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Javni razpisi

Št. 37/2010

Ob-2812/11

Spremembe
Skladno s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011,
ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela
na 131. redni seji dne 21. aprila 2011, ter
Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije (Uradni list RS, št. 91/09) Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad)
objavlja spremembe javnega razpisa sofinanciranja tehniškega izobraževanja dijakov
iz držav Zahodnega Balkana v Sloveniji od
šolskega leta 2011/2012 do zaključka izobraževanja (104. JR).
Javni razpis sofinanciranja tehniškega
izobraževanja dijakov iz držav Zahodnega Balkana v Sloveniji od šolskega leta
2011/2012 do zaključka izobraževanja (104.
JR), objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/10
(Ob-7344/10) (v nadaljevanju: javni razpis)
se spremeni tako, da se:
– v 1. točki »Predmet javnega razpisa«
za zadnjim odstavkom doda:
»Sredstva za sofinanciranje se lahko dodelijo za programe tehniške gimnazije ter
programe, ki se skladno s klasifikacijo Statističnega urada Republike Slovenije KLASIUS-P, ki je javno objavljena na spletni strani
SURS na naslednji povezavi: http://www.
stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf,
uvrščajo
v naslednje kategorije in vse njihove podkategorije:
4. Naravoslovje, matematika in računalništvo;
5. Tehnika, proizvodne tehnologije in
gradbeništvo;
6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo;
72. Zdravstvo;
84. Transportne storitve;
85. Varstvo okolja.«
– v 2. točki javnega razpisa »Vrednost
javnega razpisa in višina sofinanciranja« se
vse navedbe višine mesečne štipendije spremenijo iz »200,00 EUR« v »500,00 EUR«.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 430-28/2011/5

Ob-2775/11

Javni razpis št. 430-28/2011
za sofinanciranje vzpostavitve
brezžičnih omrežij eduroam v
knjižničnih okoljih in samostojnih
javnih visokošolskih zavodih, ki niso
del univerze
1. Ime oziroma naziv neposrednega
uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Kotnikova 38, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, e-pošta:
gp.mvzt@gov.si (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Pravna
podlaga:
javni
razpis
št. 430-28/2011 se izvaja na podlagi Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – ZVRS-UPB1, 109/08), Zakona
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05
– ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10, 107/10), Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list
RS, Št. 96/10 DP2011), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 – ZIPRS1112) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09).
3. Predmet javnega razpisa
3.1 Opis
Predmet razpisa je sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam in Libroam v knjižničnih okoljih in samostojnih
javnih visokošolskih zavodih, ki niso del univerze, ter je sestavljen iz dveh sklopov:
1) Predmet prvega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih omrežij Eduroam in Libroam v splošnih
knjižnicah.
2) Predmet drugega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih omrežij Eduroam in vzpostavitve AAI
strežnikov v samostojnih javnih visokošolskih zavodih, ki niso del univerze.
Omrežja, vzpostavljena v okviru razpisa, bodo morala izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:

– Vzpostavljena bodo morala biti v skladu s minimalnimi tehničnimi merili, ki veljajo
za omrežja, vključena v slovenski del omrežja Eduroam, ter temeljijo na mednarodno
sprejetih standardih Wi Fi (glej: http://www.
arnes.si/eduroam/organizacije.html; Institute of Electrical and electronics Engineers:
http://standards.ieee.org; Wi-Fi Alliance:
http://www.wi-fi.org), ter varovana v skladu
z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami.
– Izbrani prejemniki sredstev bodo v skladu s politiko slovenskega dela omrežja Eduroam morali na svojih brezžičnih omrežjih
zagotoviti vse pogoje za gostovanje upravičenih uporabnikov Slovenije in tujine.
(glej http://www.arnes.si/eduroam/navodila_osebni_dostop.html).
– Splošne knjižnice, ki bodo vzpostavile
brezžično omrežje Libroam, bodo morale
na svojih brezžičnih omrežjih zagotoviti vse
pogoje za gostovanje za vsakega člana katere koli slovenske splošno izobraževalne
knjižnice, ki je vključena v sistem Libroam.
– Omrežja bodo morala temeljiti na poenotenem načinu preverjanja istovetnosti
uporabnika, prijave v omrežje in vodenja
evidenc (AAI), ki je združljiv z sistemom
mednarodnega gostovanja Eduroam (glej
http://www.eduroam.org).
– Vse organizacije, ki bodo vzpostavile
brezžična omrežja v okviru tega razpisa,
bodo morale sprejeti vsa določila federacije
Eduroam.
– Prijavitelj mora zagotoviti, da bodo
vse dostopovne točke postavljene na javno
dostopnih prostorih (avle, izposojevalnice,
čitalnice, učilnice, sejne sobe, družabni prostori …), v katerih bo avtoriziranim uporabnikom omogočen dostop v omrežje Eduroam
oziroma Libroam.
– Prijavitelj je dolžan v podatkovno bazo
za preverjanje istovetnosti uporabnikov uvrstiti vse pripadnike svoje organizacije, ki so
upravičeni do uporabe internetnega omrežja
organizacije (zaposlene, uporabnike oziroma člane knjižnice …).
– Prijavitelj mora vsakemu svojemu zaposlenemu (oziroma članu knjižnice, če je
prijavitelj knjižnica) ob nastopu službe (oziroma vpisu, če je prijavitelj knjižnica) omogočiti dodelitev uporabniškega imena in ge-
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sla za dostop do omrežij Eduroam oziroma
Libroam, na svojih spletnih straneh pa objaviti vse informacije in navodila za dostop do
omrežij Eduroam oziroma Libroam.
– Prijavitelj mora zagotoviti dostop do
omrežij Eduroam in/ali Libroam povsod
(na vseh dostopovnih točkah) za potrebe
avtoriziranih upravičencev z ustreznim avtenticiranjem, ter v skladu s politiko Eduroam/Libroam na vseh dostopovnih točkah
zagotoviti možnost gostovanja.
– Prijavitelj je dolžan vzpostaviti RADIUS strežnik, na katerem potekata prijava
v omrežje in beleženje dnevniških zapisov
v skladu s tehničnimi določili (Priloga 2 razpisne dokumentacije) in ustreznimi nastavitvami.
– Prijavitelj mora na svojem centralnem
AAI strežniku, če gre za prijavo v okviru
drugega sklopa razpisa, vzdrževati ustrezno evidenco uporabnikov storitve Eduroam (imenik LDAP) v skladu z zahtevanimi
tehničnimi navodili (Priloga št. 2 razpisne
dokumentacije).
– Prijavitelj je zavezan, da aplikacijo, ki jo
uporablja za vpis svojih uporabnikov, prilagodi na ta način, da se podatki avtomatično
zapišejo in vsaj dnevno osvežujejo v ustrezni evidenci uporabnikov omrežja Eduroam
(imenik LDAP na lokalnem ali centralnem
strežniku AAI), v skladu s tehničnimi merili,
navedenimi v razpisni dokumentaciji.
– Prijavitelj mora z MVZT in Arnesom sodelovati pri promociji projekta in izobraževanju nadaljnjih pristopnikov k projektu.
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa potrebne strojne opreme za vzpostavitev ali nadgradnjo brezžičnih omrežij. Za
opremo se štejejo dostopovne točke, tretjenivojsko stikalo (L3), ustrezna strežniška
oprema za vzpostavitev avtentifikacijskih
in avtorizacijskih strežnikov (AAI strežniki)
in drugonivojska ethernet stikala L2. Vsa
oprema mora ustrezati standardom in merilom, določenim s tem razpisom. Prijavitelji
bodo morali sami zagotoviti sredstva za potrebno delo in postopke pri vzpostavljanju
ali nadgradnji omrežij Eduroam/Libroam,
saj to ni predmet sofinanciranja po tem
javnem razpisu. Predmet tega razpisa niso
projekti, ki bi bili namenjeni kakršnemu koli
komercialnemu delovanju prijaviteljev ali
oddajanju v uporabo drugim, komercialnim
uporabnikom.
3.2 Upravičena področja financiranja
Ministrstvo je pripravljeno sofinancirati
naslednje elemente projektov vzpostavitve
brezžičnih omrežij Eduroam prijaviteljev:
1) prvi sklop:
a) nakup dostopovnih točk (minimalna
postavitev mora vključevati postavitev vsaj
dveh (oziroma vsaj ene pri knjižnicah »tipa
IV/V« po razvrstitvi po številu prebivalcev na
svojem območju knjižnične mreže) ustreznih
dostopovnih točk po izbrani enoti;
b) nakup ustreznega tretjenivojskega stikala L3;
c) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2);
d) nakup ustreznega lokalnega AAI strežnika.
2) drugi sklop:
a) nakup dostopovnih točk (minimalna
postavitev mora vključevati postavitev vsaj
šestih ustreznih dostopovnih točk);
b) nakup ustreznega tretjenivojskega stikala L3;
c) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2);
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d) nakup ustreznega centralnega AAI
strežnika.
Prijavitelj mora zagotoviti sredstva za
kritje stroškov dela in postopkov pri vzpostavljanju brezžičnega omrežja ter za stroške strežnikov in druge strojne opreme, ki
presega delež sofinanciranja ministrstva, in
sicer:
– meritve za postavitev dostopovnih
točk,
– montažo opreme (strežnik, dostopovne
točke, stikala ...),
– potrebno ožičenje do nove opreme
(elektrika, UTP ...),
– povezavo obstoječega informacijskega sistema prijavitelja z LDAP strežnikom
(prenos in posodabljanje podatkov o uporabnikih),
– dodatna strojna oprema izven obsega
razpisa,
– režijske in druge manipulativni stroške
prijavitelja.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na razpisu in merila, s pomočjo katerih se med
tistim, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
4.1 Osnovni pogoji za kandidiranje:
4.1.1 Za vse tematske sklope:
1. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo le programe, ki so koordinirani, izvajani in zaključeni v času od 1. 5. 2011 do
31. 12. 2011.
2. Prijavitelj ima že vzpostavljeno simetrično stalno (24/7) povezavo v javni internet, preko katere je realiziran ethernet kapacitete vsaj 20/20 Mb/s za prvi sklop oziroma
vsaj 100/100 Mb/s za drugi sklop.
3. Lokalno omrežje prijavitelja se bo zaključilo na ustreznem tretjenivojskem stikalu (L3), ki ustreza tehničnim merilom (glej:
http://www.eduroam.si/si/organizacije/tehnina-doloila-opreme2), poskrbljeno pa bo tudi
za ločevanje prometa.
4. Za vsako načrtovano dostopovno točko
mora prijavitelj imeti od svojega ponudnika
internetnega dostopa zagotovljenih vsaj /27
javnih naslovov IPv4 za namene brezžičnega
omrežja Eduroam oziroma Libroam.
5. Posamezna ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije razen prilog, ki morajo biti jasno in nedvoumno označene in priložene
k predloženim obrazcem in drugim dokumentom v prijavi.
6. Prijavitelj se je pred vzpostavitvijo omrežij Eduroam in/ali Libroam dolžan
s pisno izjavo, ki je navedena v prilogah
razpisne dokumentacije, pridružiti sistemu
gostovanja Eduroam in/ali Libroam.
7. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki je
del razpisne dokumentacije, soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
ministrstva.
8. Prijavitelj zagotavlja vsaj desetodstotno lastno udeležbo.
9. Prijavitelj ne sme imeti nobenih morebitnih neizpolnjenih obveznosti do ministrstva.
10. Prijavitelj ni za isti namen že pridobil
niti ni v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU.
11. Prijavitelj še ni bil prejemnik sredstev
na dosedanjih razpisih za sofinanciranje izgradnje omrežij Eduroam ali Libroam Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v obdobju 2004–2010.

4.1.2 Dodatno za prvi tematski sklop:
Prijavitelj je javni zavod – splošno-izobraževalna knjižnica, vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem (v skladu s 4. členom Zakona o knjižničarstvu)
in je vpisana v sistemu BibSistOnline (glej
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/) Narodne
in univerzitetne knjižnice, pod poglavjem
»Splošne knjižnice«.
4.1.3 Dodatno za drugi tematski sklop:
Prijavitelj je samostojni javni visokošolski zavod, ki ni del univerze, ter je vpisan
v razvid javnih visokošolskih zavodov pri
Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (glej http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/visoko_solstvo/razvid_visokosolskih_zavodov).
4.2 Merila za izbor
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
I. za prvi tematski sklop: število članov
knjižnice, število obiskov, število potencialnih uporabnikov, odprtost izposojevališč,
II. za drugi tematski sklop: število vseh
redno in izredno vpisanih študentov v študijskem letu 2010/2011, celotna vrednost
vzpostavitve brezžičnega omrežja.
Podrobnejša opredelitev vrednotenja
meril je predstavljena v točki 1.4.2 razpisne
dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago za predmet javnega razpisa
za oba sklopa projekta skupaj, je okvirno
75.000,00 EUR, vključno z DDV.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: oprema,
ki je predmet razpisa, mora biti nabavljena
v obdobju od podpisa pogodbe do najkasneje do 7. 10. 2011. Vse naloge morajo
biti izvedene in zaključene do 31. 12. 2011.
Dodeljena finančna sredstva se porabijo
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge, način predložitve vlog ter opremljenost vlog: rok za oddajo vlog je 10. 6. 2011,
do 14. ure. Popolna vloga, v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije, z vsemi predpisanimi obrazci in v enem izvodu, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, do 10. 6. 2011, v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis – Sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih
omrežij Eduroam«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Uporabite povabilo k oddaji ponudbe (razpisni obrazec št. 10). Kot pravočasne se štejejo
vloge, ki prispejo na ministrstvo, ne glede na
način dostave, do 10. 6. 2011, do 14. ure.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo javno in bo potekalo v prostorih Direktorata za informacijsko družbo Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, dne 13. 6.
2011, ob 12. uri.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu: http://www.mvzt.gov.si, v rubriki Javni
razpisi. Dodatne informacije so na voljo pri
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kontaktni osebi ministrstva (Davor Šoštarič), vsak delovni dan, med 12. in 14. uro
na tel. 02/22-99-160 oziroma po elektronski pošti na naslovu, davor.sostaric@gov.si.
Ministrstvo močno vzpodbuja uporabo elektronske pošte kot priporočenega načina
komuniciranja s kontaktnimi osebami. Na
spletnih straneh ministrstva bo objavljena
posebna rubrika Pogosto zastavljena vprašanja, kjer bodo zbrana najpogostejša vprašanja ter odgovori nanje.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 54453-1/2011-5

Ob-2823/11

Javni razpis
»Energetska sanacija stavb
javnih zavodov na področju vzgoje
in izobraževanja, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija
in so v pristojnosti
Ministrstva za šolstvo in šport« v
okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013,
6. razvojne prioritete
»Trajnostna raba energije«,
1. prednostne usmeritve
»Energetska sanacija
in trajnostna gradnja stavb«
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa ter posredniškega telesa
Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo
za šolstvo in šport, ki je vsebinsko pristojno
ministrstvo na podlagi sklenjenega sporazuma s posredniškim telesom Ministrstvom za
gospodarstvo, št. MŠŠ-9622, 9624/2010/JT
z dne 22. 12. 2010.
Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,1000 Ljubljana (v
nadaljevanju MG) MG zagotavlja finančna
sredstva kohezijske politike za namen trajnostne rabe energije.
Vsebinsko pristojno ministrstvo kot izvajalec razpisa je Ministrstvo za šolstvo in
šport Masarykova 16,1000 Ljubljana (v nadaljevanju MŠŠ).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa
– Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 7.
2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES);
– Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006
z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1164/94 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006,
str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1084/2006/ES);
– Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006,
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1828/2006);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2011 (Uradni list RS, št. 96/10);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2012 (Uradni list RS, št. 96/10);

