1.769,95 EUR s pripadki, rubež nepremičnine, to je enosobnega stanovanja s kabinetom št. 6, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske hiše na naslovu Župančičeva
10, Kranj, ki stoji na parc. št. 257/1, k.o.
Huje, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, v lasti dolžnice Helene Eržen,
Župančičeva 10, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 4. 2011
In 100/2008
Os-2306/11
Izvršitelj Franc Pušenjak iz Murske Sobote je dne 4. 11. 2010, ob 16.15, v izvršilni
zadevi prvotne upnice Raiffeisenbank Straden, Straden 75, Republika Avstrija, sedaj
Tidol d.o.o., Dokležovlje, Glavna ulica 101,
proti dolžnikoma: 1. Stanislav Pucko in 2.
Jožefa Pucko, oba Cvetna ulica 1, Turnišče,
ki ju zastopa odvetnik Vladimir Slak iz Maribora, zaradi izterjave 12.090,03 EUR s pp,
opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 3,
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe,
stoječe na parc. št. 2432/31, vpisani pri vl.
št. 2026, k.o. Turnišče, na naslovu Cvetna 1,
Turnišče, v skupni izmeri 63,37 m2.
S to zaznambo izvršbe pridobi upnik
zastavno pravico na nepremičnini z učinki
tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini. Upnik, ki
je predlagal izvršbo, pa ni že prej pridobil
zastavne pravice oziroma zemljiškega dolga, pridobil z zaznambo sklepa o izvršbi
pravico dobiti poplačilo iz nepremičnine pred

nekom, ki pridobi pozneje na njej zastavno
pravico oziroma zemljiški dolg (drugi in tretji
odstavek 170. člena ZIZ).
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 24. 3. 2011
In 148/2010
Os-2039/11
V izvršilni zadevi upnice Raiffeisenbank
St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg, eGen.,
Murecker Strasse 23, Avstrija ki ga zastopa odvetnik Ignac Horvat, Staneta Rozmana 10, Murska Sobota, zoper dolžnika Mija
Krajnc, Ul. Planinčevih 12, Miklavž na Dravskem polju, zaradi izterjave 21.432,75 EUR
s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr.
š. In 148/2010 z dne 2. 3. 2010 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanje št. 5 (prej 8), v mansardi stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 359/5, ki
je vpisana pri vl. št. 44, k.o. 640 Pekel – Maribor, na naslovu Šentiljska cesta 112, Maribor, identifikator stavbe 378, v skupni izmeri
76,62 m2, s pripadajočim kletnim prostorom.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 2. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 31611/2008
Os-2176/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Leban Zdravka, Topniška ulica 44, Ljubljana, ki
ga zastopa civilna odvetniška družba Tatjana Ivić, Peter Pavlič, Slavko Pukšič, Dalmatinova 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnine, parc. št. 1753/4,
1753/12, 1753/13, 1753/14, 1753/15,
1753/16, 1753/17, 1753/18 in 1753/19, vse
v k.o. Bežigrad, dne 9. 9. 2009, pod opr.
št. Dn 31611/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 7.
2004, sklenjene med Drevenšek Heleno,
Kosmačeva ulica št. 15, Portorož (kot prodajalko) in Rožič Petrom, Zg. Radovna 39,
Mojstrana (kot kupcem), za nepremičnine,
parc. št. 1753/4, 1753/12, 1753/13, 1753/14,
1753/15, 1753/16, 1753/17, 1753/18 in
1753/19, vse v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2011
Dn 650/2011
Os-1918/11
Okrajno sodišče v Škofji Loki je po okrajni sodnici Simoni Prosen, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Cirila Korošec, Suška
cesta 42, Škofja Loka, in Ivane Korošec,
Suška cesta 42, Škofja Loka, po poobla-