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10 4/11);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011);
– Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02
– ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08 in 49/09,38/10 – ZUKN
in 107/10);
– Energetski zakon (Uradni list RS,
št. 27/07 – UPB,70/08,22/10);
– Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 03/10, 31/10 in 79/10);
– Nacionalni strateški referenčni okvir za
obdobje 2007–2013;
– Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013;
– Odločitev organa upravljanja o potrditvi instrumenta Javni razpis »Energetska
sanacija stavb javnih zavodov na področju
vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport » v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«
št. KSOPROPI/6/1/002-0-MG z dne 21. 4.
2011;
– Sporazum št.: MŠŠ-9622, 9624/2010/JT
z dne 22. 12. 2010 o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju javnega razpisa za izbor
operacij »Energetska sanacija stavb javnih
zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo
in šport«, v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb med Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za šolstvo in šport.
3. Predmet, namen razpisa in predvidene dejavnosti
3.1 Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prednostne
usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«, v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«.
Predmet sofinanciranja so projekti (v nadaljevanju: operacije) energetske sanacije
stavb javnih zavodov na področju vzgoje in
izobraževanja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva
za šolstvo in šport (v nadaljevanju MŠŠ), ter
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost,
v naslednji vsebini:
– energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna
izolacija podstrešja, zamenjava oken),
– sanacija sistemov in uporaba/vgradnja
sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih
virih energije,
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– zamenjava svetil skupaj z vsemi pripadajočimi aktivnostmi, ki so nujno potrebne
za zamenjavo razsvetljave,
– samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje
kazalnikov uspešnosti investicije).
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja
v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si/.
3.2 Namen razpisa
Razpisana sredstva so namenjena
energetski sanaciji stavb javnih zavodov
na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so
v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport,
kar zajema:
– naložbe v izboljšanje toplotnih karakteristik obstoječih stavb, ki nimajo ustrezne
toplotne zaščite,
– naložbe v izboljšanje sistemov za ogrevanje, in sicer:
– spodbujanje nakupa kotlov na lesno
biomaso in optimizacija ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov.
– spodbujanje uporabe solarnih sistemov ki je namenjeno povečanju uporabe
obnovljivih virov energije za ogrevanje stavb
in sanitarno toplo vodo,
– spodbujanje uporabe toplotnih črpalk
za centralno ogrevanje prostorov, ki predstavljajo energetsko učinkovit in do okolja
prijazen način ogrevanja,
– naložbe v vgradnjo varčnih svetil in
optimizacijo razsvetljave ter
– naložbe v samodejno spremljanje porabe energije.
3.3 Predvidene dejavnosti
Področje energetske sanacije v javnem
sektorju sestavljajo:
– energetska sanacija ovoja stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken in vrat na lupini
stavbe, toplotna izolacija tal),
– sanacija ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov (vgradnja termostatskih ventilov, regulacija in
hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov, merjenje in obračun stroškov za energijo po dejanski porabi, zamenjava toplotnih
postaj, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah,
kompresorjih),
– vgradnja kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih sistemov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode ter toplote
za tehnologijo,
– zamenjava svetil skupaj z vsemi pripadajočimi aktivnostmi, ki so nujno potrebne za
zamenjavo razsvetljave, optimizacija razsvetljave ter nadzor porabe električne energije,
– samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje
kazalnikov uspešnosti investicije,
– uvajanje energetskega upravljanja
vključno z e-informacijskimi točkami in energetskim knjigovodstvom.
4. Razpoložljiva sredstva, višina in način
sofinanciranja ter obdobje za porabo sredstev
4.1. Razpoložljiva sredstva, višina in način sofinanciranja
S tem razpisom se dodeljujejo nepovratna sredstva evropske kohezijske politike,
kot tudi nepovratna integralna sredstva Proračuna Republike Slovenije.
Sredstva evropske kohezijske politike
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
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Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve
»Energetska sanacija in trajnostna gradnja
stavb«.
Okvirna višina nepovratnih sredstev
evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem
javnem razpisu, znaša 16.000.000,00 EUR,
in sicer:
– v letu 2011: 1.000,000,00 EUR,
– v letu 2012: 8.000.000,00 EUR,
– v letu 2013: 7.000.000,00 EUR.
Namenska sredstva EU za kohezijsko
politiko in sredstva slovenske udeležbe za
kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih
postavkah Ministrstva za gospodarstvo (v
nadaljevanju: MG):
– štev. 9622
– štev. 9624

Trajnostna
energija-07-13-EU,
Trajnostna
energija-07-13-slovenska
udeležba.

S sredstvi evropske kohezijske politike
bo sofinancirano največ 90% javnih upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85-odstotni delež in slovenska
udeležba za kohezijsko politiko 15-odstotni
delež.
Delež prispevka Skupnosti je 85,00%.
Znesek sofinanciranja s sredstvi kohezijske politike se zniža pri operacijah, ki
ustvarjajo diskontirane neto prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi). To znižanje se
financira iz lastnih virov prijavitelja.
Integralna sredstva proračuna Republike
Slovenije – Ministrstva za šolstvo in šport
Integralna sredstva so namenjena financiranju davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), vendar za DDV, obračunan
za upravičene stroške operacije.Povratni
DDV ni upravičen strošek.
Integralna sredstva so zagotovljena na
proračunski postavki Ministrstva za šolstvo
in šport PP 6318: Investicije in investicijsko
vzdrževanje v srednjem šolstvu. Okvirna višina nepovratnih integralnih sredstev Proračuna Republike Slovenije, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem
javnem razpisu, znaša 3.650.000,00. EUR,
in sicer:
– v letu 2011: 250.000,00 EUR,
– v letu 2012: 1.800.000,00 EUR,
– v letu 2013: 1.600.000,00 EUR.
V primeru, da v posameznem proračunskem letu sredstva ne bodo porabljena
v predvideni višini oziroma dinamika porabe
sredstev ne bo sledila predvideni dinamiki,
se lahko ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v naslednjih proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sredstev spremeni.
V primeru, da bodo na voljo dodatna
sredstva, bo prišlo do povišanja višine namenskih sredstev.
Javni zavod na področju vzgoje in izobraževanja mora zagotavljati sredstva za
plačilo:
– 10% upravičenih stroškov,
– vseh ostalih stroškov, ki ne bodo financirani s strani sredstev kohezijske politike
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in integralnih sredstev Proračuna Republike
Slovenije – Ministrstva za šolstvo in šport.
Upravičeni stroški za sofinanciranje
s sredstvi kohezijske politike so opredeljeni
v javnem razpisu (poglavje 4.) in v Navodilih
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki
niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi
kohezijske politike.
Najvišji znesek dodeljenih sredstev se
opredeli v pogodbi o sofinanciranju in izhaja iz predložene investicijske dokumentacije oziroma izračuna finančne vrzeli izdelane v skladu z delovnim dokumentom št. 4
Evropske komisije Navodilom za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroškov
in koristi.,če je vrednost operacije enaka ali
višja od 1.000.000,00 EUR.
4.2. Obdobje za porabo sredstev
Sredstva se upravičencu nakazujejo na
podlagi vsakega posameznega pravilnega
zahtevka za izplačilo, s priloženimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek
obveznosti upravičenca. Rok za izplačilo
je 30.dan in začne teči z dnem prejema
pravilnega zahtevka za izplačilo. Pravilnost
zahtevka za izplačilo potrdi Kontrolna enota MŠŠ, ki opravi kontrolo pred izplačilom.
Upravičenec mora k zahtevku za izplačilo
posredovati naslednje obvezne priloge:
– vsebinsko poročilo o izvajanju operacije,
– finančno poročilo o izvajanju operacije,
– zbirni obrazec stroškov,
– ustrezno označene fotokopije dokazil (računov, situacij in drugih verodostojnih
knjigovodskih listin). Fotokopije je potrebno
označiti s pečatom »kopija je enaka originalu« ali s pečatom »kopija je enaka računu«
ali s podpisom odgovorne osebe in pečatom
upravičenca;
– dokumentacijo za vse faze izvedbe
javnega naročila (Predhodno informativno
obvestilo, Sklep o začetku postopka, Objava obvestila o javnem naročilu, Razpisna
dokumentacija, Javno odpiranje ponudb,
Odločitev o oddaji, Objava obvestila o oddaji, Končno poročilo o postopku javnega
naročila, pogodbe ipd.).
Upravičenec je dolžan najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani proračuna RS nakazati sredstva izvajalcu
del, ki je izstavil račun oziroma situacijo in
MŠŠ predložiti v roku 3 delovnih dni dokazilo o plačilu obveznosti (fotokopija bančnega
izpiska).
Upravičenec mora zagotoviti, da bo posamezna operacija zaključena najkasneje 31. 12. 2013. Do navedenega datuma
mora biti operacija fizično in finančno končana, kar pomeni, da morajo biti opravljene
vse predvidene aktivnosti ter izvršena vsa
plačila. Zadnji zahtevki za izplačilo s strani upravičencev morajo biti poslani MŠŠ-ju
najkasneje do 15. 9. 2013.
Rok za dokončanje del se lahko podaljša
samo v izrednih okoliščinah in ob predhodnem in ob predhodnem soglasju MŠŠ.
Stroški so upravičeni do sofinanciranja,
če nastanejo v obdobju od dneva oddaje
vloge na razpis do 15. 9. 2013, razen stroškov za izdelavo projektne in investicijske
dokumentacije za izvedbo operacije, katerih stroški lahko nastanejo od 28. 8. 2007
dalje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Kazalniki operacije morajo biti v celoti
doseženi najkasneje 2 leti po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo, v nasprotnem
primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa
izplačana sofinancirana sredstva, vključno
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
plačila do dneva vračila.
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v letih 2011, 2012, 2013.
Upravičenec bo v skladu s terminskim in
finančnim načrtom izvajanja operacije/projekta posredoval zahtevke za izplačilo na
MŠŠ. Upravičenec skladno z določili pogodbe poroča o izvajanju operacije oziroma
projekta v informacijskem sistemu ISARR
preko modula za vnos podatkov – MVP.
Podrobnejši opis se nahaja v Navodilih za
uporabo modula za vnos podatkov – MVP
(ISARR).
5. Upravičeni nameni in upravičeni stroški za sofinanciranje s strani sredstev kohezijske politike
Upravičeni nameni so:
– priprava investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb,
– energetska sanacija ovoja stavb, ki
zajema zamenjavo stavbnega pohištva
ter izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano
kletjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe,
plošče proti neogrevanemu podstrešju,...)
obstoječih objektov z gradbenimi konstrukcijami, katerih največje dovoljene toplotne
prehodnosti Umax (W/m2K) za posamezne
gradbene konstrukcije ne presegajo sledečih vrednosti:
1. Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom

0,25*

2. Stene med ogrevanimi prostori

0,81

3. Zunanja stena in strop proti terenu

0,25*

5. Pod na terenu

0,27

6. Strop proti neogrevanemu podstrešju

0,18

7. Strop nad neogrevano kletjo

0,18

8. Strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak ali odprti prehod ali tla na terenu
pri panelnem – talnem ogrevanju

0,27

9. Poševna streha nad ogrevanim podstrešjem

0,18

10. Ravna streha

0,18

11. Lahke gradbene konstrukcije razen streh (pod 150 kg/m2)

0,18

12. Okna in okenska vrata v gretih prostorih:

1,17

* Priporočena vrednost: 0,21 (16 cm z toplotno izolacijo katere λ=0.035)
– energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni, klimatizacijski in prezračevalni sistemi, ki vključujejo vgradnjo sodobnih naprav
in sistemov za ogrevanje, prezračevanje in
hlajenje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode in toplote za tehnologijo (optimizacija sistemov, vgradnja prenosnikov
toplote za vračanje toplote zavrženega ali
odtočnega zraka, izboljšave pri ventilatorjih,
črpalkah, kompresorjih, vgradnja frekvenčne
regulacije črpalk, ventilatorjev in drugih elektromotornih pogonov, vgradnja energijsko
varčnih kompresorjev za komprimiran zrak
in izraba odpadne toplote, ki nastane pri
komprimiranju zraka, vgradnja meritev porabe toplotne energije po objektih in večjih
porabnikih, vgradnja hranilnikov toplote),
– raba obnovljivih virov, ki vključuje vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso ter toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov, sanitarne vode in tehnologijo,
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– energetsko učinkovita razsvetljava,
– uvajanje energetskega upravljanja
vključno z e-informacijskimi točkami in energetskim knjigovodstvom
Upravičeni stroški se presojajo, določajo
in dokazujejo v skladu z Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Upravičeni stroški za te vsebine so:
– stroški za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo operacije
v skupni višini do 7% vrednosti investicije,
kot izhaja iz potrjene investicijske dokumentacije,
– stroški za vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva, ki vključujejo nabavo in vgradnjo oken in vrat, nabavo in vgradnjo zunanjih senčil, nabavo in
vgradnjo okenskih polic in obdelavo špalet,
– stroški za izvedbo toplotne izolacije
zunanje lupine, ki vključujejo postavitev
gradbenega odra, odstranitev obstoječega
ometa, nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, obdelavo špalet, nabavo
in vgradnjo okenskih polic, nabavo in vgradnjo izolacije podstrešja vključno s paroprepustno oziroma parozaporno folijo, letvami
oziroma deskami (ter izvedbo odzračevalnih
kanalov) nad špirovci, hidroizolacijo in termoizolacijo kletnih prostorov,
– stroški za energetsko učinkovite ogrevalne, hladilne, klimatizacijske in prezračevalne sisteme, ki vključujejo črpalke, ventilatorje, kompresorje in druge elektromotorne
pogone, regulacijske elemente in potrebne
armature, naprave za regeneracijo ali rekuperacijo toplote, centralni prezračevalni
sistem s kanali z elementi za vpihovanje in
odsesavanje ter krmilnimi elementi, toplotno
črpalko, ki je vključena v centralni prezračevalni sistem, s pripadajočim krmilnim sistemom in hranilniki toplote,
– stroški, nastali zaradi rabe obnovljivih
virov, ki vključujejo nabavo in vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso
ter toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov,
sanitarne vode in tehnologijo,
– stroški energetsko učinkovite razsvetljave, ki vključujejo vgradnjo energetsko
varčnih svetil, vgradnjo regulacije osvetljevanja, fotosenzorjev, senzorjev gibanja in
krmiljenja, vključno s potrebnimi instalacijskimi deli,
– stroški energetskega upravljanja,
vključno s postavitvijo e-energetskih točk
v objekte in instalacijo energetskega monitoringa objekta v skupni višini do 5% celotne
investicije v energetsko sanacijo,
– stroški projektantskega in gradbenega
nadzora.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani,
so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu
s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila
opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;za
storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja;
– nastanejo in plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
skupnosti in nacionalnimi predpisi.
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6. Pogoji za dodelitev sredstev
6.1 Upravičenci in prijavitelji
Prijavitelji do nepovratnih sredstev po
tem razpisu so javni zavodi na področju
vzgoje in izobraževanja, to so osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija in so vpisani v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport ter opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost. Upravičenec
lahko prijavi več operacij, če posamezna
operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo
celoto aktivnosti, opredeljeno v 1. točki. poglavja 6.2 Splošni pogoji. Prijavitelj postane
upravičenec z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.
6.2 Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom in z namenom tega javnega razpisa in z določili javnega razpisa
ter razpisne dokumentacije. Cilji in kazalniki operacije morajo biti jasno opredeljeni
in morajo doprinesti k ciljem razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo
celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno
določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in
imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike,
skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti v naprej
določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.
2. Pri vseh operacijah morajo sredstva za plačilo 10% upravičenih stroškov in
vseh ostalih stroškov, ki ne bodo financirani
s strani sredstev kohezijske politike in integralnih sredstev Proračuna Republike Slovenije, zagotavljati javni zavodi s področja
vzgoje in izobraževanja iz lastnih virov; operacije morajo zato biti ustrezno opredeljene
v finančnih načrtih javnih zavodov.
3. Operacija mora imeti zaključeno
finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne
operacije (po tekočih cenah). Če kateri od
ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil
iz lastnih virov, v primeru da ti viri dejansko
ne bodo pridobljeni.
4. Objekti, kjer je specifična raba energije (ogrevanje in električna energija) < 80
kWh/m2/leto, niso upravičeni do prijave na
razpis.
5. Ocenjena vrednost operacije po tekočih cenah ne sme biti nižja od
300.000,00 EUR brez DDV po tekočih cenah in višja od 2.500.000,00 EUR brez DDV
po tekočih cenah.
6. Pri operacijah mora biti iz investicijskega dokumenta razvidno, da bodo pri
načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana
naslednja izhodišča varstva okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno
zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
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7. Sofinanciranje operacije, ki je predmet prijave na javni razpis, ne sme predstavljati državne pomoči.
6.3 Posebni pogoji
Za operacijo mora biti izdelana in predložena naslednja dokumentacija.
1. Investicijsko dokumentacijo, izdelano in potrjeno s strani pristojnega organa
prijavitelja v skladu z določili Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, 60/06 in 54/10), ki
v izračunu upošteva 7-odstotno diskontno
stopnjo.
2. V primeru, da je vrednost operacije
enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR, mora
biti sestavni del tudi izračun finančne vrzeli,
izdelan v skladu z Delovnim dokumentom
št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. Pri tem je potrebno upoštevati,
da se prihrankov pri stroških za energijo in
energente v finančni analizi ne izkazuje kot
prihodke, temveč se jih ustrezno upošteva kot
eksternalije oziroma družbene koristi v ekonomski analizi. Pri operacijah, kjer je finančna vrzel pod 100%, se znesek, ki je osnova
za izračun prispevka Skupnosti, zmanjša za
finančno vrzel. Vse operacije, ki imajo ocenjeno vrednost pod 1.000.000,00 EUR in bi
med izvajanjem operacije dosegle ali presegle to mejno vrednost morajo naknadno
zagotoviti izračun finančne vrzeli.
3. Lokacijska informacija, ki ne sme
biti starejša od 6 mesecev.
4. Idejna zasnova in okvirni projektantski popis del s projektantskim predračunom
in rekapitulacijo. Iz projektantskega popisa
mora biti razvidna vrednost posameznih postavk ukrepov na enoto mere in projektantske ocene vrednosti na enoto mere.
5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje.
V primeru, da ni potrebno gradbeno dovoljenje, mora odgovorni vodja projekta podati
mnenje, da glede na zakonodajo gradbeno
dovoljenje ni potrebno.
6. Mnenja projektantov o ustreznosti
rešitve:
I. za zagotovitev mehanske odpornosti
in stabilnosti: mnenje odgovornega projektanta ustrezne stroke o ustreznosti projektne
rešitve (popisa del) glede na statično stabilnost in vplive, ki jih bodo posegi imeli na
statično stabilnost (npr. to zajema mnenje,
da dodatna obremenitev ne bo poslabšala
statične stabilnosti, da ne bo negativnih vplivov zaradi posegov, ki bi izhajali iz kapilarne
vlage …);
II. za zagotovitev varnosti pred požarom: mnenje odgovornega projektanta
ustrezne stroke za požarno varnost o ustreznosti projektne rešitve z vidika požarne varnosti (npr. da uporabljeni materiali ustrezajo zahtevam glede požarne varnosti, da so
upoštevani potrebni odmiki …);
III. za zagotovitev zaščite pred hrupom: mnenje odgovornega projektanta
ustrezne stroke, da posegi (elementi) izpolnjujejo pogoje glede zaščite pred hrupom;
IV. za zagotovitev varčevanja z energijo in ohranjanja toplote (mnenja so potrebne
le za tiste ukrepe, ki so predmet operacije):
a. mnenje projektanta ustrezne stroke,
da izračuni gradbene fizike ustrezajo zahtevani izolativnosti in da predvidene sestave
zadoščajo predpisom s področja gradbene
fizike (npr. glede difuzije vodne pare, …);
b. mnenje odgovornega projektanta
elektro stroke o ustreznosti projektne rešitve

elektroinstalacij (npr. da uporabljeni materiali in naprave ustrezajo zahtevam glede predpisov s področja elektroinstalacij in zahtev
glede varčnosti);
c. mnenje odgovornega projektanta
strojne stroke o ustreznosti projektne rešitve strojnih instalacij z (npr. da uporabljeni
materiali in naprave ustrezajo zahtevam glede predpisov s področja strojnih instalacij in
zahtev glede varčnosti.
Glede na vrsto posegov, upoštevajoč
področno zakonodajo, je po potrebi potrebno priložiti še:
– analizo presoje vplivov na okolje,
ki jo mora izdelati za to pooblaščena institucija;
– soglasja nosilcev urejanja prostora,
kolikor je poseg na področju varovalnih pasov in ostalih omejitev (npr. kulturnovarstveno soglasje na območjih varovanja kulturne
dediščine, soglasje upravljavca energetskih
vodov, kolikor je za poseg potrebno soglasje
upravljavca, …).
Če zgoraj omenjena soglasja niso potrebna, mora projektant podati izjavo, da
ostala soglasja niso potrebna.
7. Popis obstoječega stanja objekta in
rabe energije za zadnja tri leta (po razpoložljivih podatkih iz razširjenega energetska
pregleda ali popisa rabe energije).
6.4 Ostali pogoji
1. Vloga za dodelitev nepovratnih
sredstev mora biti predložena v skladu
z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
2. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino
javnega razpisa za prednostno usmeritev
»Energetska sanacija in trajnostna gradnja
stavb« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Trajnostna raba energije«, in o seznanitvi
in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega
javnega razpisa,
– da je bil opravljen razširjeni energetski pregled javnih objektov z gradbeno fiziko, izdelan po Metodologiji izvedbe
energetskega pregleda, april 2007, ki ga je
izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in je
objavljen na spletni strani, www.aure.si (rubrika Energetska knjižnica). Razširjeni energetski pregled ne sme biti starejši od 5 let
od datuma objave javnega razpisa (razpisodajalec lahko v naslednjih fazah zahteva
njegovo predložitev),
– da se v okviru stavb oziroma delov
stavb, ki so del vloge, izvaja izključno dejavnost vzgoje in izobraževanja,
– da bo oprema, ki je predmet investicije, predstavljala osnovno sredstvo prijavitelja in ne bo predmet razpolaganja,
– o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti, skladno z 8. in
9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in
obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v obdobju 2007–2013,
– o hranjenju dokumentacije na operaciji v skladu z veljavnimi predpisi, vendar
najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za
potrebe prihodnjih preverjanj. Pred iztekom
tega roka lahko ministrstvo ta rok podaljša,
– o dostopnosti dokumentacije operacije MŠŠ, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu
organu ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja po-
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samezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
– o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov
na operaciji,
– o seznanitvi z elektronsko ali drugačno
objavo imena operacije, naziva upravičenca in
zneska javnih virov financiranja operacije,
– o smiselnem zagotavljanju enakih
možnosti v skladu z zakonodajo, ki pokriva
področje zagotavljanja enakih možnosti, in
s 16. členom Uredbe 1083/2006/ES,
– o seznanitvi, da operacija ne
sme predstavljati državne pomoči in da bo
v primeru nastopa elementov državne pomoči ravnal v skladu z veljavno zakonodajo,
ki ureja državne pomoči, ter o tem obvestil
sofinancerja.
– upoštevanju zakonodaje s področja
integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
– Uradni list RS, št. 45/10).
– o upoštevanju zakona, ki ureja javno
naročanje pri porabi sredstev dodeljenih na
podlagi tega javnega razpisa.
Pri izvedbi operacij morajo biti dosledno upoštevani vsa veljavna zakonodaja ter
pravila izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji.
7. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne
vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo skladne s predmetom in
namenom razpisa in ki bodo izpolnjevale
pogoje za sodelovanje, navedene v točkah
6.1─6.3, in ostale zahteve, ki so navedene
v točki 6.4, bo ocenila strokovna komisija na
osnovi naslednjih meril.
1) Specifični prihranki pri rabi energije (ogrevanje in električna energija)
v kWh/m2/leto do 40 točk (točke se bodo
zaokroževale na dve decimalki)

Specifični prihranki pri rabi energije (ogrevanje in električna energija)
od vključno 0 do 50 kWh/m2/leto
po enačbi: Točke = 0,6 * Specifični prihranki
od vključno 50 do 300 kWh/m2/leto
po enačbi: Točke = 0.04 * Specifični prihranki + 28
300 kWh/m2/leto ali več

Točke
0 do 29.99 točk
od 30 do 39,99 točk
40 točk

45
40
35

Točke

30
25
20
15
10
5
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Specifični prihranki pri rabi energije [kWh/m2/leto]

Slika 1: Točke za specifične prihranke pri rabi energije (ogrevanje in električna energija).
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Specifični prihranki pri rabi energije
vključujejo prihranke električne energije in
toplote po izvedbi vseh planiranih ukrepov
glede na stanje pred energetsko sanacijo
in ne vsebujejo proizvodnje iz obnovljivih
virov energije. Specifične prihranke pri rabi
energije je potrebno normirati na temperaturni primanjkljaj za Ljubljano. Povprečna specifična raba energije za delovanje
objekta se izračuna na osnovi specifične
rabe energije za obdobje zadnjih treh let.
Temperaturni primanjkljaj v sezoni je vsota dnevnih razlik temperature med 20 °C
in zunanjo povprečno dnevno temperaturo
zraka za tiste dni od 1. julija do 30. junija,
ko je povprečna dnevna temperatura nižja
ali enaka 12 °C.
V primeru prijave večjega števila objektov, pri katerih je izračunana specifična raba
energije za vsak objekt posebej, je potrebno
izračunati povprečno specifično rabo energije za vse objekte skupaj tako, da se sešteje
vsa raba energije za delovanje vseh objektov in se deli s celotno ogrevano površino
vseh objektov. Specifično rabo energije za
vse objekte nato še normiramo glede na
temperaturni primanjkljaj.
Operacije, ki iz merila »specifični prihranki pri rabi energije« ne dosežejo vsaj
10 točk, niso upravičene do sofinanciranja
v okviru tega razpisa.
2) Delež obnovljivih virov energije po izvedbi sanacije do 30 točk

Delež obnovljivih virov energije

Točke

manj kot 1%

0 točk

od vključno 1% do vključno 5%

10 točk

nad 5% do vključno 10%

20 točk

nad 10% do vključno 50%

25 točk

več kot 50%

30 točk

Delež obnovljivih virov energije je razmerje med proizvedeno toploto iz obnovljivih
virov energije in energijo, ki je potrebna za
ogrevanje in sanitarno toplo vodo ter toplote
za tehnologijo.
3) Specifična višina investicije do 30 točk
(točke se bodo zaokroževale na dve decimalki)

Specifična višina investicije

Točke

več kot 4000 €/MWh/leto

0 točk

od vključno 1000 do 4000 €/MWh/leto

od 0 do 29,99 točk

po enačbi: Točke = – 0,01 * Specifična višina investicije +40
manj kot 1000 €/MWh/leto

30 točk

Specifična višina investicije je razmerje
med celotnimi upravičenimi stroški operacije in predvidenimi letnimi prihranki energije, ki bodo nastali zaradi energetske sanacije.
Operacije, ki iz merila »specifična višina
investicije« ne dosežejo vsaj 10 točk, niso
upravičene do sofinanciranja v okviru tega
razpisa.
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Slika 2: Točke za specifično višino investicije.

Skupno maksimalno število doseženih
točk je 100.
Operacije, ki ne dosežejo vsaj 40 točk,
niso upravičene do sofinanciranja v okviru
tega razpisa.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva
sredstva, bodo sredstva dodeljena tistim
prijaviteljem, ki so dosegli najvišje število
točk. V primeru, da bo več operacij z enako
oceno, se bo upošteval vrstni red prispetja
vloge. Prednost bo tako imela tista vloga, ki
je kot popolna prispela prej. Za čas in datum
dospelosti se štejeta ura in datum sprejete
vloge v glavni pisarni Ministrstva za šolstvo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Kolikor vsa sredstva ne bodo dodeljena
pri prvem odpiranju vlog, bo razpisan dodatni rok za oddajo vlog.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja,
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
8. Vsebina vloge
Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz
naslednjih obveznih dokumentov:
1. prijavni obrazec (obrazec št. 1 s prilogo 1.1);
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki in se z  označi strinjanje z navedbami;
– obrazec se datira in žigosa z žigom
prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba
prijavitelja;
– kadar operacija zajema več upravičenih namenov, se jih označi v obrazcu;
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti
vpisane v zneskih po tekočih cenah (razen
kadar v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) preračun
stalnih v tekoče cene ni potreben);
– zneski iz tabele finančne konstrukcije – viri financiranja – morajo biti skladni
z zneski iz investicijske dokumentacije;
2. obrazec izjave (obrazec št. 2):
– v obrazcu se označi z  strinjanje
z vsemi navedbami v izjavi;
– obrazec se datira in žigosa z žigom
prijavitelja;
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– obrazec podpiše odgovorna oseba
prijavitelja;
3. obrazec podatkov o prijavitelju
(obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;
– obrazec se datira žigosa z žigom
prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba
prijavitelja;
4. vzorec pogodbe o sofinanciranju
s prilogami (obrazec št. 4):
– vzorec pogodbe mora biti na vsaki
strani parafiran s strani prijavitelja;
– s svojo parafo prijavitelj izrazi strinjanje z vsemi določili vzorca pogodbe;
– dejanska pogodba lahko od vzorca
odstopa le zaradi objektivnih okoliščin;
– izpolnitev terminskega in finančnega
plana v 8. člen u pogodbe, je obvezna.
5. priloge iz 5.3 – posebni pogoji:
– potrjena investicijska dokumentacija
– zahteve v zvezi z investicijsko dokumentacijo (v nadaljevanju: ID):
– ID mora biti izdelana v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
60/06, 54/10),
–
kolikor
operacija
presega
1.000.000,00 EUR mora biti sestavni del ID
tudi izračun finančne vrzeli ter določitev zneska nepovratne pomoči EU, izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske
komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi;
– ID mora jasno izkazovati namen,
skladen z razpisom in razpisno dokumentacijo, in izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev,
navedenih v razpisu in razpisni dokumentaciji, ter morajo jasno izkazovati izpolnjevanje
vseh pogojev in zahtev, navedenih v razpisu
in razpisni dokumentaciji;
– ID mora izkazovati, da operacija
ne bo imela negativnih vplivov na okolje;
– ID mora biti s pisnim sklepom potrjen s strani pristojnega organa. Sklep je
obvezna priloga vloge.
– Lokacijska informacija, ki ne sme biti
starejša od 6 mesecev.
– Idejna zasnova in okvirni projektantski popis del s projektantskim predračunom
in rekapitulacijo. Iz projektantskega popisa
mora biti razvidna vrednost posameznih postavk ukrepov na enoto mere in projektantske ocene vrednosti na enoto mere.
– Pravnomočno gradbeno dovoljenje.
V primeru, da ni potrebno gradbeno dovoljenje, mora odgovorni vodja projekta podati
mnenje, da glede na zakonodajo gradbeno
dovoljenje ni potrebno.
– Finančni načrt javnega zavoda za
obdobje trajanja operacije potrjen s strani
pristojnega organa prijavitelja.
– Mnenja projektantov o ustreznosti
rešitve:
– za zagotovitev mehanske odpornosti in stabilnosti: mnenje odgovornega
projektanta ustrezne stroke o ustreznosti
projektne rešitve (popisa del) glede na statično stabilnost in vplive, ki jih bodo posegi
imeli na statično stabilnost (npr. to zajema
mnenje, da dodatna obremenitev ne bo poslabšala statične stabilnosti, da ne bo negativnih vplivov zaradi posegov, ki bi izhajali iz
kapilarne vlage …);
– za zagotovitev varnosti pred požarom: mnenje odgovornega projektanta
ustrezne stroke za požarno varnost o ustre-
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znosti projektne rešitve z vidika požarne varnosti (npr. da uporabljeni materiali ustrezajo zahtevam glede požarne varnosti, da so
upoštevani potrebni odmiki …);
– za zagotovitev zaščite pred hrupom: mnenje odgovornega projektanta
ustrezne stroke, da posegi (elementi) izpolnjujejo pogoje glede zaščite pred hrupom);
– za zagotovitev varčevanja z energijo in ohranjanja toplote (mnenja so potrebne le za tiste ukrepe, ki so predmet
operacije):
· mnenje projektanta ustrezne stroke, da izračuni gradbene fizike ustrezajo
zahtevani izolativnosti in da predvidene
sestave zadoščajo predpisom s področja
gradbene fizike (npr. glede difuzije vodne
pare, …);
· mnenje odgovornega projektanta
elektro stroke o ustreznosti projektne rešitve
elektroinstalacij (npr. da uporabljeni materiali in naprave ustrezajo zahtevam glede predpisov s področja elektroinstalacij in zahtev
glede varčnosti);
· mnenje odgovornega projektanta
strojne stroke o ustreznosti projektne rešitve strojnih instalacij (npr. da uporabljeni
materiali in naprave ustrezajo zahtevam glede predpisov s področja strojnih instalacij in
zahtev glede varčnosti.
Glede na vrsto posegov, upoštevajoč
področno zakonodajo, je po potrebi treba
priložiti še:
– analizo presoje vplivov na okolje,
ki jo mora izdelati za to pooblaščena institucija;
– soglasja nosilcev urejanja prostora,
kolikor je poseg na področju varovalnih pasov in ostalih omejitev (npr. kulturnovarstveno soglasje na območjih varovanje kulturne
dediščine, soglasje upravljavca energetskih
vodov, kolikor je za poseg potrebno soglasje
upravljavca, …).
Če zgoraj omenjena soglasja niso potrebna, mora projektant podati izjavo, da
ostala soglasja niso potrebna.
6. Kontrolni obrazec (obrazec št. 6):
– prijavitelj označi, kateri dokumenti
so priloženi vlogi.
9. Način oddaje vloge, in rok zapredložitev vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije je 10. junij 2011
do 12. ure, v glavni pisarni Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana.
Naslednji rok za oddajo vlog bo 20. oktober 2011, morebitni ostali roki za oddajo
vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in
na spletni strani MŠŠ na naslovu http://www.
mss.gov.si/ najmanj 45 dni pred prvim predvidenim rokom za oddajo vlog.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena z obrazcem št. 5.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki
ne bodo prispele pravočasno, se ne bodo
odpirale in bodo vrnjene prijaviteljem.
Prijavitelji oddajo vlogo ter spremembe
in umike vloge opremljene z obrazcem. Vlogo predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno
na naslovu MŠŠ-ja, vsak delovni dan med
8. in 16. uro (v petek do 14.30) do dneva
in ure, določene kot skrajni rok za oddajo
ponudb.
Vloga se šteje za pravočasno, če
bo predložena osebno ali prispela po pošti
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na zgoraj navedeni naslov MŠŠ-ja do 10. junija oziroma 20. oktobra 2011, do 12. ure.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki so z internimi akti prijavitelja
opredeljeni kot poslovna skrivnost in jih kot
takšne prijavitelj v vlogi posebej in jasno
označi. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in
bo izvedeno najkasneje v roku 3 delovnih
dni od poteka roka za oddajo vlog.
Pregled prispelih vlog in poziv k dopolnitvi formalno nepopolnih vlog bo izveden
najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku
15 dni od prejema zahtevka za dopolnitev
vloge. Vloga se dopolni v skladu s pozivom
za dopolnitev in tako, da je v svoji končni
obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena.
Prijavitelji bodo o rezultatih oziroma izidu
razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od roka za odpiranje vlog.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne
bodo skladne s predmetom in z namenom
razpisa, ter vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje iz točke 6.1 do
6.3 in ostalih zahtev iz točke 6.4, pa bodo
zavrnjene.
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za šolstvo in šport.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od
odpiranja vlog. Morebitne pritožbe zoper
sklep predlagatelji vložijo na MŠŠ v roku
15 dni od prejema sklepa. Za odločanje
o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj
pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog.
Ministrstvo za gospodarstvo mora o pritožbi odločiti s sklepom v roku 15 dni.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva (http://www.mss.gov.si).
11. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije ter obveščanje
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnem naslovu:http://www.mss.gov.si.
Kontaktna oseba za vse eventualno potrebne dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Mateja Tilia.
Vse informacije morajo biti zahtevane
v pisni obliki na naslov: mateja.tilia@gov.si.
Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni
strani Ministrstva za šolstvo in šport v rubriki
»Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. Ministrstvo za šolstvo in šport
bo v 10 dneh po objavi v Uradnem listu RS
organiziralo informativni dan za prijavitelje.
Čas in kraj bosta objavljena naknadno na
spletnem naslovu: http://www.mss.gov.si
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 35602-64/2011-2
Ob-2811/11
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, objavlja na podlagi drugega
odstavka 15. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06)