ščenki odvetnici Andreji Podlogar Mihelin
iz Škofje Loke, zaradi vknjižbe izbrisa stare
hipoteke, pod št. Dn 650/2011, dne 7. 3.
2011, izdalo sklep o začetku postopka za
izbris stare hipoteke, vknjižene pri vložku
628, pri nepremičnini, parceli 336.S, katastrska občina Suha, lastnika: Ciril Korošec,
Suška cesta 42, Škofja Loka, do 1/2 in Ivana
Korošec, Suška cesta 42, Škofja Loka, do
1/2, v korist upnice Lesendro iz Titograda,
v znesku 185.660,00 din, vpisano na podlagi pogodbe o posredovanju in namenskem
kreditu za nakup potniškega motornega vozila z dne 15. 10. 1990, vlož. 23. 10. 1990,
pod št. Dn 1461/90.
Poziva se hipotekarnega upnika, oziroma njegovega pravnega naslednika, da lahko v treh mesecih od objave tega oklica vloži
ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 7. 3. 2011
Dn 342/2011
Os-2730/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 18. 2. 2011, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Pantner Antona, Studence
53E, Žalec, po odvetniku Koščak Primožu iz
Celja, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 9. 6.
1992, sklenjene med Antonom Pantnerjem
in Marjeto Pantner, kot kupcema, ter pravno
osebo Gradis, Gradbeno podjetje p.o., Celje, za nepremičnino, del stavbe št. ID 2.E,
v stavbi št. ID 1309.ES, na naslovu Gubčeva ulica 6, Celje, v vl. št. 177/3, k.o. Celje.
Po izjavi predlagatelja je listina izgub
ljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini, del stavbe št. ID 2.E, v stavbi št.
ID 1309.ES, na naslovu Gubčeva ulica 6,
Celje, v vl. št. 177/3, k.o. Celje, se zahteva
v korist Pantner Marjete, Dečkova cesta 54,
Celje, in Pantner Antona, Studence 53E,
Žalec, vsakega do ½ nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08
in 28/09) v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavite se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 4. 2011
Dn 303/2011
Os-2735/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
postopka Mare Rakar, Potok 1, Potok, ki jo
zastopa notarka Nana Povšič Ružić iz Izole,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine ter vknjižbi lastninske pravice, dne
14. 4. 2011 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, delilne pogodbe,
z dne 2. 6. 2009, opr. št. SV 271/09, sklenjene med Ester Vatovec, Osp 16, Črni Kal,
kot prvo solastnico, ter Maro Rakar, Potok
1, Pobegi, kot drugo solastnico, za nepre-
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mičnini, parc. št. 2717/4 in 2717/3, obe k.o.
Sveti Anton.
Nepremičnini, ki sta predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, sta v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Kopru vpisani v vložku št. 1902, k.o. Sveti
Anton, in sicer kot last Ester Vatovec, Osp
16, Črni Kal, do deleža 77/100 ter Mare Rakar, Potok 1, pobegi, do deleža 23/100.
Na podlagi sklepa o vzpostavitvi zgoraj
navedene zemljiškoknjižne listine ter notarskega potrdila z dne 12. 4. 2011, opr.
št. SV 243/11, se pri nepremičnini, parc.
št. 2717/3, k.o. Sveti Anton, zahteva vknjižba lastninske pravice v korist Ester Vatovec,
Osp 16, Črni Kal, EMŠO 0503957505513,
do deleža 23/100, pri nepremičnini, parc.
št. 2717/4, k.o. Sveti Anton, vknjižba lastninske pravice v korist Mare Rakar, Potok 1,
Pobegi, EMŠO 1805952505361, do deleža
77/100.
Imetnike pravic na nepremičninah s parc.
št. 2717/3 in 2717/4, obe k.o. Sveti Anton,
se poziva, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje, da se pri parc. št. 2717/4,
k.o. Sveti Anton, vknjiži lastninska pravica
v korist predlagateljice postopka, pri parc.
št. 2717/3, k.o. Sveti Anton, pa v korist Ester
Vatovec, Osp 16, Črni Kal.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 2011
N 35/2008
Os-2736/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Tovarno Iskra v Kranju, kot prodajalko,
in Iskro SSD – Servisno storitvene dejavnosti, p.o. Kranj, Ljubljanska cesta 24a, Kranj,
kot kupovalko, za stanovanje, št. 3, v 2.
etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega
objekta, Kidričeva cesta 13, Kranj, v izmeri
79,30 m2, označenem z ident. št. 3.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Draga Čelika, rojenega 27. 7. 1965,
Kidričeva cesta 13, Kranj, in Darje Čelik,
rojene 6. 6. 1970, Kidričeva cesta 13, Kranj,
vsak do 1/2.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 4. 2011
Dn 27195/2010
Os-2662/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nikolaje Podgoršek Selič, Razgledna
ulica 8, Štore, o vknjižbi lastninske pravice
in vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanje št. 19, zdaj z ident.
št. 18.E, vpisani v podvl. št. 4959/18, k.o.
Karlovško predmestje, dne 22. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o nakupu stanovanja neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Vič
– Rudnik, kot prodajalko, in Dragico Zupančič, Rakovniška ulica 2, Ljubljana, in sicer
za nepremičnino, stanovanje, št. 19, zdaj
z ident. št. 18.E, vpisani v podvl. št. 4959/18,
k.o. Karlovško predmestje.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2011
Dn 37833/2010
Os-2678/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Burgar, Pod lipami 27, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, 153.E, vpisani v vl. 1637/87,
k.o. Moste, dne 2. 2. 2011, pod opr. št.
Dn 37833/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 1. 1968,
sklenjene med Stanovanjskim podjetjem
Bežigrad - Moste, Črtomirova 10, Ljubljana,
kot prodajalcem, in Marijo Burgar, Kajuhova
46, Ljubljana (sedaj Pod lipami 27, Ljub
ljana), kot kupcem, katere vsebina je prodaja garažnega boksa št. 153, v garažnem
objektu A, v Toplarniški ulici, sedaj 153.E,
garaža, št. 153, v 2. etaži A, ob Kajuhovi
ulici, 1000 Ljubljana, vpisana v vl. 1637/87,
k.o. Moste.
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 7. 4. 2011
Dn 30118/2010
Os-2679/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Edvarda Dežman, Rožanska ulica 3, Ljubljana,
zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, 16.E, vpisani v vl. št. 3727/16,
k.o. Bežigrad, dne 22. 3. 2011, pod opr. št.
Dn 30118/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 28. 9. 1963,
sklenjena med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš ObLo Ljubljana - Bežigrad, kot
prodajalcem, ter Karolino in Rajkom Bašljem, oba Ig, Iška 147, kot kupcema,
– prodajne pogodbe z dne 30. 3. 1989,
sklenjena med Karolino in Rajkom Bašljem,
oba Ig, Iška 147, kot prodajalcema, in Edvardom Dežmanom, takrat stanujočim Trnovska 6, Ljubljana, kot kupcem, katerih vsebina je prodaja oziroma nakup nepremičnine,
dvosobno stanovanje, št. 16, v IV. nadstropju stanovanjskega stolpiča DOMINO-SB
ob Triglavski cesti, v izmeri 49,94 m2, s kletno shrambo, v izmeri 2,63 m2, na naslovu
Rožanska ulica 3, Ljubljana, sedaj z ident.
št. 16.E, vpisano v vl. št. 3727/16, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma
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druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 7. 4. 2011
Dn 5680/2010
Os-2680/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Metke Renčelj, Mucherjeva 6, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, 17.E, vpisani v vl.
št. 2044/17, k.o. Ježica, dne 25. 3. 2011, pod
opr. št. Dn 5680/2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja
št. L-2088, bv/ga z dne 30. 6. 1976, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
„Stavbenik“, n. sol. o. Koper, Gradbena operativa Ljubljana n.sol.o., kot prodajalcem, in
Munirjem Abdićem, takrat stanujočim Cesta
na Brod 2, Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino, enosobno stanovanje št. 17, tip
101, v 3. nadstropju lamele 6, v izmeri ca.
38,94 m2, na naslovu Glinškova ploščad 6,
Ljubljana, sedaj z ident. št. 17.E, vpisan v vl.
št. 2044/17, k.o. Ježica.
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 7. 4. 2011
Dn 7886/2011
Os-2681/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mächtig Marije, Hribernikova ulica 7, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, ident št. 82.E, v podvl.
št. 2228/155, k.o. Tabor, dne 11. 3. 2011,
pod opr. št. Dn 7886/2011, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 168/68, z dne 18. 9. 1968,
sklenjene med SGP Grosuplje, Grosuplje
(kot prodajalcem) ter Ahačič Kajetanom in
Nado, Proradovičeva 16, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ident št. 82.E, v podl.
št. 2228/155, k.o. Tabor,
– pogodbe o razdružitvi skupnega premoženja z dne 30. 4. 1986, sklenjene med
Ahačič Kajetanom, Moše Pijadejeva 35,
Ljubljana (kot prvo pogodbenik) in Ahačič
Nado, Moše Pijadejeva 35, Ljubljana (kot
drugo pogodbenica), za nepremičnino, ident
št. 82.E, v podl. št. 2228/155, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2011
Dn 22573/2010
Os-2682/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je
o zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Veljka Rusa, Kolodvorska 37, Bled, ki ga zastopa družba Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
stanovanje št. 26, z ident. št. 202.E, vpisani v odvl. št. 3809/26, k.o. Zgornja Šiška,
dne 28. 3. 2011 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o vzajemnih razmerjih pri
gospodarjenju s stanovanjsko hišo t. 38101
z dne 8. 4. 1982, sklenjene med Skupnostjo stanovalcev stanovanjske hiše Ljub
ljana, kot prodajalcem, in Josipom Rusom,
Lubejeva 1, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino, stanovanje št. 26, z ident.
št. 202.E, vpisani v podvl. št. 3809/26, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2011