v povezavi s 6. členom Pravilnika o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje
(Uradni list RS, št. 66/07)
javni razpis
za izbiro organizacij, ki se jim podeli
javno pooblastilo
za izvajanje usposabljanja
za samostojno jamarsko delovanje
I. Predmet javnega razpisa
Odkrivanje in raziskovanje jam ali delov jam lahko v skladu z določili 14. člena
Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni
list RS, št. 2/04 in 61/06, v nadaljevanju:
ZVPJ) opravljajo za to usposobljene fizične osebe. Usposabljanje fizičnih oseb za
samostojno jamarsko delovanje izvajajo na
podlagi javnega pooblastila organizacije, ki
so za to posebej usposobljene in pooblaščene. V skladu z drugim odstavkom 15. člena
ZVPJ javni natečaj za izbiro usposobljenih
organizacij izvede ministrstvo.
Predmet razpisa je izbira usposobljenih
organizacij, ki se jim podeli javno pooblastilo
za izvajanje usposabljanja za samostojno
jamarsko delovanje.
Pravna podlaga za izvajanje navedene
naloge so prvi, drugi in tretji odstavek 15. člena ZVPJ v povezavi s 6. členom Pravilnika
o usposobljenosti za samostojno jamarsko
delovanje (Uradni list RS, št. 66/07).
II. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Upravičenci do podelitve javnega pooblastila za izvajanje usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje so organizacije,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane pri pristojnem organu
in opravljajo dejavnost raziskovanja jam, kar
dokažejo s kopijo izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je organizacija registrirana
za opravljanje te dejavnosti. Izpisek ne sme
biti starejši od šestih mesecev in mora odražati dejansko stanje;
– da imajo ustrezna znanja in izkušnje
za usposabljanje za samostojno jamarsko
delovanje, kar dokazujejo s predložitvijo
programa za izvajanje usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje po vsebinskih
sklopih, navedenih v Prilogi 1 Pravilnika
o usposobljenosti za samostojno jamarsko
delovanje (Uradni list RS, št. 66/07, v nadaljevanju: Pravilnik). Prijavitelji lahko priložijo
tudi dodatna dokazila in reference, kot na
primer:
– podatke o pretekli izobraževalni dejavnosti organizacije, ki vsebinsko ustreza
usposabljanju za samostojno jamarsko delovanje;
– podatkih o založništvu priročnikov
oziroma učbenikov, ki vsebinsko pokrivajo usposabljanje za samostojno jamarsko
delovanje;
– navedbo o morebitnem pridobljenem
statusu društva, ki deluje v javnem interesu,
kar se dokazuje s kopijo odločbe;
– da razpolagajo s predavatelji za vse
štiri vsebinske sklope usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje, kot so opredeljeni v Prilogi 1 Pravilnika. Razpolaganje
s predavatelji/predavateljicami se dokazuje
z navedbo enega ali več predavateljev/predavateljic za vsak vsebinski sklop, navedbo njihovih/njihovih referenc in podpisano
izjavo vseh predavateljev/predavateljic, da
navedene reference ustrezajo dejanskemu
stanju in da so pripravljeni/pripravljene izvajati usposabljanja za samostojno jamarsko
delovanje v okviru sklopa, v katerem so na-
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vedeni/navedene. Za predavatelja/predavateljico za četrti sklop (varstvo jam in načela
jamam prijaznega obiskovanja in raziskovanja) je zahtevana univerzitetna izobrazba (najmanj prva bolonjska stopnja), kar se
dokazuje s kopijo diplome predavatelja/predavateljice. Vsi predavatelji/predavateljice
morajo biti usposobljeni za samostojno jamarsko delovanje, kar se dokazuje s kopijo
potrdila o vpisu v zbirko o fizičnih osebah,
ki so pridobile potrdila o usposobljenosti za
samostojno jamarsko delovanje;
– da razpolagajo z ustreznim učnim prostorom, opremljenim z avdiovizualnimi pripomočki (npr. računalnik in projektor), kar
se dokazuje z izjavo o razpolaganju z ustreznim prostorom in opremo;
– da razpolagajo z varno in atestirano
jamarsko opremo za izvajanje praktičnega
dela usposabljanja, kar se dokazuje z izjavo o razpolaganju s to opremo, ki vključuje
seznam te opreme.
Prosilci morajo vložiti vloge na razpisnih
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami
in dokazili. Javno pooblastilo bo podeljeno
na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih
pogojev iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
III. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje:
htpp://www.arso.si, na Agenciji Republike
Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljub
ljana, v sobi P09, vsak ponedeljek, sredo in
petek med 9. in 12. uro in vsako sredo med
14. in 16. uro ali na elektronskem naslovu:
gp.arso@gov.si.
Vse ostale informacije v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Sektor za ohranjanje narave. Kontaktna oseba je mag. Petra
Ulamec, ki je dosegljiva v ponedeljek, sredo
in petek od 10. do 11. ure, v sredo pa tudi od
14. do 15. ure na tel. 01/280-40-20.
IV. Rok in način prijave
Vloge je treba poslati po pošti na naslov
Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, ali jih osebno vložiti
v vložišču Agencije Republike Slovenije za
okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na naslov Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana prispela do
31. maja 2011 do 14. ure, ne glede na način
prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah, označene z natančno oznako na
sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni
razpis za izvajanje usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje«. Na ovojnici morata biti navedena tudi ime in točen naslov
vlagatelja.
V. Obravnavanje vlog in postopek izbora
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
javno in bo opravljeno dne 1. junija 2011
ob 11. uri, na Agenciji RS za okolje, v sobi
112, na lokaciji Vojkova 52, 1000 Ljubljana.
Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval generalni
direktor Agencije Republike Slovenije za
okolje.
Prepozno prispele in nepravilno označene vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija

v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala,
da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 5 dni
od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne bodo dopolnili, ali jih bodo neustrezno
dopolnili, bodo zavržene.
VI. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
o podelitvi javnega pooblastila bo na podlagi predloga komisije najkasneje do 30. junija
2011 z odločbo odločil minister za okolje
in prostor.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje
Št. 6311-4/2011-1
Ob-2820/11
Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11) ter v zvezi z 12. in
20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list. RS, št. 61/06 – UPB1
ZDru-1, 112/107 in 9/11) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise,
objavljene v letu 2011, Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa mednarodne
znanstvene literature in baz podatkov
v letu 2011
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje nakupa
mednarodne znanstvene literature in baz
podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu
z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne,
izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša: 3.490.000,00 EUR.
Realizacija je vezana na zagotovitev
sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto
2011.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na razpis se lahko prijavijo knjižnice,
ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri
agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo
na razpis, morajo opravljati informacijske
storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti.
Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne
knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelji).
5. Razpisna dokumentacija z navedbo
vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RI-TZ-01-2011 – Prijavni obrazec za sofinanciranje nakupa mednarodnih
serijskih publikacij, baz podatkov in stroškov
konzorcija za elektronski dostop do vsebin
v celotnem besedilu v letu 2011 in
2. obvezne priloge glede na predmet
prijave, in sicer:
– seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih serijskih publi-
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kacij (izpis COR009 iz sistema COBISS.SI)
ter statistika uporabe serijskih publikacij
v letu 2010 ali/in
– seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih baz podatkov (izpis COR010
iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe
baz podatkov v letu 2010.
Prijavitelji morajo do oddaje prijave na
javni razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in bazah podatkov
v skladu z navodili Instituta informacijskih
znanosti v Mariboru.
Poleg navedenega v prvem odstavku te
točke so sestavni del razpisne dokumentacije: Metodologija, Pravilnik o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 4/11) in vzorec pogodbe o (so)
financiranju.
6. Kriteriji za ocenjevanje prijav:
Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
– Relevantnost podporne dejavnosti,
– Kakovost prijave podporne dejavnosti,
– Relevantnost in potencialni vpliv prijave in
– Izvedljivost predloga.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove
prioritete. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Metodologija
in Pravilnik.
7. Prednost pri sofinanciranju:
Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne
znanstvenoraziskovalne vede.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
konzorciji, ki praviloma povezujejo vse štiri Univerze in vsaj štiri javne raziskovalne
zavode oziroma celotno znanstveno področje, ki ga pokrivajo v okviru konzorcijskega
nakupa.
Prednost pri sofinanciranju nabave mednarodne znanstvene literature in baz podatkov bodo imeli tudi tisti prijavitelji, pri katerih
je potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je
ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike
Slovenije. Na ta način se omogoča pospešen razvoj strok, ki so v javnem interesu
RS in so sestavni del mlade organizacije,
ki jo je treba v javnem interesu pospešeno
razvijati oziroma uveljavljene organizacije,
ki pospešeno razvija novo raziskovalno-razvojno področje.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva se uporabijo za nakupe v letu 2011.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki
na naslov ARRS.
b. Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– Javni razpis za sofinanciranje nakupa
mednarodne znanstvene literature in baz
podatkov v letu 2011« ter z navedbo naziva
in naslova prijavitelja morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS ne glede na vrsto prenosa do vključno ponedeljka, 30. 5. 2011,
do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi
prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno ponedeljka,
30. 5. 2011, do 12. ure (poštni žig). V vsaki
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pošiljki z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne
znanstvene literature in baz podatkov v letu
2011« je lahko le ena prijava.
Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti popolnoma enake kot pisne prijave in jih morajo prijavitelji posredovati na
elektronski naslov: razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si do vključno ponedeljka, 30. 5.
2011, do 12. ure.
c. V postopku izbora prijav bo ARRS
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo
v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne
dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
d. Prijav, ki bodo prispele po razpisnem
roku ter ne bodo pravilno označene (glej
točko b), komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom.
10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav:
odpiranje prijav bo v sredo, 1. 6. 2011, ob
10. uri v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo
se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma do konca septembra 2011.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dobijo od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na spletni
strani ARRS) http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko dobijo tudi v času uradnih ur
v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
13. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije pri Marici Žvar osebno
ali po tel. 01/400-59-42, vsak delavnik od
9. do 13. ure, ali po elektronski pošti: Marica.Zvar@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-2821/11
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, 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega razpisa 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 razpis
za promocijo knjig slovenskih avtorjev
s področij leposlovja in humanistike
v knjigarnah v letu 2011
(oznaka JR5–PK–2011)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
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2. Predmet in področje javnega razpisa: predmet javnega razpisa JR5–PK–2011
je odkup in promocija knjig slovenskih avtorjev s področja leposlovja in humanistike
v okviru kulturnih prireditev v knjigarnah ter
nadaljevanje programa Ljubljana – svetovna
prestolnica knjige, ki se odvija na območju
Republike Slovenije in v zamejstvu.
3. Cilji javnega razpisa: odkup izbranih
del slovenskih avtorjev različnih slovenskih založnikov bo prispeval k promociji
slovenskih avtorjev s področja leposlovja
in humanistike ter k spodbujanju branja
in kupovanja knjig, posebej del slovenskih
avtorjev. Prispeval bo tudi k razvijanju slovenskega jezika in bralne kulture ter k uveljavljanju slovenske literature in njeni večji
dostopnosti.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa
in obdobje ter način za porabo dodeljenih
sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za javni razpis JR5–PK–2011 znaša predvidoma 50.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva bodo
morala 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, 4/11).
JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Višina financiranja in upravičeni stroški
Med upravičene stroške sodi strošek odkupa knjig (po ceniku na seznamu predlaganih del za odkup, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije).
JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala do 100% vseh upravičenih stroškov na prijavljeni odkup oziroma največ
2.000 EUR na knjigarno.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR5–PK–2011:
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem ciljnem razpisu JR5-PK-2011
Na razpisu JR5-PK-2011 lahko sodelujejo prijavitelji:
– ki v okviru svoje registracije izvajajo
knjigotrško dejavnost v Republiki Sloveniji
ali zamejstvu;
– ki bodo JAK v odkup za promocijo slovenske literature predlagali dela slovenskih
avtorjev s seznama, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (knjige so na voljo do
razprodaje zalog);
– ki JAK v odkup za promocijo slovenskih avtorjev v knjigarnah ne bodo predlagali knjig, ki so jih izdali sami oziroma so jih
izdale z njimi povezane družbe;
– ki bodo v odkup za promocijo slovenskih avtorjev predlagali največ 20 izvodov
istega naslova;
– ki predlagajo JAK v odkup knjige v najvišji skupni vrednosti 2.000,00 EUR;
– ki zagotavljajo, da bodo odkupljene
knjige slovenskih avtorjev vključili v projekte promocije knjigarne, branja in kupovanja
knjig;
– ki v aktualni ponudbi knjigarne vključujejo knjižno produkcijo s področij leposlovja
in znanosti, v kateri je vsaj 400 naslovov
knjig, ki so jih sofinancirali Javna agencija
za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
oziroma v primeru specializiranih knjigarn
najmanj 100 naslovov s področja specializacije, ki so jih sofinancirali Javna agencija
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za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo in Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS;
– ki so leta 2010 v sodelovanju z najmanj petimi založbami izvedli najmanj deset različnih literarnih dogodkov ali literarnih
prireditev v knjigarni, med katere ne sodijo
novinarske konference ob izidu knjižnih del
in kreativne delavnice, ki niso neposredno
povezane s knjigo oziroma njenim avtorjem (v primeru prijave novo odprte knjigarne
tega pogoja ni potrebno izpolnjevati);
– ki bodo leta 2011 v sodelovanju z najmanj petimi založbami izvedli najmanj deset
različnih dogodkov s področja razpisa.
7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova
uporaba
Zap.
št.

Kriteriji javnega razpisa

Možno
št. točk

1

Kakovost, raznovrstnost in aktualnost knjižne in revijalne
leposlovne in znanstvene produkcije v javnem interesu, ki jo
zagotavlja knjigarna, kakovost in uspešnost izvedbe kulturnih
projektov v knjigarni v letu 2010 oziroma v primeru na novo odprte
knjigarne predstavitev koncepta nove knjigarne.

10

2

Vključenost predlaganega načrta uporabe odkupljenih knjig
slovenskih avtorjev v literarne prireditve in dogodke v knjigarni,
inovativni pristopi.

20

Skupno število točk:

30

Izbrane bodo knjigarne s kvalitetno ponudbo, kvalitetnim programom ter kvalitetnim predlaganim načrtom uporabe odkupljenih knjig, ki bodo v postopku izbire
ocenjene višje.
Strokovna komisija za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture bo ocenila predstavljen načrt uporabe odkupljenih
knjig. Najvišje možno število prejetih točk
za odobritev sofinanciranja je 30 točk, financirane pa so lahko knjigarne, ki prejmejo
najmanj 24 točk.
8. Dokumentacija javnega razpisa
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa JR5–PK–2011,
– seznam knjig za odkup,
– prijavni obrazec OBR1,
– prijavni obrazec OBR2 – Vzorec pogodbe.
Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR5–PK–2011
lahko zainteresirani v roku javnega razpisa
dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik
med 10. in 12. uro.
9. Rok javnega razpisa JR5–PK–2011 in
način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja na razpis več knjigarn, mora prijavo za vsako posamično knjigarno poslati v svoji, ločeni kuverti in za
vsako knjigarno predložiti popolno razpisno
dokumentacijo.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: JAK, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana, do 30. 5. 2011 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Javni razpis za
promocijo knjig slovenskih avtorjev s področij
leposlovja in humanistike v knjigarnah za leto
2011, z oznako JR5–PK–2011.
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Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in
naslov (sedež).
Hkrati morata biti najkasneje tega dne
prijavni obrazec št. 1 poslan po elektronski
pošti na naslov: knjigarne.jakrs@jakrs.si, in
sicer v wordovem dokumentu ali podobnem
tekstnem formatu, zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime prijavljene knjigarne.
Za ustrezno oddano se šteje vloga, ki je
vložena v pisni in elektronski obliki.
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan
objave javnega razpisa JR5–PK–2011
v Uradnem listu RS, dne 29. 4. 2011 in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog,
ki je 30. 5. 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno
oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Nepravočasno oddane vloge in vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega ciljnega razpisa JR5–PK–2011.
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni ciljni razpis JR5–
PK–2011, bo odpirala odpiralna komisija
JAK.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10,
20/11).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisiji za literarne prireditve
in razvijanje bralne kulture JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za literarne
prireditve in razvijanje bralne kulture odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju
kulturnih projektov v knjigarnah in podpori
delovanja knjigarn.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
1. 6. 2011.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK,
www.jakrs.si, na elektronskem naslovu
gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri pristojni uslužbenki JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro:
Martina Fekonja, tel: 01/369-58-33, martina.fekonja@jakrs.si.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 03000-17/2011
Ob-2837/11
Na podlagi 75. člena Statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 114/06) Svet Zavo-

Stran

1018 /

Št.

32 / 29. 4. 2011

da za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije objavlja
javni razpis
za delitev sredstev za rekreativno,
športno in kulturno dejavnost
upokojencev in invalidov v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki
jo organizirajo organizacije upokojencev in
invalidov v letu 2011.
2. Višina razpisanih sredstev
Razpisana sredstva v letu 2011 skupno
znašajo 188.774 EUR, od tega je:
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih
160.432,40 EUR,
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov pa 28.311,60 EUR.
Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne
dejavnosti upokojencev in invalidov in se
ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov
poslovanja zvez, društev in organizacij.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni ter
– invalidske organizacije, organizirane
na državni ravni, ki imajo med člani najmanj
10% delovnih invalidov.
4. Merila in kriteriji za delitev sredstev
Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev/invalidov se
delijo glede na število upokojencev/delovnih invalidov – članov organizacij upokojencev/invalidskih organizacij, prijavljenih na
javni razpis, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Kolikor posameznemu upravičencu po
postavljenih merilih pripada znesek nižji
od 200 EUR, mu bodo dodeljena sredstva
v višini 200 EUR, kar bo upoštevano pri
razdelitvi sredstev po merilih ostalim upravičencem.
5. Razpisna dokumentacija:
Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti:
– program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2011 z načrtovano
porabo sredstev,
– dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev oziroma invalidska organizacija
organizirana na državni ravni in
– dokazilo oziroma izjavo o številu članov
organizacije upokojencev oziroma invalidske organizacije na dan 31. 12. 2010.
Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu
članov – delovnih invalidov.
6. Rok za prijavo in način prijave na
javni razpis
Prijavo na razpis je treba vložiti v roku
10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Pisno vlogo s prilogami je treba poslati
v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK dejavnost v letu 2011
– Ne odpiraj!« na naslov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.
Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za morebitna dodatna pojasnila je na
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določena kontaktna oseba
Jana Šušteršič – Kobal.
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7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od izteka roka za oddajo
vlog.
8. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določenih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posamezne
upravičence bo izvedel Svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
9. Obveznost prejemnikov sredstev v letu
2010: prejemniki sredstev za rekreativno,
športno in kulturno dejavnost upokojencev in
invalidov na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 31/10 z dne
16. 4. 2010, morajo v roku in na naslov iz
6. točke tega javnega razpisa predložiti dokumentacijo (računi, pogodbe ipd.), iz katere bo razvidna namenska poraba sredstev.
Prejemnik sredstev v letu 2010, ki v zgoraj
določenem roku ne bo izkazal namenske
porabe sredstev, ne more pridobiti sredstev
na podlagi tega javnega razpisa.
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 140/2011
Ob-2762/11
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov
in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 11/07, 7/09 in 22/10 – popr.) in
sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2011 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/11) Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor projektov ljubiteljske kulture v
Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2011
sofinancirali iz občinskega proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se projekti
ljubiteljske kulture v Občini Prevalje za leto
2011.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo
v letu 2011 sofinancirali iz proračuna Občine
Prevalje.
IV. Področja kulturnih projektov, ki
so predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo
v letu 2011 sofinancirali projekti ljubiteljske kulture oziroma posamični zaključeni
kulturni dogodki ljubiteljskega izvajalca na
posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi
kulturne zavesti in ohranjanju kulturne dediščine Občine Prevalje ter izkažejo širši
javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno
dejavnost društva.
Za sofinanciranje kulturnih projektov lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:
– neprofitnost projekta,
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,
– da projekt ne more biti predmet redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da za projekt obstaja širši družbeni
interes.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in
opreme niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.

V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:
1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini;
2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
za kulturne programe, ki presegajo osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
programa.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem
razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril
in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 11/07, 7/09 in 22/10
– popr.).
Kulturni projekti se iz občinskega proračuna sofinancirajo največ do višine 70%
finančne konstrukcije projekta.
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo izbrani tisti kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v postopku vrednotenja dosegli najmanj 50% vseh možnih točk.
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem
proračunu občine za leto 2011, na postavki
43181629, v višini 15.561 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje
projektov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2011.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje projekta ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila in kriterije za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko izvajalci projektov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje, pri
Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak
delovni dan, od 8. do 12. ure.
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X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po
pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje
do 19. 5. 2011, na naslov: Občina Prevalje,
Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava
na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako:
»Izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini
Prevalje za leto 2011«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne, do 14. ure, oddana v sprejemno pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti poleg zgoraj navedenega napisano sledeče:
– naslov izvajalca projekta (polni naslov
pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila
23. 5. 2011, ob 8. uri, v sejni sobi Občine
Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci projektov ljubiteljske
kulture bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov ljubiteljske kulture za
leto 2011.
Občina Prevalje
Ob-2763/11
Občina Črenšovci na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Črenšovci (Uradni list
RS, št. 19/05), Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 17/11) in letnega programa športa Občine Črenšovci v letu 2011, sprejetega na
5. seji Občinskega sveta Občine Črenšovci
dne 19. 4. 2011, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2011, ki jih
bo v letu 2011 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
in šolskih otrok,
2. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
5. izobraževanje,
6. delovanje športnih društev,
7. športne prireditve.
II. Razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih,
zakona o društvih in zakona o gospodarskih
družbah, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
– imajo sedež v Občini Črenšovci,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnost,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu.
III. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na razpisnih obrazcih, ki so sestav-

ni del razpisne dokumentacije in vsebovati
vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih.
Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci, z oznako »Razpis – šport
2011«.
Zadnji rok za oddajo je 31. 5. 2011.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravočasno predložene.
IV. Postopek obravnave prijav
Odpiranje prijav ne bo javno.
Pravočasno prispele prijave bo ovrednotila Komisija za šport Občine Črenšovci.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji pisno
obveščeni in pozvani k podpisu pogodbe.
V. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na sedežu Občine Črenšovci. Dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobijo na
tel. 02/573-57-50.
Občina Črenšovci
Št. 35201-2/2008-25-(46/19) Ob-2771/11
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10), Zakona
o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) in 11. člena Odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso
v podružnični šoli Besnica in pripadajočih
šolskih objektih ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 26/11)
Mestna občina Kranj objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe za dobavo
toplote iz kotlovnice na lesno biomaso
v podružnični šoli Besnica
in pripadajočih šolskih objektih
ter namestitev drugih alternativnih
virov energije za proizvodnjo električne
energije
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, tel. 04/237-31-96, telefaks
04/237-31-07,
marjan.loncaric@kranj.si
http://www.kranj.si/.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe za dobavo toplote iz kotlovnice na
lesno biomaso v podružnični šoli Besnica
in pripadajočih šolskih objektih ter namestitev drugih alternativnih virov energije za
proizvodnjo električne energije (Uradni list
RS, št. 26/11).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe za dobavo toplote iz kotlovnice na
lesno biomaso v podružnični šoli Besnica in
pripadajočih šolskih objektih ter namestitev
drugih alternativnih virov energije za pro
izvodnjo električne energije.
Koncesija obsega izvajanje gospodarske
javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice
na lesno biomaso v podružnični šoli Besnica, Videmce 12, 4201 Zg. Besnica (parcelna
številka 5/2, 6/2 in 2/13, vse k.o. Zgornja
Besnica, in parcelna številka 316/2, k.o.
Spodnja Besnica) ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije ter izvajanje drugih storitev,
ki jih določajo zakon, podzakonski predpisi,
ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe, kvalitativni in tehnični standardi
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izvajanja javne službe, Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo
toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v podružnični šoli Besnica in pripadajočih šolskih
objektih ter namestitev drugih alternativnih
virov energije za proizvodnjo električne
energije (Uradni list RS, št. 26/11), razpisna
dokumentacija in koncesijska pogodba.
Variantne in opcijske ponudbe niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot
nepopolne.
4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesija se podeli za obdobje 15 let v skladu
z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske
javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice
na lesno biomaso v podružnični šoli Besnica
in pripadajočih šolskih objektih ter namestitev drugih alternativnih virov energije za
proizvodnjo električne energije (Uradni list
RS, št. 26/11).
5. Postopek izbire koncesionarja
V imenu naročnika bo odločbo o izbiri koncesionarja za podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso
v podružnični šoli Besnica in pripadajočih
šolskih objektih ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo
električne energije izdala občinska uprava
Mestne občine Kranj v skladu z 207. členom
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08,
47/09 – odl. US, 48/09 – popr. in 8/10).
Razpisna dokumentacije za javni razpis
za podelitev koncesije za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno
biomaso v podružnični šoli Besnica in pripadajočih šolskih objektih ter namestitev
drugih alternativnih virov energije za pro
izvodnjo električne energije, je objavljena
na spletnih straneh Mestne občine Kranj,
http://www.kranj.si/
6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na
razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo
pogoje oziroma so registrirani za dejavnost,
ki je predmet razpisa.
Pogoji so natančno navedeni v razpisni
dokumentaciji, ponudnik mora ponudbi priložiti dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudbe morajo biti pripravljene
v skladu z razpisno dokumentacijo.
7. Merila za izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisane gospodarske javne
službe izbral enega koncesionarja ali skupino ponudnikov – skupna ponudba.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, skladno
z merili, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostali dokumenti
vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Tehnična dokumentacija je
lahko predložena v angleškem ali nemškem
jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico, da ponudnika pozove k predložitvi uradnega prevoda v slovenski jezik.
9. Način zavarovanja resnosti ponudbe: ponudnik mora prijavi predložiti ban-
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čno garancijo za resnost ponudbe v višini
10.000,00 EUR, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dosegljiva na spletni
strani naročnika, http://www.kranj.si/.
11. Kraj in rok za predložitev ponudb
Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Končni rok za oddajo prijav 2. 6. 2011,
do 10. ure.
Ponudbe morajo ne glede na način
dostave (osebno ali po pošti) do vložišča
prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer
bodo štele za prepozno prejete (prejemna
teorija).
Pred potekom roka za oddajo ponudb
lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano ponudbo. Po
izteku roka za oddajo ponudb, ponudniki
ne morejo več spreminjati ali umikati ponudbe.
Vsaka sprememba ali umik ponudbe
mora biti dostavljena na način določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (ponudnik
na ovojnico napiše »Umik ponudbe« in ime
javnega naročila) ali spremembo ponudbe
(ponudnik na ovojnico napiše »Sprememba
ponudbe« in ime javnega naročila). V spremenjeni ponudbi mora biti jasno navedeno
kateri del ponudbe se spreminja in kateri del
ponudbe ostaja nespremenjen.
12. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo potekalo na sedežu naročnika Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
dne je 2. 6. 2011, ob 11. uri.
13. Odgovorne osebe za dajanje informacij
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi
elementi javnega naročila pisno na naslov
naročnika ali preko elektronske pošte, na
naslov marjan.loncaric@kranj.si
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi
s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo
ponudb, do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo
ponudb, odgovori bodo objavljeni na spletni
stran naročnika.
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Mestna občina Kranj
Ob-2772/11
Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij
(Primorske novice, Uradne objave, št. 32/04,
25/06) objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za sofinanciranje programov
invalidskih organizacij in organizacij za
samopomoč v letu 2011
1. Predmet razpisa
Sofinanciranje programov invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč za
izvajanje:
a. programov družabništva,
b. programov osebne pomoči ter programov, namenjenih osebam s posledicami
invalidnosti ali bolezni,
c. storitev.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ustanovljene v skladu z zakonom,
ki delujejo po načelu prostovoljnosti in neprofitnosti:
a. invalidske organizacije, v katerih se
združujejo člani glede na vrsto invalidnosti
oziroma glede na vrsto bolezni,
b. organizacije za samopomoč, v katerih
se združujejo člani zaradi bogatitve socialnih odnosov in kvalitetnejšega preživljanja
prostega časa.
3. Orientacijska vrednost razpisa:
8.800,00 EUR.
4. Merila za izbor programov.
a. število članov iz Občine Tolmin,
b. program,
c. sedež delovanja.
Organizacijam za samopomoč se sofinancira le programe družabništva.
5. Za prijavo je treba predložiti:
a. temeljni akt organizacije,
b. odločbo oziroma sklep o registraciji, ki
jo izda upravna enota; namesto akta upravne enote se lahko predloži odločbo ministrstva o pravnem statusu društva, ki deluje
v javnem interesu na področju socialnega
ali zdravstvenega varstva,
c. izpolnjeno prijavo na razpis (z vsemi
zahtevanimi podatki na posebnem obrazcu
»Prijava za sofinanciranje v letu 2011«),
d. poročilo o izvedbi programa za preteklo leto s strukturo prihodkov in odhodkov
po programskih sklopih (za organizacije, ki
so lani že delovale).
Prijaviteljem, ki so akte iz tč. 5.a in
5.b predložili s prijavo za sofinanciranje
programov v letih 2007 do 2010, teh letos ni
treba prilagati, če se do vložitve prijave za
sofinanciranje v letu 2011 niso spremenili.
Predložiti pa morajo izjavo, da temeljni akt
ni v nasprotju z Zakonom o društvih.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji lahko prijavo pošljejo po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do vključno 13. 5. 2011 (velja datum
poštnega žiga), na naslov: Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Prijavo je moč oddati do vključno 13. 5. 2011,
do 12. ure, tudi v glavni pisarni (pritličje)
Občine Tolmin. Prijava mora biti v zaprti
kuverti z označbo »Ne odpiraj – Prijava na
razpis za sofinanciranje invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč 2011«.
Nepravočasno oddanih prijav komisija ne
bo upoštevala.
7. Odpiranje prijav: odpiranje bo opravila
Komisija za izbiro in vrednotenje programov.
Odpiranje ponudb ne bo javno. V primeru
nepopolnih prijav bo Komisija v roku 8 dni
od dneva odpiranja pozvala prijavitelja, naj
prijavo dopolni. Rok za dopolnitev prijave ne
bo daljši od 10 dni. V primeru, da je prijavitelj
prijave v roku ne bo dopolnil, bo zavržena.
8. Izid razpisa
Komisija za izbiro in vrednotenje programov bo prijavljene programe točkovala po
merilih Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih organizacij, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Vrednost točke znaša največ 95 EUR.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Tolmin bo z izbranimi
prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju
programov.
9. Prevzem razpisne dokumentacije: interesenti lahko dobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani Občine Tolmin: www.
obcina.tolmin.si, ali pa v glavni pisarni Obči-

ne Tolmin. Dodatne informacije daje Rafael
Šuligoj, tel. 05/381-95-22.
Občina Tolmin
Št. 330-0006/2011
Ob-2793/11
Na podlagi 24. in 26. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1),
Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto
2011 (Uradni list RS, št. 25/11) in Pravilnika
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin
(Primorske novice Uradne objave, št. 34/07,
21/08) Občina Tolmin objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Tolmin v letu 2011
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini
Tolmin v letu 2011 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo Komisije
(ES) št. 800/2008, in po shemi »de minimis«
pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES)
št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):
A) Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po
Uredbi za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo,
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
B) Pomoči »de minimis« na področju predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov:
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.
III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in kriteriji za pridobitev sredstev,
omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog
Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tolmin je omejena in znaša
35.000,00 EUR. V primeru ostanka razpisanih sredstev, namenjenih za posamezen
ukrep, se le-ta na predlog občinskega Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja lahko prerazporedijo za druge ukrepe,
določene v tem javnem razpisu.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
A) Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev znaša:
– posodabljanje kmetijskih
gospodarstev
15.000,00 EUR
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov 2.500,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet pomoči je sofinanciranje naložb
v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske Skupnosti (v nadaljevanju: Pogodba). Podpore se dodeljujejo
za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so
namenjene za:
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1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
– naložbe v pomožne živinorejske objekte, vključno s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč za kmetijsko
izrabo za namen rastlinske pridelave oziroma za namen živinoreje v vrednosti do 10%
celotne naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del celotne naložbe,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov,
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov za rastlinsko pridelavo, vključno
s pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v urejanje pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi,
– naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč
in dostopov na kmetijskih gospodarstvih
(poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih
nasadih na kmetiji).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se uvrščajo med majhna in srednje
velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi
1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, in so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva), in sicer:
– za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo kmetijska gospodarstva, ki
imajo naslov oziroma sedež v Občini Tolmin
ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča na območju občine Tolmin;
– za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov kmetijska gospodarstva,
ki imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča na območju Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
v okviru katerega kandidira za sredstva po
tem razpisu;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva;