št. 3967/19, k.o. Bežigrad, dne 4. 4. 2011
pod opr. št. Dn 1048/2011, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– aneksa št. 2, k prodajni pogodbi, št.
BS 2/1-L-36/90, z dne 11. 4. 1991, sklenjenega med prodajalcem SCT p.o. Ljubljana,
ter kupci Bari Asipi, Brane Repar in Nada
Repar in
– aneksa št. 3, k prodajni pogodbi, št. BS
2/1-L-36/90, z dne 4. 12. 1991, sklenjenega
med prodajalcem SCT p.o. Ljubljana, ter
kupcema Bari Asipi in Barbara Dolinar, za
nepremičnino, lokal 5 a, v soseski BS 2/1,
Zupančičeva jama, ki ima sedaj med drugim
ident. št. 18.E, vpisana v vl. št. 3967/19, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2011

Dn 36586/2010
Os-2731/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Leopoldine Arh, Kosova 7, Ljubljana in Marjana Vičič, Cesta španskih borcev 17, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, 5.E, vpisani v vl.
2492/5, k.o. Tabor, dne 4. 4. 2011 pod opr.
št. Dn 36586/2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 1477/1-06/91, z dne 5. 11. 1991,
sklenjene med Železniško gospodarstvo
Ljubljana, Kolodvorska 39, kot prodajalcem,
in Leopoldom Vičičem, Šmartinska 17, Ljub
ljana, kot kupcem, in
– darilne pogodbe, z dne 15. 1. 1992,
sklenjene med Leopoldom Vičičem, Ljub
ljana, Šmartinska 17, kot darovalcem, ter
Leopoldino Arh, Kosova 7, Ljubljana, in Marjanom Vičičem, Ljubljana, Cesta španskih
borcev 17, kot obdarjencema, in sicer za
nepremičnino, stanovanje št. 5, v 2. nadstropju bloka Šmartinska cesta 17, Ljubljana,
v izmeri 64,15 m2, ki ima sedaj ident. št. 5.E,
vpisano v vl. 2492/5, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2011

Dn 41989/2010
Os-2733/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenke Bitenc, Ulica Malči Beličeve 50, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, ident št. 143.E in 144.E, v podl.
št. 2827/73, k.o. Bežigrad, dne 24. 3. 2011,
pod opr. št. Dn 41989/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, neznanega
datuma, sklenjene med Občino Ljubljana
Bežigrad (kot prodajalko) in Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje (kot
kupcem), za nepremičnini, ident št. 143.E
in 144.E, v podl. št. 2827/73, k.o. Bežigrad,
– pogodbe, št. 177/66, z dne 28. 6. 1966,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje (kot prodajalcem)
in Zavodom za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnini, ident št. 143.E in 144.E, v podvl.
št. 2827/73, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe, št. 268/10-71,
z dne 24. 12. 1970, sklenjene med Zavodom
za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Grimšičar Antonom, Glavarjeva 12, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnini, ident št. 143.E in 144.E,
v podvl. št. 2827/73, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2011

Dn 1048/2011
Os-2732/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Barbare Jernejčič Dolinar, Pod hruško 2,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica mag.
Janja Žejn, Pražakova 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 18.E, vpisani v vl.