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa;
– v primeru naložb v urejanje pašnikov
mora površina pašnika obsegati najmanj
5.000 m²;
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije;
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– investicija mora biti v skladu z novo
uvedenimi minimalnimi standardi glede okolja, higiene in dobrega počutja živali;
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev s strani Občine Tolmin in do
30. 11. 2011;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Tolmin, in sicer:
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja (kmetijska gospodarstva), ki niso
podjetja v težavah;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS
Tolmin);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin) in mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti za okolje in prostor o predlagani
naložbi;
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2011 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za
projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS Tolmin);
– mnenje pristojne službe (KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
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– zakupno (najemno) pogodbo, če se
naložba nanaša na zemljišče (objekt) v zakupu (najemu);
– kopija certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi (v
primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo).
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva Republike Slovenije (RS) ali
sredstva Evropske Unije (EU).
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– drenažna dela in opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25%,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– nakup proizvodnih pravic in
– preproste naložbe za nadomestitev.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe
na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložbe
na ostalih območjih,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih
letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%
(te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu o razvoju kmetijske dejavnosti
kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni
morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, najvišji znesek pa
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3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo
na leto.
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (nakup materiala, gradbena in obrtniška dela, oprema
stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni
sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov in skladišč
za krmo (objekti za shranjevanje kmetijske
mehanizacije, silosi …), razen obnove ali
rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi
izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki
ne presegajo 10% upravičenih stroškov celotne naložbe;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega
nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup
večletnega sadilnega materiala, nakup in
postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški postavitve oziroma ureditve pašnikov in obor (nakup opreme za ograditev
pašnika in pregraditev pašnika na pašne
čredinke, pašni aparat, nakup opreme za
ureditev napajališč za živino, strojne storitve …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
pri urejanju kmetijskih zemljišč in dostopov
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja oziroma ravnanja zemljišča, analize
zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja vključno z apnenjem, nakup in sejanje
travnega semena …), razen drenažnih del
in materiala za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc …).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000,00 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let oziroma 500.000,00 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območjih
z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede
na to, iz katerih javnih virov so sredstva
dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– usmerjenost kmetijskega gospodarstva
v ekološko kmetovanje,
– število izvajanih ukrepov iz programa
KOP,
– velikost kmetijskega gospodarstva,
– starost nosilca kmetijskega gospodarstva.
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev znaša:
2.500,00 EUR.
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Predmet pomoči:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih,
svetovalne storitve, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, publikacije in spletišča.
Cilj ukrepa:
– povečati učinkovitost in konkurenčnost
ter zagotoviti dolgoročno sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev s pomočjo
strokovnega izobraževanja in usposabljanja
ter promocijsko informativnih akcij.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so izvajalci tehnične podpore, in sicer:
1. organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja;
2. registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– program dela upravičenca za leto 2011,
ki vsebuje ukrepe tehnične pomoči;
– izvajalec izobraževanja, usposabljanja,
svetovanja oziroma storitev tehnične pomoči mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na
območju Občine Tolmin in to na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja
tehnične pomoči v kmetijstvu skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev tehnične podpore. Vsak
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na
stroške za zagotavljanje storitve;
– do pomoči niso upravičena podjetja
v težavah;
– pomoč se dodeli le za tiste upravičene
stroške programov izobraževanj, usposabljanj oziroma svetovanj, ki se nanašajo na
upravičene udeležence navedenih programov. Upravičeni so udeleženci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v občini Tolmin, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine
Tolmin. Upravičeni udeleženci pa so tudi
družinski člani, ki imajo stalno prebivališče
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Tolmin;
– med udeleženci posameznega programa izobraževanja, usposabljanja oziroma
svetovanja mora biti najmanj 50% upravičenih udeležencev, opredeljenih v prejšnji
alineji;
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev s strani Občine Tolmin in do
30. 11. 2011;
– zahtevku za izplačilo sredstev mora
upravičenec priložiti spisek udeležencev izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma koristnikov storitev tehnične podpore
ter izjavo o višini plačane kotizacije/partici-

pacije stroškov s strani udeležencev/koristnikov, kolikor se za to odloči;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Tolmin in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma storitev tehnične pomoči;
– izjavo, da udeleženci izobraževanja,
usposabljanja, svetovanja oziroma koristniki
storitev tehnične pomoči ne bodo plačali kotizacije/participacije oziroma izjavo o višini
kotizacije/participacije posameznega udeleženca/koristnika, kolikor se za to odloči;
– predračun oziroma ponudba, ki glasi
na izvajalca;
– dokazilo izvajalca o registraciji za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore;
– program dela upravičenca za leto
2011, ki vsebuje ukrepe tehnične pomoči,
navedene v vlogi.
Občina Tolmin bo z izvajalci sklenila pogodbo, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge, časovni roki za izvedbo le-teh
ter način izvedbe plačil.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– za stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, kot so na
primer: rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovalnih storitev, ki so
financirane v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih
stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Najvišji znesek dodeljene pomoči na posameznega upravičenca v letu 2011 znaša
2.000,00 EUR.
Upravičeni stroški so naslednji:
– Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje
stroškov organiziranja programov za usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije ...).
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, se pomoč dodeli za kritje honorarjev za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov udeležbe,
– potnih stroškov,
– stroškov publikacij,
– najemnin razstavnih prostorov.
– Na področju publikacij (katalogov,
spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali pro
izvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da
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se predstavijo v publikaciji, se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov priprave in tiska katalogov,
– stroškov vzpostavitve internetne
strani.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– prispevek programa k funkcionalnosti
znanj udeleženca in uporabnost pridobljenih
znanj v praksi,
– število upravičenih udeležencev programa,
– obseg programa (število ur, obseg in
naklada publikacije …).
B) Pomoči »de minimis«
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev znaša:
10.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Pogodbe (mesa, mleka,
vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov,
rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač,
lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– 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;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Cilji ukrepa:
– povečati število kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji,
– diverzifikacija kmetijskih gospodarstev
s širjenjem dopolnilnih dejavnosti,
– povečati prepoznavnost storitev in pro
izvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje,
– doseči višjo raven strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih
dejavnosti,
– izboljšati dohodkovni in tržni položaj
kmetijskih gospodarstev,

– ustvariti nova delovna mesta.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki so ali se bodo registrirali za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju:
nosilci dopolnilnih dejavnosti). Nosilci dopolnilnih dejavnosti morajo imeti naslov oziroma sedež na območju občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05);
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– računi in dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer:
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določenih v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
veljavno Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na
kmetiji;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS
Tolmin);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2011 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma račun (situacijo) in potrdilo o plačilu računa (situacije);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin) o upravičenosti in ekonomičnosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne
dejavnosti;
– kopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral
dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
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po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta
še ni registrirana;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– najemno (zakupno) pogodbo, če se
naložba nanaša na objekt (zemljišče) v najemu (zakupu);
– kopijo certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi (v
primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo);
– potrdilo pristojnega Davčnega urada
za ugotavljanje davčne osnove za akontacijo dohodnine od dohodka iz vseh registriranih dejavnosti za leto 2011 (normirni odhodki) oziroma s strani pristojnega Davčnega
urada potrjen Davčni obračun akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010 (dejanski odhodki);
– kopijo dokazila o plačilu pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz kmetijske
dejavnosti za zadnje tri mesece na podlagi
16. člena ZPIZ-1 (opravljanje kmetijske dejavnosti, zavarovalna podlaga 051 – nosilci,
052 – člani) ali na podlagi šeste alineje prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 (opravljanje
kmetijske dejavnosti, zavarovalna podlaga
007).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU;
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500,00 EUR, največji pa 5.000,00 EUR
na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so:
– stroški izgradnje ali obnove objektov/prostorov (za skladiščenje, pripravo
proizvodov za trg, prodajo ...) za potrebe
dopolnilne dejavnosti (nakup materiala in
pripadajoče opreme, gradbena in obrtniška
dela ...);
– stroški nakupa nove oziroma rabljene
opreme in naprav, vključno z računalniško
programsko opremo, za potrebe dopolnilne
dejavnosti;
– stroški promocije in trženja dopolnilne
dejavnosti (publikacije – katalogi in spletišča, udeležba na forumih, tekmovanjih,
sejmih, razstavah, ekotržnicah in podobno,
svetovalne storitve, tržne raziskave ...);
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih, povezanih z dopolnilnimi
dejavnostmi;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
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Dodatna merila za ocenjevanje:
– prispevek dopolnilne dejavnosti k prepoznavnosti in ohranjanju ter promociji tradicionalnih značilnosti območja občine,
– usmerjenost kmetijskega gospodarstva
v ekološko kmetijstvo,
– zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti,
– starost nosilca dopolnilne dejavnosti.
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Višina razpisanih sredstev znaša:
5.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Cilj ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih v občini.
Upravičenci:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta med kmetijskimi gospodarstvi na
območju občine Tolmin in izpolnjujejo vse
pogoje, določene s tem razpisom (v nadaljevanju: prevoznik).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prevoznik mora imeti sedež na območju občine Tolmin;
– prevoznik mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
– prevoznik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore, in
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, določene z veljavno zakonodajo;
– prevoznik ne sme biti podjetje v težavah;
– vsa dokazila o opravljenih prevozih in
višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti na ime prevoznika in
morajo biti izdana z datumom od 1. 1. 2011
do 30. 11. 2011;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Tolmin in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti transporta,
– dokazilo, da podjetje ni v težavah
(potrdilo stečajnega oddelka Okrožnega sodišča v Novi Gorici, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
ki ne sme biti starejše od 30 dni glede na
datum oddaje vloge).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
povezanih z opravljanjem transportov, ki se
prijavljajo na razpis,
– investicije, povezane z opravljanjem
transportov, ki se prijavljajo na razpis,
– prevoze, ki so financirani iz drugih
javnih sredstev RS in EU.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 70% upravičenih stroškov tovornega transporta.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200,00 EUR, največji pa 5.000,00 EUR
na prevoznika na leto.
Upravičeni stroški so:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih, opravljeni v času
od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011 na območju:
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– Poljubinja in Ljubinja,
– Kneže, Temljin in Kneških Raven,
– Baške Grape.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– dejavnost transporta je glavna dejavnost prevoznika;
– frekvenca transportov na posameznem
odročnem območju, kot je definirano s tem
razpisom;
– skupno število kilometrov, ki jih prevoznik opravi na odročnih območjih, kot so
definirana s tem razpisom, v obdobju od
1. 1. 2011 do 30. 11. 2011, in ki jih lahko
izkaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami;
– število odročnih območij, kot so definirana s tem razpisom, na katerih prevoznik
opravlja dejavnost transporta.
IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno
torka, 17. maja 2011 do 12. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep,
na katerega se vlagatelj prijavlja),
– obvezne priloge, ki so navedene pri
posameznem prijavnem obrazcu,
– podpisan (in v primeru pravne osebe
tudi žigosan) vzorec pogodbe, ki je priložen
posameznemu prijavnemu obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno
pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:
»Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo
2011: Naložbe v kmetijska gospodarstva«,
»Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo
2011: Tehnična pomoč«,
»Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo
2011: Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah«,
»Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo
2011: Transportni stroški«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih
borcev 2, 5220 Tolmin.
Ne glede na način vložitve morajo vloge
prispeti na Občino Tolmin najkasneje v torek, 17. maja 2011, do 12. ure.
V primeru, da upravičenec pošilja več
vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti.
V. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo po izteku prijavnega
roka obravnavala strokovna komisija za
kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo
imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje
vlog bo potekalo v sredo, 18. maja 2011 ob
9. uri. Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in
meril, določenih v javnem razpisu. Komisija
lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi
navedenih upravičenih stroškov prijavljenih
investicij oziroma aktivnosti ter v ta namen
zahteva dodatna dokazila in pojasnila.
Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih
vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku

osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala,
da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog
bo osem dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem
roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali
pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija vloge zavrgla kot nepopolne. Vse
popolne in upravičene vloge pa bo komisija
točkovala v skladu z merili za ocenjevanje
vlog, določenih v javnem razpisu, ter pripravila predlog razdelitve sredstev.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev bo pristojni organ občinske
uprave izdal upravičencem sklepe o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih
stroškov za posamezen ukrep in namen
oziroma bo izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu s predlogom komisije.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom pisno obveščeni najpozneje
v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
V primeru ukrepov, razpisanih na področju primarne pridelave kmetijskih pro
izvodov, upravičenec pred izdajo sklepa
o odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostmi oziroma naložbo, za katera so
sredstva namenjena.
Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih dni od dneva
vročitve sklepa upravičencu. Odločitev župana je dokončna.
Z izbranimi kandidati na razpisu bodo
sklenjene pogodbe, v kateri bodo urejene
medsebojne pravice in obveznosti med Občino Tolmin in upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev,
dodeljenih po tem razpisu, opravljata pristojni organ občinske uprave in komisija,
namenskost in smotrnost porabe pa lahko ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine
Tolmin.
V primeru nenamenske porabe sredstev
bo prejemnik sankcioniran v skladu z določili 21. člena Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Tolmin.
Komisija bo po odpiranju vlog resničnost
podatkov vzorčno preverila na terenu.
VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri
kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu: brezplačna razpisna
dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si)
ali pa jo v tem roku vlagatelji lahko dvignejo v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih
borcev 2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom
lahko zainteresirani dobijo pri Janji Bičič,
na tel. 05/381-95-30, vsak delovni dan, od
8. do 14. ure, ali na elektronskem naslovu:
janja.bicic@tolmin.si.
Občina Tolmin
Št. 007-1/2011-3
Ob-2806/11
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 26/11), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09) in
na podlagi Odloka o dodeljevanju spodbud
za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
list RS, št. 25/11), v nadaljevanju: odlok,
objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za sofinanciranje priprave in izvedbe
prireditev v Mestni občini Nova Gorica
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (v nadaljevanju občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev, ki pospešujejo promocijo Mestne občine Nova
Gorica.
III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
prireditvenega dogajanja v središču mesta
Nova Gorica.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je
100.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 0403/09.002 – Sofinanciranje in
organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev.
V. Upravičenci
1. Do sredstev so upravičena podjetja ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica,
2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– premogovništvo, kakor so opredeljena
v Uredbi (ES) št. 1407/2002,
– primarna proizvodnja kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
v primeru, če je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se
v celoti ali delno prenese na primarne pro
izvajalce,
– prevoz blaga za najem ali plačilo in
sicer za investicije v nabavo vozil za cestni
prevoz tovora,
3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list
RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj
kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajnih postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala.
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami

preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
5) podjetje za iste upravičene stroške, ki
jih navaja v svoji vlogi na javni razpis, ni pridobilo sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov,
6) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
7) podjetje ima pravočasno in v celoti
izpolnjene obveznosti do Mestne občine
Nova Gorica iz predhodnih javnih razpisov
(če so na njih sodelovala),
8) podjetje mora biti skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 med
drugim registrirano tudi za:
– 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (SKD 2005 – 92.720)
– 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (SKD 2005 – 74.871);
10) Podjetje ima poravnane vse davke
in prispevke.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev:
Prijavitelj mora predhodno preveriti razpoložljivost javne površine za prijavljeno
prireditev v izbranem terminu (Mestne storitve d.o.o.).
V primeru, da bodo prijavljene prireditve prostorsko in časovno sovpadale, bo
do sredstev upravičen tisti prijavitelj, ki je
na tem javnem razpisu dosegel višje število točk.
VII. Upravičeni stroški:
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
– najem tehnične (osvetlitev, ozvočenje,
projektor, elektrika in električni priključki,…)
in druge prireditvene opreme za izvedbo
prireditve (prireditveni šotori, prireditveni
prostori, odri, stojnice, stoli, ograje, prenosni WC-ji,…);
– stroški oglaševanja in izdelave promocijskega materiala prireditve (oglaševanje
v tiskanim medijih, radijski oglasi, jumbo
panoji, plakatiranje, TV oglasi, oglasi na
spletnih straneh, oblikovanje, prevodi in
tisk tiskovin in drugega materiala za prijavljeno prireditev);
– najem dodatnih košev za smeti in čiščenje po prireditvi kolikor gre za zunanje
izvajalce, ki so registrirani za opravljanje
te dejavnosti;
– stroški varovanja prireditve, nujne medicinske pomoči, gasilcev kolikor gre za
zunanje izvajalce, ki so registrirani za opravljanje te dejavnosti;
– računi oziroma avtorski honorar izvajalcev programa prireditve ter nadomestila
za zaščito avtorskih in drugih del.
Na podlagi tega razpisa ne bodo sofinancirane naslednje prireditve:
– športna tekmovanja, ki so sofinancirana iz drugih javnih sredstev,
– športni turnirji zabavne narave kot samostojni dogodki,
– otvoritve razstav in same razstave ter
druge otvoritve in predstavitve kot samostojni dogodki,
– aktivnosti in projekti v organizaciji krajevnih skupnosti in društev Mestne občine
Nova Gorica,
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– tiste aktivnosti različnih organizacij, ki
jih Mestna občina Nova Gorica že sofinancira neposredno iz proračuna,
– prijavljene prireditve, ki se odvijajo kot
del drugega večjega dogodka,
– prireditve, ki so bile že izvedene,
– tradicionalne prireditve in prireditve, ki
so se v preteklih letih že izvajale,
– obletnice in proslave organizacij, ki so
v prvi vrsti namenjene svojim članom in ne
širši javnosti,
– pohodi, izleti in sorodne aktivnosti,
– tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, predavanja, tečaji, simpoziji, filmski večeri kot samostojni enkratni dogodki,
– prireditve, katerih aktivnosti so že prejele sredstva za sofinanciranje s strani Mestne občine Nova Gorica,
– programi gostinskih lokalov, ki se odvijajo v in pred lastnimi oziroma najetimi
gostinskimi prostori,
– programi prijaviteljev, ki izvajajo prireditve v lastnih prostorih in za katere mora
obiskovalec prireditve prispevati kakršenkoli prispevek, kot so kotizacija, vstopnina,
prostovoljni prispevek …,
Povračilo davka na dodano vrednost in
davka na dobiček/dohodek ni upravičen
strošek.
Do sofinanciranja bodo upravičeni samo
stroški za tiste prireditve, ki se bodo odvijale v obdobju od 24. 6. 2011 do 30. 9.
2011.
Vsak prijavitelj lahko prijavi samo
eno večdnevno ali sklop enodnevnih ali
večdnevnih prireditev.
VIII. Višina odobrenih sredstev:
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 80% upravičenih stroškov
priprave in izvedbe prireditev. Pri odobritvi
sredstev se upoštevajo neto stroški (brez
DDV).
V primeru, da upravičenec v roku iz XI.
točke tega razpisa prireditev ne realizira
v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani
naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi
določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva:
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz
XI. točke tega razpisa ne realizira oziroma
ne realizira v celoti prireditve, za katero so
mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena
nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz XI. točke
tega razpisa v celoti realizirali prijavljeno
prireditev. Predlog prejemnikov sredstev in
razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva
namen odloka in tega javnega razpisa.
X. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila na podlagi
spodnjih meril:
– Vloge se ocenijo in glede na zbrano
število točk razvrstijo od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
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Maksimalne
možne točke

Merila
1.

2.

Usklajenost in kakovost vsebine prijave s predmetom razpisa

do 10

– prijava je usklajena: jasen in izvedljiv načrt predlaganih aktivnosti je realno zastavljen

10

– delna usklajenost: delno jasen in izvedljiv načrt predlaganih aktivnosti ter delno realno zastavljen

5

– ni usklajenosti

0

Kakovost prijavljene prireditve:

do 145

– izvirnost prireditve

20

– število spremljajočih otroških in mladinskih aktivnosti

do 20

5 točk/aktivnost=največ 20 točk
– število spremljajočih kulturnih aktivnosti

do 20

5 točk/aktivnost =največ 20 točk
– ustreznost programa za vse ciljne skupine = 20 točk

20

ne ustreznost = 0 točk
– atraktivnost prireditve:

do 15

nacionalna = 10 točk
regionalna = 5 točk
čezmejna = 5 točk
lokalna = 0 točk
– povezujejo več organizacij k skupni izvedbi

do 20

5 točk/partnerja=največ 20 točk
– trajanje prireditve

do 30

5 točk/dan=največ 30 točk
3.

Finančna konstrukcija:

do 45

– Jasno razvidni prihodki in odhodki:

do 15

jasni in razčlenjeni =15 točk
nejasni in nerazčlenjeni = 0 točk
– Finančna konstrukcija prireditve – delež prijavitelja:

do 30

– 50% = 30 točk
– 40% = 15 točk
– 30% = 5 točk
4.

Promocija prireditve:

do 40

– način promocije (plakat, zloženka, brošura, letak razglednica..) 5 točk/tiskovina = največ 15 točk

do 15

– prireditev bo promocijsko podprta z radijskimi in tiskanimi oglasi;

5

– prireditev bo promocijsko podprta z jumbo oglaševanjem ali/in tv oglaševanjem in/ali drugimi načini
oglaševanja

5

– oglaševanje:

do 15

nacionalno = 10 točk
regionalno = 5 točk
čezmejno = 5 točk
lokalno= 0 točk
5.

Reference prijavitelja

do 20

– reference prijavitelja: že izvedena takšna ali podobna prireditev- izjava = 5 točk/vsaka prireditev, vendar največ
10 točk

do 10

– prijavitelj izkazuje medijsko uspešnost izvedenih prireditev = 10 točk (priložene kopije objav v medijih -vsaka
objava 2 točki, do skupno največ 10 točk)

do 10

SKUPAJ

260
Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani župana
Mestne občine Nova Gorica. Prednost pri
izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi
meril.
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XI. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je
proračunsko leto 2011. Sredstva bodo dodeljena tistim prijaviteljem, katerih prireditve
se bodo odvijale v obdobju od 24. 6. 2011
do 30. 9. 2011.
XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 17. 5. 2011. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave
razpisa do 17. 5. 2011. Kot pravočasna se
šteje vloga, ki bo najkasneje do 17. 5. 2011
do 14. ure prispela po pošti oziroma bo
osebno oddana na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti
ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– Vloga na javni razpis za sofinanciranje
priprave in izvedbe prireditev v mong«, in
s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 18. 5. 2011
in ni javno. Strokovna komisija bo v roku
5 (petih) delovnih dni od odpiranja pisno
pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Vloga se šteje
za popolno, če vsebuje vse elemente, ki so
določeni v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih
elementov razpisnih zahtev) in nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno
o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 30 dneh od zaključka razpisa.
XIII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge,
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št. 31), vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica,
na tel. 05/335-01-77 (Matej Jakin), za člane.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti:
Matej.Jakin@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 301-/2011-10
Ob-2807/11
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 26/11), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09) in

na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11),
v nadaljevanju: odlok, objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij
in investicij v razširjanje dejavnosti
in razvoj ter projektov inovacij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(v nadaljevanju občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje upravičenih stroškov
naslednjih začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme)
ter nematerialnih investicij (nakup patentov,
know-howa in nepatentiranega tehničnega
znanja ter programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov).
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje:
– obnove poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev in opreme;
– nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč;
– gradnje in/ali nakupa objekta;
– investicij v opremo poslovnih prostorov
(npr. pohištva, klimatskih naprav, ipd.);
– nakupa drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1,
Uradni list RS, 18/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47);
– računalnikov, tiskalnikov in programske
opreme, razen tiste programske opreme, ki
je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov.
B. Sofinanciranje upravičenih stroškov
naslednjih projektov inovacij:
Pridobitev patenta, zaščita blagovne
znamke ali pridobitev patenta za krajšo
dobo in izdelava prototipa za gospodarsko
dejavnost.
III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostavitev
učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh
fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti, zlasti pa spodbujanje
inovativnosti.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 200.000 EUR, od tega je za ukrep
A namenjenih 160.000 EUR, za ukrep B pa
40.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za
razvoj podjetništva.
V. Upravičenci
Do sredstev so upravičena naslednja
podjetja:
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projekte inovacij:
1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica ali investira na območju Mestne občine Nova
Gorica,
2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
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– ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema
Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– premogovništvo, kakor so opredeljena
v Uredbi (ES) št. 1407/2002,
– primarna proizvodnja kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
v primeru, če je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se
v celoti ali delno prenese na primarne pro
izvajalce,
– prevoz blaga za najem ali plačilo in
sicer za investicije v nabavo vozil za cestni
prevoz tovora,
3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS,
št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
5) podjetje za iste upravičene stroške,
ki jih navaja v svoji vlogi na javni razpis, ni
pridobilo sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov,
6) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
7) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene obveznosti do Mestne občine Nova
Gorica iz predhodnih javnih razpisov (če je
na njih sodelovalo),
8) Podjetje ima poravnane vse davke in
prispevke.
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj:
– imajo najmanj eno zaposleno osebo;
– investirajo v: opredmetena osnovna
sredstva za ustanovitev novega obrata ali
v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata
v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali
proizvodnega procesa in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni
dejavnosti ali v neopredmetena osnovna
sredstva.
Za projekte inovacij:
– za sofinanciranje upravičenih stroškov
za pridobitev patenta, patenta za krajšo
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dobo, zaščito blagovne znamke in izdelavo
prototipa so upravičenci tudi fizične osebe
s stalnim bivališčem na območju Mestne
občine Nova Gorica ter podjetja, ki so člani
Primorskega tehnološkega parka d.o.o. in
imajo tudi sedež v Primorskem tehnološkem
parku d.o.o.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev:
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj
– na podlagi tega javnega razpisa bo
posameznemu upravičencu sofinancirana
le ena investicija, ki predstavlja zaključeno
celoto. V primeru, da posamezni upravičenec prijavi več takšnih investicij, bo naročnik upošteval tisto investicijo, katere znesek
upravičenih stroškov bo najvišji;
– minimalni znesek vseh upravičenih
stroškov (brez DDV) posamezne investicije
v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki predstavlja zaključeno celoto, mora znašati vsaj
4.000,00 EUR;
– minimalni znesek vseh upravičenih
stroškov (brez DDV) posamezne začetne
investicije, ki predstavlja zaključeno celoto,
mora znašati vsaj 2.000 EUR.
Investicija se mora ohraniti na območju
občine vsaj tri leta po dodelitvi sredstev.
VII. Upravičeni stroški:
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
A. Za začetne investicije in investicije
v razširjanje dejavnosti in razvoj
– stroške materialnih investicij (nakup
novih strojev in opreme);
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, znanja in izkušenj – know how –a,
nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme, ki je potrebna za izvajanje
proizvodnih procesov).
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za
ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti
in razvoj se šteje investicija v opredmetena
osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih
sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v občini v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni
dejavnosti.
Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne
šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in
povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
Kot opredmeteno osnovno sredstvo se
šteje sredstvo, ki je oziroma bo v lasti upravičenca in se uporablja pri ustvarjanju pro
izvodov ali opravljanju storitev ter se bo po
pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko leto. Kot opredmeteno osnovno
sredstvo se ne šteje sredstvo, ki se uporablja v pisarniške namene.
B. Za projekte inovacij
– Stroški za pridobitev patenta;
– Stroški za pridobitev patenta za krajšo
dobo;
– Stroški za zaščito blagovne znamke;
– Materialni stroški za izdelavo prototipa
za gospodarsko dejavnost ter stroški dela
osebja, ki se ukvarja izključno z izdelavo
prototipa. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom
in razvidni iz posebne pogodbe o zaposlitvi
ali pogodbe o delu oziroma z aneksom k pogodbi o zaposlitvi ali k pogodbi o delu in so
v skladu z običajnimi tržnimi cenami;
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– Stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo
biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in
z običajnim poslovanjem prijavitelja.
VIII. Višina odobrenih sredstev:
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti:
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 55% upravičenih stroškov
celotne vrednosti posamezne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se
štejejo neto stroški investicije (brez DDV).
Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje investicije znaša
20.000 EUR.
Za projekte inovacij:
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 50% vrednosti upravičenih
stroškov prijavljenega projekta inovacij. Pri
odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški
(brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta
inovacij znaša 10.000 EUR.
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in za projekte inovacij:
V primeru, da upravičenec v roku iz XI.
točke tega razpisa investicije oziroma projekta inovacij ne realizira v obsegu, kot ga je
prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno
zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom
sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb
iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev
s strani upravičenca ter višine razpoložljivih
sredstev.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev,
nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz XI.
točke tega razpisa ne realizira oziroma ne
realizira v celoti investicije oziroma projektov inovacij, za katere so mu bila z odločbo
sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena
nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz XI. točke
tega razpisa v celoti realizirali investicije
oziroma projekte inovacij. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija,
pri čemer upošteva namen odloka in tega
javnega razpisa.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo
porabljena, se lahko s sklepom komisije
prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni
občini Nova Gorica.
X. Merila za ocenitev vlog
Ukrep A: Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj
Komisija bo vloge ocenila na podlagi
spodnjih meril:
– Vloge se ocenijo in glede na zbrano
število točk razvrstijo od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
Merilo
Uvajanje novega proizvodnega
programa oziroma procesa
Uvajanje novega storitvenega
programa

Točke
5
3

Merilo
Začetna investicija
Razširitev obstoječega podjetja
(registracija nove dejavnosti)

Točke
8

Merilo
Demografsko ogroženo
območje

Točke

6

3

* za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote (naselja Banjšice, Bate,
Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, Voglarji, Podgozd)

Ukrep B: Za projekte inovacij:
Komisija bo vloge ocenila in točkovala na
podlagi spodnjih meril:
– vloge se ocenijo in glede na zbrano
število točk razvrstijo od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
Merilo
– Pridobitev patenta
– Izdelava prototipa
– Obnovljivi viri energije
– Varstvo okolja
– Učinkovita raba energije in
zmanjšanje porabe energije

Točke
1
2
3
4
5

Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica. Prednost
pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi
meril.
V primeru, da bo znesek zaprošenih
sredstev manjši od zneska razpoložljivih
sredstev lahko komisija vsem prosilcem dodeli maksimalno višino odobrenih sredstev
(investicije 55% upravičenih stroškov brez
DDV ali 20.000 EUR; inovacije 50% upravičenih stroškov brez DDV ali 10.000 EUR).
XI. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV.
je proračunsko leto 2011. Sredstva bodo
dodeljena tistim investicijskim projektom, ki
bodo realizirani v času od 16. 9. 2010 do
najkasneje 15. 9. 2011 in tistim projektom
inovacij, ki bodo realizirani od 16. 9. 2010
do 15. 9. 2011.
XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 8. 6. 2011. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 8. 6. 2011. Kot pravočasna se šteje
vloga, ki bo najkasneje do 8. 6. 2011 do
14. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne
vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis začetne
investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij«,
z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom
pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
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dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 10. 6. 2011
in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5
delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno
o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
XIII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge,
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št.32), za člane obrtne zbornice tudi
na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj
navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica
na tel. 05/335-01-70 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel: 05/335-01-75 (Tanja Žgur), za člane
Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici
na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si,
Tanja.Zgur@nova-gorica.si in Boza.Lovercic@ozs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 301-1/2011-11
Ob-2808/11
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 26/11), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09) in
na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11),
v nadaljevanju: odlok, objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za sofinanciranje promocijskih
aktivnosti podjetij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(v nadaljevanju občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega
sejma ali razstave doma ali v tujini in sofinanciranje promocijskih akcij podjetij.

III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostavitev
učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh
fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je
50.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za
razvoj podjetništva.
V. Upravičenci
1. Do sredstev so upravičena podjetja
ki:
1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica,
2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema
Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– premogovništvo, kakor so opredeljena
v Uredbi (ES) št. 1407/2002,
– primarna proizvodnja kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
v primeru, če je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se
v celoti ali delno prenese na primarne pro
izvajalce,
– prevoz blaga za najem ali plačilo in
sicer za investicije v nabavo vozil za cestni
prevoz tovora,
3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS,
št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
5) podjetje za iste upravičene stroške,
ki jih navaja v svoji vlogi na javni razpis, ni
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pridobilo sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov,
6) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
7) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene obveznosti do Mestne občine Nova
Gorica iz predhodnih javnih razpisov (če je
na njih sodelovalo),
8) Podjetje ima poravnane vse davke in
prispevke,
9) Podjetje ima najmanj eno zaposleno
osebo.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev:
– podjetje ima sedež dejavnosti v Mestni
občini Nova Gorica in se udeleži določenega sejma ali razstave doma ali v tujini,
– podjetje ima sedež dejavnosti v Mestni
občini Nova Gorica in izvede promocijsko
akcijo,
– na podlagi tega javnega razpisa bo
sofinancirana samo ena udeležba na sejmu
ali razstavi doma ali v tujini in samo ena
promocijska akcija.
VII. Upravičeni stroški:
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
– stroške najema sejemskega prostora
in postavitve stojnice na sejmu ali razstavi
doma ali v tujini za udeležbo na določenem
sejmu ali razstavi,
– stroški priprave in organizacije promocijske akcije (najem tehnične in druge
prireditvene opreme, najem prostora, stroški oglaševanja in izdelave promocijskega
materiala prireditve, oglaševanje prireditve,
stroški izvedbe drugega programa zunanjih izvajalcev prireditve, ki so del aktivnosti
osrednje prireditve, avtorski honorar izvajalcev programa prireditve ter nadomestila
za zaščito avtorskih in drugih del, stroški
čiščenja po prireditvi, stroški varovanja prireditve, stroški nujne medicinske pomoči,
gasilcev).
VIII. Višina odobrenih sredstev:
Za sofinanciranje promocijskih aktivnosti
podjetij:
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 50% upravičenih stroškov
najema razstavnega prostora in postavitve
stojnice in stroškov priprave in organizacije
promocijske akcije. Pri odobritvi sredstev se
upoštevajo neto stroški (brez DDV).
V primeru, da upravičenec v roku iz XI.
točke tega razpisa promocijskih aktivnosti ne
realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na
razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb
iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev
s strani upravičenca ter višine razpoložljivih
sredstev.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev,
nerazdeljena sredstva:
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz
XI. točke tega razpisa ne realizira oziroma
ne realizira v celoti promocijske aktivnosti,
za katero so mu bila z odločbo sredstva
odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom
sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega razpisa v celoti realizirali promocijsko aktivnost.
Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve
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še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna
komisija, pri čemer upošteva namen odloka
in tega javnega razpisa.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo
porabljena, se lahko s sklepom komisije
prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni
občini Nova Gorica.
X. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila na podlagi
spodnjih meril:
– Vloge se ocenijo in glede na zbrano
število točk razvrstijo od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
Merilo