Dn 5851/2011
Os-2734/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Dragice Stajić, Ljubljanska cesta 94, Hor-

jul, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, 75.E, vpisani v vl.
št. 1454/73, k.o. Štepanja vas, dne 30. 3.
2011, pod opr. št. Dn 5851/2011 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 86/76 MS, z dne 5. 4. 1977 in
dodatka št. 1 k pogodbi, z dne 24. 3. 1978,
sklenjenih med IMOS, poslovno združenje
za industrijsko gradnjo, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Dinos Ljubljana, kot kupcem,
katere vsebina je prodaja oziroma nakup
stanovanjske enote št. 75, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Steletova ulica 10, ki
ima sedaj ident. št. 75.E, vpisana v vl.
št. 1454/73, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2011
Dn 17495/2010
Os-2776/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Srečka Kolarja, stanujočega Dogoška
cesta 83, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1779/131, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 17495/2010, dne 24. 3. 2011
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 3229-764/13-2-3/PS,
z dne 12. 11. 1982, sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje »Stavbar« Maribor, z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13,
TOZD Visoke gradnje Maribor, z n.sol.o.,
Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal direktor TOZD Visoke gradnje Miroslav
Brkić in kupcem Ervinom Mohoričem, stanujočim Gradiška 42 b, Pesnica, s katero
je prodajalec kupcu prodal nepremičnino,
lokal, v izmeri 71,15 m2, v pritličju objekta
»D« S/23 lamela 2, Kardeljeva cesta, Maribor, na parc. št. 370, k.o. Tabor;
– pogodbe št. 3230-764/13-2-3/PS,
z dne 12. 11. 1982, sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje »Stavbar« Maribor, z n.sol.o., Maribor in kupovalko Katico
Mohorič, rojeno 21. 2. 1955, s katero je
prodajalec kupovalki prodal pritlični lokal,
v objektu D-S23, Kardeljeva cesta 73, Maribor, v izmeri 46,40 m2;
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 5.
1993, sklenjene med prodajalko Katico Mohorič, rojeno 21. 2. 1955, in Ervinom Mohoričem, rojenim 11. 2. 1942, oba stanujoča
Kardeljeva cesta 73, Maribor, in kupovalko Margareto Žajber, rojeno 31. 5. 1951,
stanujočo Kremen 4 f, Krško, s katero sta
prodajalca kupovalki prodala lokal 0.3 na
Kardeljevi cesti 73, Maribor, in sicer pritlični lokal, v objektu D – S23, Kardeljeva
cesta 73, Maribor, v izmeri 71,15 m2, last
Ervina Mohoriča; pritlični lokal, v objektu
D- S23, Kardeljeva cesta 73, Maribor, v izmeri 46,40 m2, last Katice Mohorič; stavbno zemljišče, parc. št. 370/3, k.o. Spodnje
Radvanje, v izmeri 16 m2, in dvorišče, parc.
št. 370/4, k.o. Spodnje Radvanje, v izmeri
8 m 2.
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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 navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2011
Dn 4709/2010
Os-2663/11
Okrajno sodišče v Žalcu po okrajni sodnici
Mateji Kreča, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Franca Skušeka, Gabrsko 32C,
1420 Trbovlje, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne 11. 4. 2011 oklicuje:
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– darilne pogodbe, sklenjene leta 1937,
med Marijo Cestnik, Knezdol 10, Trbovlje,
kot darovalko, in Milko Cestnik, Knezdol 10,
Trbovlje, kot obdarjenko,
– darilne pogodbe, sklenjene leta 1969,
med Milko Cestnik, Knezdol 10, Trbovlje
(tudi Knezdol 28), kot darovalko, in Francetom Skuškom, Knezdol 28, Trbovlje, sedaj
Gabrsko 32c, Trbovlje, kot obdarjencem, za
nepremičnine, parc. št. 616/1 in 642/1, vpisani v podvl. št. 245, k.o. Miklavž.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Franca Skušeka do
celote (1/1), in sicer na podlagi vzpostavljenih listin.
Imetnike pravic se poziva, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 11. 4. 2011

28, p. Raka, in Matjaža Tičarja, stanuj Koritnica 1, p. Raka, ki ju zastopa odvetnica
Sabina Pavlin iz Novega mesta, zoper tožene stranke Antona Tomažina, stanujoč
Breze 21, p. Raka, Grabnar Alojzijo, stanujoča Ardro 11, p. Raka, Maznik Nežo, stanujoča Veliki Koren 2, p. Raka, Hostar Marijo, stanujoča Površje 8, p. Raka, Tomažin
Terezijo, stanujoča Raka 41, p. Raka, Žarn
Valentino, stanujoča Podluce 31, p. Raka,
Kokolj Jožeta, stanujoč Paviščeva 30, p.
Ljubljana, Kokolj Štefanijo, stanujoča Šoferska ulica 100, p. Krško, vsi sedaj neznanega naslova, in tožene stranke Kurnik
Jožefo, Zagreb, Hrvaška, Tomažin Jožeta,
ZDA, Tomažin Rozalijo, ZDA, Kokolj Elizabeto, Kokolj Alojzijo, Kokolj Rudolfa in
Kokolj Marijo, vsi Sv. Elizabeta – Haloze,
zaradi ugotovitve lastninske pravice s priposestvovanjem vsp. 450,00 EUR, izven
naroka dne 31. 1. 2011 sklenilo:
toženim strankam Antonu Tomažinu, Maznik Neži, Hostar Mariji, Tomažin Tereziji,
Žarn Valentini, Kokolj Jožetu, Kokolj Štefaniji, Kurnik Jožefi, Tomažin Jožetu, Tomažin Rozaliji, Kokolj Elizabeti, Kokolj Alojziji,
Kokolj Rudolfu in Kokolj Mariji, se postavi
začasna zastopnica odvetnika Marija Vrisk
iz Krškega, ki bo zastopala tožene stranke
v pravdni zadevi z opr. št. P 155/2010.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 31. 1. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih

P 155/2010
Os-2376/11
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožečih
strank Janeza Emeršiča, stanujočega Podulce 28, p. Raka, in Matjaža Tičarja, stanujočega Koritnica 1, p. Raka, ki ju zastopa
odvetnica Sabina Pavlin iz Novega mesta,
zoper tožene stranke Antona Tomažina in
ostale, zaradi ugotovitve lastninske pravice s priposestvovanjem vsp. 450,00 EUR,
izven naroka dne 11. 2. 2011 sklenilo:
toženi stranki Alojziji Grabnar se postavi
začasna zastopnica odvetnica Marija Vrisk
iz Krškega, ki bo zastopala toženo stranko
v pravdni zadevi z opr. št. P 155/2010.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 11. 2. 2011

I 41/2010
Os-2235/11
Okrajno sodišče v Cerknici je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3 a, Koper
(PE Maribor, Ulica Eve Lovše 15, Maribor),
proti dolžniku Mirku Matičiču, Dolenja vas
45, Cerknica, sedaj neznanega bivališča,
zaradi izterjave 425,08 EUR s pripadki, dne
16. 2. 2011 sklenilo:
dolžniku Mirku Matičiču se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik odvetnik Rihard Braniselj,
Kazarje 10, Postojna.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 16. 2. 2011

P 189/2010
Os-2377/11
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Iztoka Božiča, stanujočega Ulica
Anke Salmič 37, p. Leskovec pri Krškem,
ki ga zastopa odvetnik Zoran Dular iz Krškega, zoper tožene stranke Marijo Božič,
stanujoča Trška gora 25, p. Krško, sedaj neznanega naslova, Janeza Božiča, stanujoč
Cesta 4. julija 40, p. Krško, Martina Božiča,
stanujoča Vršac 37, p. Vršac, Rep. Srbija
in Antonijo Božič, stanujoč Ulica Anke Salmičeve 37, p. Leskovec pri Krškem, zaradi
ugotovitve lastninske pravice, izven naroka
dne 23. 3. 2011 sklenilo:
toženi stranki Mariji Božič, stanujoči Trška gora 25, p. Krško, sedaj neznanega
naslova, se postavi začasna zastopnica odvetnica Marija Vrisk iz Krškega, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi z opr.
št. P 189/2010.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 23. 3. 2011

P 155/2010
Os-2375/11
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampuš, v pravdni zadevi tožečih
strank Janeza Emeršiča, stanujoč Podulce

VL 47803/2009
Os-1707/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Abanke d.d., Slovenska
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cesta 58, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa odvetnica Kočevar Irena, Metelkova
ulica 15, Ljubljana – dostava, proti dolžniku
Janku Dolinšek, Van Car Laan 24, Wassenaar, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Martina Šket, Trdinova 7, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 8.418,40 EUR,
sklenilo:
dolžniku Janku Dolinšek, Van Car Laan
24, Wassenaar, 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 odvetnica Šket Martina, Trdinova 7, 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 17. 12. 2010
P 2989/2010
Os-2085/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Daimler AC Leasing
d.o.o., finančni zakup, Baragova 5, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Čad
iz Ljubljane, proti toženi stranki Božo Pečnik, zadnje znano prebivališče Ludranski
vrh 8, Črna na Koroškem, zaradi plačila
24.762,70 EUR s pp, dne 7. 3. 2011 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki postavi začasni zastopnik,
odvetnik Matjaž Čebular, Hacquetova 6,
Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka 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 7. 3. 2011
VL 116264/2010
Os-2345/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d. Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Silva Marn, Bleiweisova cesta 20,
Kranj, proti dolžniku Dejanu Golub, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Tomaž Skubic, Savska Loka 4, Kranj, zaradi izterjave
509,35 EUR, sklenilo:
dolžniku Dejanu Golub, Koroška
cesta 19, Kranj – dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Tomaž Skubic, Savska Loka 4,
Kranj.
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 14. 2. 2011
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Oklici dedičem
I D 649/2009
Os-2418/11
V zapuščinskem postopku po dne 1. 1.
1993 umrlem Francu Hladetu, rojenem 10. 3.
1918, državljan RS, kmetovalcu, nazadnje
stanujočem Sp. Vrtiče 38, Zg. Kungota, pride
v poštev kot dedinja tudi zap. nečakinja Jožefa Grahek (ki je potomka zap. brata Jožefa
Poša, ki je že umrl), ki bi po podatkih sodišča
naj živela v Zagrebu na Hrvaškem, vendar
sodišče z njenim naslovom ne razpolaga.
Sodišče zato poziva zap. nečakinjo Jožefo Grahek ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave oklica v zadevi
pod opr. št. I D 649/2009.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 3. 2011
D 73/2011
Os-2533/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojni Humar Mariji,
pokojnega Blaža, rojena 8. 4. 1883, Podlaka 20, Grgar, ki je umrla 9. 4. 1953.
Kot zakoniti dedič po zapustnici bi prišel
v poštev Gluin Albin, vnuk Humar Terezije
– zap. polsestre, drugi morebitni dediči po
zapustnici pa sodišču niso znani. V zapuščinsko maso spada solastninski delež do
3/4 na parc. št. 592, v vl. št. 305, k.o. Bate.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na podlagi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 3. 2011

Oklici pogrešanih
N 90/2010
Os-2469/11
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se
vodi postopek v nepravdni zadevi predlagateljice Rade Krajnc, Malči Beličeva 60, Ljub
ljana, zaradi razglasitve pogrešanega Franca
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Krajnca, rojenega 11. 10. 1943, v Vodrancih,
Ormož, z zadnjim znanim prebivališčem Kmetijska šola, Šentjur pri Celju, za mrtvega.
Pogrešani se je rodil očetu Jožefu Krajncu in materi Angeli Krajnc, v Vodrancih, Ormož. Pogrešani je nazadnje prebival v Kmetijski šoli, Šentjur pri Celju. Dne 17. 12. 1962
se je zaposlil pri Splošni plovbi Piran, ki je
dne 24. 9. 1963 izdala odločbo, v kateri je
Francu Krajncu prekinila delovno razmerje,
ker je samovoljno zapustil delovno mesto na
ladji Gorenjska. Delovno razmerje je prenehalo dne 21. 9. 1963. Od takrat se je o pogrešanem izgubila vsakršna sled, saj je mati
pogrešanega leta 1972 vsa pisma, ki mu jih
je pisala, dobila vrnjena nazaj.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega Franca Krajnca, naj se oglasi, če je živ.
Prav tako pozivamo vse druge, ki kaj vedo
o njem in o njegovem življenju, naj se javijo
Okrajnemu sodišču v Ljubljani v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2011
N 4/2011
Os-2311/11
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je
na predlog predlagatelja Franca Bertalaniča, Dobrovnik 83a, v teku postopek za
razglasitev za mrtvo, pogrešano Rozi Bukovec, rojeno Bertalanitz, rojeno 10. 12. 1890
v Dobrovniku, očetu Vendlu Bertalanitz in
materi Juli, rojeni Gerencser, sedaj neznanega bivališča.
Pogrešano zastopa skrbnica za posebni
primer Aranka Bertalanič, Dobrovnik 83a.
Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi v roku
treh mesecev po objavi oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 25. 3. 2011
N 64/2010
Os-2187/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Zotti Rolanda, Stradone della Mainizza 20, 34170 Gorica, Italija, ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič
iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za
mrtvo, in sicer Ferfolja Marijo Ano, rojeno
Dugar, neznanega bivališča, ki jo zastopa
Center za socialno delo Nova Gorica.

O pogrešani, razen podatka, da je bila
rojena dne 3. 3. 1868, v Bodrežu, Dugar
Martinu in Mariji, da je sklenila zakonsko
zvezo dne 7. 7. 1909, v Brestovici pri Komnu
s Ferfolja Jožetom, ter izpiska iz zemljiške
knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Ferfolja Marije Ane, rojene Dugar, neznanega bivališča,
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 2. 2011
N 103/2010
Os-2324/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
RS, Zunanji oddelek v Novi Gorici, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Koršič Cirila
Silvestra, rojenega 1. 7. 1884, Solkan 348,
Solkan, ki ga zastopa Center za socialno
delo Nova Gorica.
O pogrešanem razen podatka, da se je
rodil dne 1. 7. 1884 Koršič Andreju in Koršič
Mariji, rojen Komel ter izpiska iz zemljiške
knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Koršič Cirila
Silvestra, rojenega 1. 7. 1884, Solkan 348,
Solkan, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 3. 2011
N 19/2010-10
Os-2371/11
Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razglasitvi Jožefa Kopača, rojenega
13. 3. 1917, z zadnjim bivališčem Sela pri
Šumberku 11, Žužemberk, za mrtvega.
Jožef Kopač je bil nazadnje viden živ
leta 1945.
Sodišče poziva Jožefa Kopača, da se
oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli
o njegovem življenju in smrti, da to sporočijo
sodišču v roku 30 dni po objavi tega oklica,
sicer bo po izteku tega roka sodišče Jožefa
Kopača razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 31. 3. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Dobič Barbara, Mihovce 24a, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500055844,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnx-319348
Leskovšek Sandi, Globoko 22, Globoko,
zavarovalno polico, št. 50500041517, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnc-319394
Lovrek Primož, Opekarniška 12, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500029286, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-319361
Paklec Branka, Kidričeva cesta 25,
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno
polico,
št.
50500043758,
izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnj-319387
Planinc Aleš, Trajanova ulica 12A, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500037871, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnj-319337
Planinc Laura, Trajanova ulica 12A,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500037872,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnk-319336
Potrata Barbara, Cizejeva 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601005609
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD
Življenje. gng-319390
Radišek Petra, Orehovo 77, Sevnica,
zavarovalno polico, št. 50500007436, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl-319335
Robnik Valerija, Ljubija 160, Mozirje,
zavarovalno polico, št. 50500072448, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnm-319409
Robnik Valerija, Ljubija 160, Mozirje,
zavarovalno polico, št. 50500072444, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl-319410
Spolenak Matej, Lipovec 6, Gorica
pri Slivnici, zavarovalno polico, št.
50500074001, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gni-319338
Vrtačnik Petra, Pot v Smrečje 28,
Ljubljana - Črnuče, zavarovalno polico, št.
50500076052, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnr-319329
Zorič Uroš, Cvetna ulica 24, Dobova,
zavarovalno polico, št. 50500028369, izdala
zavarovalnica KD Group. gnf-319416
Žargi Urban, Tavčarjeva ulica 14B, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 50500083958,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnf-319345
Žvab Ingrid, Stražnji vrh 26, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 50500039573
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD
Življenje. gny-319422

Spričevala preklicujejo
Babič Alen, Babiči 42d, Marezige,
spričevalo 5. razreda OŠ Ivana Babiča
Jagra. gne-319367
Bosković Sretena, Slavka Gruma 1,
Novo mesto - Krka, spričevalo Kmetijske
šole Grm, Sevno, izdano leta 1995/1996,
izdano na ime Banjac Sretena. gnr-319354
Božič Ines, Imovica 29, Lukovica,
spričevalo 3. letnika Elektrotehniško-

računalniške strokovne šole in gimnazije
Ljubljana. gnr-319404
Confidenti Tatjana, Staretova ulica 22,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 1997, izdano na ime Škrabec Tatjana.
gng-319365
Čelec Matic, Dol pri Borovnici 91,
Borovnica, spričevalo o končani OŠ Antona
Martina Slomška Vrhnika, izdano leta 2005.
gnm-319384
Fras Jure, Ptujska cesta 15A, Gornja
Radgona, maturitetno spričevalo Srednje
gradbene šole Maribor, št. I/3195-94/03,
izdano leta 2003. gnj-319362
Gril Mateja, Grčarice 35A, Dolenja vas,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, št. 1220/III, izdano leta
2005/2006. gnh-319389
Hočevar Rok, Ilovški štradon 61,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole tiska in papirja. gnq-319405
Jakovac Barbara, Jamnikova 3, Ruše,
preklic GNO-319082, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 26/11. gnh-319339
Jamšek Jure, Negastrn 5, Moravče,
indeks, št. 18041336, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gni-319388
Japič Suvad, Podlubnik 160, Škofja Loka,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Kranj, izdano leta 2001/2002. gnu-319376
Jovanovič Nebojša, Gabrje, Gomile 30,
Brusnice, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Novo mesto, izdano leta 1999.
gnc-319344
Končan Peter, Ljubljanska cesta 16,
Škofja Loka, spričevalo 2. in 3. letnika
Šolskega centra Škofja Loka, smer
avtomehanik IV. stopnja, izdano leta
1991/1992, 1992/1993. gnb-319420
Končan Peter, Ljubljanska cesta 16, Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Škofja Loka, smer strojni tehnik, V. stopnja, izdano leta 1990/1991. gnz-319421
Koren Sabina, Silova 30, Velenje,
spričevalo 3. letnika SŠ Borisa Kidriča Celje,
izdano leta 1992, izdano na ime Jevšnik
Sabina. gnx-319373
Koren Sabina, Silova 30, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠ Borisa
Kidriča Celje, št. 1/645, izdano leta
1992, izdano na ime Jevšnik Sabina.
gnw-319374
Koselj Monika, Doslovče 5C, Žirovnica,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica, poklicno-tehniško
izobraževanje, gostinsko-turistični tehnik,
izdano leta 2007/2008. gnf-319391
Krof Anita, Javornik 24, Ravne na
Koroškem, diplomo Srednje šole Borisa
Kidriča Celje, tekstilno-tehnološka usmeritev,
leto izdaje 1989, št. III-A/1213. gnl-319360
Lekše Leja, Trg svobode 9, Tržič,
maturitetno spričevalo Srednje šole Muta,
izdano leta 2006. gnq-319380
Likar Nejc, Cesta 18. aprila 5, Vipava,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta
2009. gnd-319393
Mencin Antea, Gabrijele 53, Krmelj, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole Ljubljana, izdano leta 2007/2008. gnq-319355

Miloševič Ingrid, Ulica ob igrišču 14,
Murska Sobota, spričevalo 1. letnika
Ekonomske
šole
Murska
Sobota,
administrator, izdano leta 2005/2006.
gnc-319369
Milovanović Đurđa, Ulica Srpske vojske
270A, 76300 Bjelina, Hrvaška, spričevalo
1. in 2. letnika ŽIC Jesenice - obdelava
kovin in upravljanje strojev, izdano leta
1986/1987, 1987/1988. gnn-319383
Mirnik Boštjan, Železno 18D, Žalec,
diplomo Srednje tehniške šole Celje, leto
izdaje 2004. gnb-319370
Oražem Roman, Prijateljeva ulica 36,
Škofljica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in strojne šole Maribor.
gnn-319333
Orešič Mateja, Trojane 24, Trojane,
spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole Ljubljana, izdano leta
2010. gnk-319386
Pahor
Marko,
Vremšakova
1,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje
elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1984. gnv-319350
Pahor
Marko,
Vremšakova
1,
Kamnik, diplomo št. 95, izdala Srednja
elektrotehniška šola v Ljubljani dne 29. 6.
1984. gnd-319368
Pevec Vladimir, Prvomajska 7, Čakovec,
Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbena šola v Ljubljani, izdano leta
1969. gni-319413
Rakar Matej, Šared 13, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika SEPŠ Koper, izdano
leta 2005. gny-319372
Robič Tina, Finžgarjevo naselje 17,
Gozd Martuljek, spričevalo 4. letnika in
maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2009. gnp-319381
Smolej Tamara, Podkoren 2, Kranjska
Gora, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jesnice, izdano leta 2004. gnx-319398
Smolej Tamara, Podkoren 2, Kranjska
Gora, spričevalo o končani OŠ Kranjska
Gora, izdano leta 2001. gny-319397
Vertačnik Zala, Skaručna 4, Vodice,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Vodice,
izdano leta 2009. gnx-319423
Vidrih Jelka, Hrib 15, Vrhnika, spričevalo
7. razreda OŠ Ivana Cankarja, izdano leta
2009. gno-319407
Vuković Dejan, Ižanska cesta 438 H,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 2004. gnw-319399
Žerjav Marjan, Male Dole 37, Vojnik,
spričevalo 3. letnika in diplomo Srednje
kovinarsko-strojne in metalurške šole
Štore, leto izdaje 1984, št. 2. gns-319378
Žibert Bojan, Poklek nad Blanco 47A,
Blanca, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in strokovne šole Krško,
izdano leta 2007. gnr-319379

Drugo preklicujejo
Avtobusni prevozi Rižana, Rižana 35,
Dekani, digitalno tahografsko kartico, št.

Stran
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1070500020040000, za voznika Deluh
Riharda, izdajatelj Cetis d.d. gnz-319396
Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12,
Trebnje, dovolilnice, št. 0004857, za državo
Hrvaška, oznaka države HR. gnh-319414
Bratož Matic, Linhartova cesta 42,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19451097, izdala Ekonomska fakulteta.
gnv-319400
CPM d.d. veljavnost 92 izvodov
licence Skupnosti št. GE003190/00858 in
veljavnosti generalne licence Skupnosti št.
GE003190/00858. Ob-2591/11
Demić Anja, Ob sotočju 10, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala SGGEŠ v Ljubljani.
gnh-319364
Džaić Sašo, Stara cesta 6, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 19358358, izdala
Ekonomska fakulteta. gno-319332
Fras Matjaž, Na obrežju 6, Ptuj, potrdilo
o opravljenem preizkusu znanja (jezika),
izdano na ime Fras Matjaž, veljavnost
od 2005 dalje, izdajatelj RS - Državni
izpitni center, št. Z051/J42/603116 (izpit
angleščina), leto izdaje 2005. gni-319363
Grilc Andrej, Podsreda 80, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 37000856, izdala
Veterinarska fakulteta. gnk-319411
Grum Katarina, Celovška cesta 147,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19825147, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnz-319371
Helbl Jurij, Dobrava 1, Radlje ob Dravi,
študentsko izkaznico, št. 37000772, izdala
Veterinarska fakulteta. gnt-319402
Hribar Nataša, Ulica Florjana Pohlina 3,
Žalec, študentsko izkaznico, št. 11100616,
izdala Fakulteta za zdravstvo. gnf-319366
Jakovac Barbara, Jamnikova 3, Ruše,
obvestila o uspehu 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, leto izdaje 2010.
gng-319340
Jamšek Kaja, Goče 85, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 41040047, izdala
Medicinska fakulteta. gnl-319385
Johannessen Ingrid, Kardeljeva ploščad
28, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gno-319357
Jovanović Miloš, Streliška 37, Ljubljana,
študentsko izkaznico, izdala Ekonomska
fakulteta. gnw-319349
Jurgec Marko, Velika Pirešica 37,
Žalec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500017090000, izdal Cetis d.d.
gnu-319401
Lah Mia, Vipavski Križ 1J, Ajdovščina,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska gimnazija
Vipava, št. 0006038420. gnn-319408
Lavtar Klara, Zali Log 31, Železniki, študentsko izkaznico, št. 11060436, izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana. gnd-319343
Marčič Andrej, Ulica frankolovskih
žrtev 27, Celje, študentsko izkaznico, št.
19706855, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gno-319382
Markovič Vitomir, Ljutomerska cesta 21,
Radenci, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500018744000, izdajatelj Cetis d.d.
gne-319392
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Miličević Boban, Dunajska cesta 106,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0828/9846159, veljavno od 2. 11. 2009 do
1. 11. 2012. gnu-319351
Mirko Tovornik s.p., Podgrad 15D,
Šentjur, licence, št. 8605/010, za tovorno
vozilo, registrska številka CE NA-610.
gnd-319347
Peter Skaza s.p., Gaberke 309, Šoštanj,
licence, št. 001, za vozilo volvo, registrska
številka CE-N1-858. gne-319417
Peter Skaza s.p., Gaberke 309, Šoštanj,
licence, št. 004, za vozilo volvo, registrska
številka CE-26-64V. gnd-319418
Podboj Maja, Studeno 83, Postojna,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska gimnazija
Vipava, izdajatelj Ceris. gnp-319356
Robič Jure, Na gmajni 12, Ljubečna,
študentsko izkaznico, št. 41040006, izdala
Medicinska fakulteta. gnc-319419
Rojs Bojan, Gregorčičeva ulica 3,
Maribor, pooblastilo o zastopanju, izdano
na ime Radovan Šetina, veljavnost od 1. 7.
2007, izdajatelj Bojan Rojs, leto izdaje 2007.
gnm-319359
Skarlovnik Srečko, Kovaška cesta 38,
Zreče, orožni list, št. OL 00510000357; št.
OL: OROL0032733, izdajatelj UE Slovenske
Konjice, datum izdaje 20. 12. 2002.
gnv-319375
Širovnik Janja, Gubčeva ulica 33, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 37000885, izdala
Veterinarska fakulteta. gnp-319406

T.L. Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, dovolilnice, št. 0004455, za državo
11, oznaka države 191. gnj-319341
Taksi prevozi Gašper Zule s.p., Ulica
Hermana Potočnika 39, Ljubljana, izvod
licence za vozilo št. 011257 - 001 izdan pri
OZS, dne 15. 3. 2007, z veljavnostjo do
15. 3. 2012 in izvod licence za vozilo št.
011257/002, izdan pri OZS, dne 12. 10. 2007,
z veljavnostjo do 15. 3. 2012. gny-319334
Transpartner d.o.o., Mednarodni prehod
1, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, bosanska
dovolilnica, št. 1010529 in turška dovolilnica,
št. 701226. gns-319403
Verk Barbara, Glinškova ploščad
5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
37000894, izdala Veterinarska fakulteta v
Ljubljani. gnz-319346
Vidic Stanislav s.p., Črmošnjice 53/A,
Novo mesto, licence, št. 008092, za vozilo
MAN 26464, registrska številka NM E3-990.
gni-319342
Zaletelj Iztok, Hafnarjeva pot 40,
Kranj, digitalno tahografsko kartico, št.
107050001102500, izdajatelj Cetis d.d.
gnn-319358
Zidar Dejan, Lesično 69, Lesično, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500019461000,
izdajatelj Cetis Celje. gnt-319377
Živic Iztok, Dunajska cesta 421, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem tečaju tesar/krovec,
izdala Poklicna gradbena šola, leta 1997.
gnb-319395
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