Točke

– izvajanje promocijskih aktivnosti na domačem trgu

3

– Izvajanje promocijskih aktivnosti na tujih trgih

5

– Promocija izdelkov lastnega razvoja

5

– Promocija lastnih storitev

3

– Skupna promocija najmanj 5 podjetij

5

– Podjetja do vključno 5 zaposlenih

4

– Podjetja nad 5 zaposlenih

2

Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica. Prednost
pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi
meril.
V primeru, da bo znesek zaprošenih
sredstev manjši od zneska razpoložljivih
sredstev lahko komisija vsem prosilcem dodeli maksimalno višino odobrenih sredstev
50% upravičenih stroškov brez DDV oziroma 10.000 EUR.
XI. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV.
je proračunsko leto 2011. Sredstva bodo
dodeljena tistim promocijskim aktivnostim,
ki bodo realizirane od 16. 9. 2010 do 15. 9.
2011.
XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 8. 6. 2011. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 8. 6. 2011. Kot pravočasna se šteje
vloga, ki bo najkasneje do 8. 6. 2011 do
14. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne
vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti
ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– Vloga na javni razpis za sofinanciranje
promocijskih aktivnosti podjetij«, in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva

na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 10. 6. 2011.
Strokovna komisija bo v roku 5 delovnih
dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da
jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno
o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
XIII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge,
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št.32), za člane obrtne zbornice tudi
na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj
navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica
na tel. 05/335-01-70 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel. 05/335-01-75 (Tanja Žgur), za člane
Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici
na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si,
Tanja.Zgur@nova-gorica.si, in Boza.Lovercic@ozs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 301-1/2011-12
Ob-2809/11
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list
RS, 26/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 50/07, 114/07, 61/08, 99/09) in
na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11)
objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za subvencioniranje
novih delovnih mest
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev za sofinanciranje zaposlitve osebe, ki je bila na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna
služba Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod) prijavljena kot težje zaposljiva oseba
po Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne
politike zaposlovanja in je v letu 2011 določena s strani Območne službe Zavoda
kot prednostna ciljna skupina in ima stalno prebivališče na območju Mestne občine
Nova Gorica.
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Kot prednostna ciljna skupina so s strani
Območne službe Zavoda v letu 2011 določene naslednje skupine brezposelnih oseb:
dolgotrajno brezposelne osebe, vodene
v evidenci brezposelnih oseb nad 12 mesecev, invalidi prijavljeni več kot 6 mesecev in
starejši od 50 let.
III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je na en strani spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri
ohranjanju zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb, na drugi strani pa vplivanje
na ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti k odpravljanju predsodkov, povezanih z zaposlovanjem le-teh skupin na trgu
dela.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina proračunskih sredstev,
ki je na razpolago za izvedbo razpisa je
40.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1003/09003 – Nova delovna
mesta in samozaposlitve.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo
porabljena, se lahko s sklepom komisije
prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni
občini Nova Gorica ali pa se znesek pomoči
poviša.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški sofinanciranja so
stroški dela plače osebe, ki spada v ciljno
skupino težje zaposljivih oseb po Pravilniku
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja in je v letu 2011 določena s strani
Območne službe Zavoda kot prednostna
ciljna skupina.
Kot prednostna ciljna skupina so s strani
Območne službe Zavoda v letu 2011 določene naslednje skupine brezposelnih oseb:
dolgotrajno brezposelne osebe, vodene
v evidenci brezposelnih oseb nad 12 mesecev, invalidi prijavljeni več kot 6 mesecev in
starejši od 50 let.
Znesek pomoči znaša 3.500 EUR.
VI. Osnovni pogoji sodelovanja
Upravičenec mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ali poslovno enoto na območju Mestne občine
Nova Gorica,
2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema
Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– premogovništvo, kakor so opredeljena
v Uredbi (ES) št. 1407/2002,
– primarna proizvodnja kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi
v primeru, če je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se
v celoti ali delno prenese na primarne pro
izvajalce,
– prevoz blaga za najem ali plačilo in
sicer za investicije v nabavo vozil za cestni
prevoz tovora,
3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za

reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS,
št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
5) RS št. 45/10), ne smejo poslovati naročniki iz prvega odstavka 35. člena
ZIntPK,
6) podjetje za iste upravičene stroške,
ki jih navaja v svoji vlogi na javni razpis, ni
pridobilo sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov,
7) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
8) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene obveznosti do Mestne občine Nova
Gorica iz predhodnih javnih razpisov (če je
na njih sodelovalo),
9) Podjetje ima poravnane vse davke in
prispevke.
VII. Drugi pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
– Zaposlitev mora biti zagotovljena za
najmanj eno leto od sklenitve delovnega
razmerja.
– Prijavitelj v zadnjih 12 mesecih pred
oddajo vloge na javi razpis ni zmanjševal
števila zaposlenih, razen iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji pod točko 8
oziroma je zaposlene osebe, ki jim je prenehalo razmerje iz drugih razlogov nadomestil
z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet
subvencioniranja po tem javnem razpisu.
– Prijavijo se lahko delodajalci, ki zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani republike Slovenije, imajo stalno prebivališče
na območju Mestne občine Nova Gorica,
so prijavljeni na Zavodu in spadajo v skladu
z veljavnimi predpisi o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja v prednostno
ciljno skupino.
Naročnik bo sofinanciral maksimalno
eno novo zaposlitev pri delodajalcu, ki se
prijavlja na razpis.
Prijavitelji, ki so pri Zavodu že pridobili
oziroma bodo pridobili sredstva za isti namen, do finančnih sredstev, ki jih dodeljuje
Mestna občina Nova Gorica niso upravičeni.
VII. Merila za ocenitev vlog
Popolne vloge bo na podlagi meril vsebovanih v razpisni dokumentaciji, ocenila
strokovna komisija, ki jo je imenoval Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica. Prednost
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pri izboru imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril iz razpisne dokumentacije.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog in višine razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija določila upravičence, ki jim bodo sredstva dodeljena.
Merilo
– Dolgotrajno brezposelni
(prijavljeni na zavodu več kot
leto dni)
– Invalidi
– Starejši od 50 let
– Mladi do vključno 25 let
– Deficitarni poklici

Točke
4
2
1
5
3

VIII. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko
leto 2011.
Upoštevane bodo vse izbrane realizirane
samozaposlitve oziroma zaposlitve od dneva objave tega razpisa do vključno 15. 10.
2011.
IX. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis bo odprt do 8. 6. 2011. Vloge lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od objave razpisa do 8. 6. 2011. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do vključno
8. 6. 2011 do 14. ure. Vlogo je potrebno
oddati Mestni občini Nova Gorica v zaprti
ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest« in s polnim naslovom in nazivom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 10. 6. 2011
in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5
delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno
o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
X. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge,
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št.32), za člane obrtne zbornice tudi
na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj
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navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica,
na tel. 05/335-01-70 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel. 05/335-01-75 (Tanja Žgur), za člane
Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici
na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si,
Tanja.Zgur@nova-gorica.si in Boza.Lovercic@ozs.si
Mestna občina Nova Gorica
Št. 014-0007/2011-2
Ob-2810/11
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29,
Slovenske Konjice, ki jo zastopa župan
Miran Gorinšek, objavlja na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06,
49/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 29/10, 17/11), Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe obdelave
mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 27/2011)
in Smiselne uporaba Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 128/06,
16/08, 19/10);
javni razpis
po postopku s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti – I. faza
za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske
javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju
Občine Slovenske Konjice
(v nadaljevanju: koncesija
za ravnanje z odpadki)
1. Koncedent: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki.
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 5 let oziroma do
izgradnje Regijskega centra za ravnanje
z odpadki Štajerske regije in začne veljati
z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
4. Minimalni kadrovski tehnični pogoji in
drugi, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
koncesionarja za podelitev koncesije:
– Da prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni
list RS, št. 55/08).
– Da proti prijavitelju ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja gospodarskega subjekta.
– Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
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– Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
– Da soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz
uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
– Da ima prijavitelj veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
– Da ima prijavitelj veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
– Da ima prijavitelj plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
– Da prijavitelj v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel
blokiranega transakcijskega računa.
– Da prijavitelj nudi 30 dnevni plačilni rok
oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.
– Da ima prijavitelj ustrezne tehnične
zmogljivosti za izvajanje razpisane storitve.
– Da prijavitelj razpolaga z ustreznim
številom, izobrazbo in delovnimi izkušnjami
kadrov, ki bodo sodelovali pri izvajanju del.
5. Ponudba mora vsebovati:
– prijava (OBR-I/3);
– izjavo (OBR-I/4);
– dokumentacijo in ostale izjave iz 8. člena navodil.
6. Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija za izvedbo javnega
razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje
župan. Strokovna komisija o izbiri koncesionarja pripravi poročilo. O izbiri koncesionarja
gospodarske javne službe odloči občinska
uprava z upravno odločbo. O morebitnih
pritožbah zoper odločbo, odloča župan.
Pritožba na odločbo o podelitvi koncesije
ne zadrži izvajanja s to odločbo podeljene
koncesije. Medsebojna razmerja med občino in koncesionarjem se uredijo s koncesijsko pogodbo, v kateri podrobneje uredita
medsebojna razmerja, skladno z zakonom.
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan.
7. Kontaktna oseba za morebitna dodatna pojasnila in informacije je Urška Udovičič (tel. 03/757-33-92).
8. Prijave je potrebno posredovati na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice z oznako »Ne odpiraj – prijava! in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, z navedbo »koncesija za ravnanje z odpadki«. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja. Prijave
morajo na sedež Občine Slovenske Konjice
prispeti najkasneje 16. 5. 2011, do 10. ure.
9. Omejitve razpisovalca v zvezi s postopkom razpolaganja: Komisija, pristojna
za izbiro, lahko v postopku izbire odloči, da
ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da se razpis ponovi ali, da se s ponovnim razpisom počaka za
določen ali nedoločen čas ali pa se koncesija podeli neposredno s pogodbo.
10. Razpisna dokumentacija: ponudniki
jo lahko dvignejo na sedežu Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice
oziroma na spletni strani, www.slovenskekonjice.si.

11. Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 5.
2011, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Slovenske Konjice. Pri odpiranju ponudb smejo
biti navzoči predstavniki ponudnikov, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
12. Upoštevane bodo vse prijave, ki
bodo prispele v roku, navedenem v javnem
razpisu in bodo pravilno označene.
13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
Občina Slovenske Konjice
Ob-2843/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in Letnega programa športa v Občini Tolmin za leto 2011,
Občina Tolmin objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa
športa v Občini Tolmin v letu 2011
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni v 8. členu Zakona o športu, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju
športa v Občini Tolmin (PN – Uradne objave
št. 50/02).
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izboru.
I – Predmet razpisa:
V letu 2011 bomo sofinancirali naslednje
vsebine programov:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov.
2. Športna rekreacija.
3. Kakovostni šport.
4. Vrhunski šport.
5. Šport invalidov.
In naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:
1. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za delo v športu.
2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne prireditve.
3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje
z zamejci.
4. Delovanje društev in njihovih zvez.
5. Priznanja športnikom in športnim delavcem.
6. Promocijska dejavnost in informatika
na področju športa.
II – Višina sredstev: skupna višina sredstev namenjenih za predmet razpisa znaša 112.416 EUR (73.000 EUR za programe, 23.616 EUR za sofinanciranje uporabe
objektov in 15.800 EUR za razvojne in strokovne naloge). Zneski sofinanciranja posameznih vsebin programov in nalog so določeni z Letnim programom športa v Občini
Tolmin za leto 2011.
III – Prijave in roki
Prijavite se lahko izključno s pomočjo
razpisne dokumentacije (obrazcev), ki so
na voljo vsak delovni dan od objave do zadnjega dne razpisa od 13. do 15. ure na
sedežu Zavoda za šport Občine Tolmin,
Dijaška 12/c, kjer dobite tudi vsa dodatna
pojasnila v zvezi s prijavo (kontaktna oseba Branko Velišček – tel. 041/695 675).
Po naročilu obrazce dostavimo tudi preko
e-pošte.
Prijave morajo biti oddane v 15 dneh
od objave razpisa, v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko in oznako »Za razpis« na
naslov: Zavod za šport Občine Tolmin, p.p.
80, 5220 Tolmin.
Nepravočasnih prijav ne bomo upoštevali, nepopolne pa bodo morali vlagatelji do-
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polniti v 8 dneh od pisnega poziva Zavoda
za šport Občine Tolmin.
IV – Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in
vrednotenje programov
Odpiranje vlog bo 17. 5. 2011 in ne bo
javno.
Izbiro izvajalcev ter vrednotenje posameznih programov in nalog v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Tolmin
bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan
Občine Tolmin.
O izidu javnega razpisa vsi prijavljeni
kandidati obveščeni v 30 dneh od datuma
odpiranja vlog.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh po dokončnosti sklepa
o izbiri.
Izbrani programi oziroma naloge morajo
biti izvedeni in sredstva zanje porabljena
v letu 2011.
Občina Tolmin
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Javne dražbe
Št. 3502-0129/2011-3
Ob-2796/11
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja
na podlagi 21. člena 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,
94/07,100/09 in 49/10) in Letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2011,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se nahajajo na območju Severno
obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota v k.o. Nemčavci in sicer:
– parc. št.

539/41

površine

15.602 m2

po izklicni ceni

312.040,00 EUR

– parc. št.

539/42

površine

9.873 m2

po izklicni ceni

197.460,00 EUR

– parc. št.

539/45

površine

18.091 m2

po izklicni ceni

361.820,00 EUR

– parc. št.

539/51

površine

12.026 m

2

po izklicni ceni

240.520,00 EUR

– parc. št.

539/52

površine

14.560 m

2

po izklicni ceni

291.200,00 EUR

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%.
Predmetno območje se ureja z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se namenja
izključno za gradnjo objektov za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti.
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki
jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota,
št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin
v SOIC«,
– notarsko overjeno izjavo, da bo na
pridobljenem zemljišču zgradil objekt,
ki bo izključno namenjen za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki
je predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
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in kupnino poravnati v 15 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Uspešni dražitelj – kupec je dolžan
začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje
do 30. 4. 2012. Rok začetka gradnje in gradnja objekta za opravljanje industrijsko-pro
izvodne dejavnosti sta bistveni sestavini
prodajne pogodbe. Mestna občina Murska
Sobota si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena
do 31. 12. 2013 zahtevati od kupca prodajo
nepremičnine po enaki ceni kot jo je kupil
na dražbi, v primeru da ne prične z gradnjo
objekta do 30. 4. 2012. Odkupna pravica se
vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom
lastninske pravice na kupca.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek,
16. 5. 2011 ob 12. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
(I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo
izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07, 55/01,
100/09 in 49/10).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2,
vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23, ali po
telefonu 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 3502-0128/2011-2
Ob-2795/11
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na
podlagi 21. člena 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) in Letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2011,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Opis predmeta prodaje:
1. Parkirno mesto št. 84, id. št. 4, v kleti
objekta na Lendavski ul. 5/A v Murski Soboti, površine 12,88 m2, za izklicno ceno
7.223,00 EUR, brez 2% davka na promet
nepremičnin.
2. Parkirno mesto št. 59, id. št. 37, v kleti
objekta na Lendavski ul. 5/A v Murski So-

boti, površine 16,00 m2, za izklicno ceno
7.900,00 EUR, brez 2% davka na promet
nepremičnin.
3. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/2,
k.o. Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno
17.900,00 EUR, brez 20% DDV.
4. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/3,
k.o. Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno
17.900,00 EUR, brez 20% DDV.
5. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/4,
k.o. Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno
17.900,00 EUR, brez 20% DDV.
6. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/5,
k.o. Krog, površine 1.013 m2, za izklicno
ceno 20.260,00 EUR, brez 20% DDV.
Nepremičnine, parc št. 2408/2, 2408/3,
2408/4 in 2408/5, k.o. Krog se nahajajo na
območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 83/03).
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini
10% od izklicne cene nepremičnine, ki
jo bodo dražili, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota
št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo nepremičnin«,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 100,00 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki
je predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 15 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
8. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
9. Javna dražba bo v ponedeljek, 16. 5.
2011 ob 13. uri, v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10).
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10. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2,
vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23, ali po
telefonu 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-2797/11
Na podlagi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Nova Gorica št. 478-12/2011 z dne 31. 3.
2011 in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Mestna
občina Nova Gorica objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
A. Predmet javne dražbe:
1. Objekt na Vipavski c. 2 B v Rožni dolini z neto tlorisno površino 14,04 m2, ležeč
na parc. št. 218/5, k.o. Rožna dolina, s površino 19 m2.
2. Izklicna cena je 9.500,00 €. Najnižji
znesek višanja je 100,00 €.
3. Objekt je oddan v najem do 17. 3.
2015.
B. Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu z pravnim
redom RS lahko postanejo lastniki nepremičnine. Zastopniki pravnih oseb se morajo
izkazati s pooblastilom za zastopanje.
2. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na
dražbo vplačati varščino v višini 10% od
izklicne cene do vključno 18. 5. 2011 do
12. ure, na TRR Mestne občine Nova Gorica, št. 01284-0100014022, sklic na št. 11
75833-7200005.
5. Najugodnejši dražitelj mora skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh od zaključka
javne dražbe in plačati kupnino v roku 30 dni
od sklenitve pogodbe pri čemer je plačilo
celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najugodnejši dražitelj ne
sklene pogodbe v roku, se mu vplačana
varščina ne vrne.
6. Vplačano varščino bo prodajalec najugodnejšemu dražitelju vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.
7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba št. 13/I) ali na tel. 05/335-01-25
(Janko Furlan).
C. Javna dražba bo v sredo, 18. 5. 2011,
ob 13. uri, v stekleni dvorani stavbe Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 17/2011
Ob-2798/11
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10),
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2011 (MUV, št. 5/2011) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2011 objavlja
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovni prostor (ulični, pritličje) na Cafovi ulici 6, identifikacijska številka 16.E, del stavbe št. L 5a, prostor, v izmeri 35,50 m2, številka stavbe 1153, številka
dela stavbe 16, parcelna številka: 1100/1, št.
ZK podvložka 1525/1, k.o. Maribor – Grad.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine že izveden. Poslovni prostor je zaseden
z najemnikom z najemnim razmerjem za
določen čas do 31. 12. 2015.
Izklicna vrednost: 39.500,00 €.
2.2. poslovni prostor na Gorkega ulici 27,
z souporabo dvoriščnega WC-ja, in sicer:
– poslovni prostor št. 4, v pritličju (ulični
s skladiščem v dvoriščnem objektu) s kletno
shrambo, identifikacijska št. posameznega
dela stavbe 659-778-10, v izmeri 35,43 m2,
številka stavbe 778, št. parcele 854 in 852/3,
št. ZK vložka 2355, k.o. Tabor,
– souporaba posebnega skupnega prostora – ločenega dvoriščnega WC-ja do
1/2, identifikacijska št. posameznega dela
stavbe 659-778-13, WC, v izmeri 2,60 m2,
številka stavbe 778, št. parcele 854, št. ZK
vložka 2355, k.o. Tabor.
Za objekt je dne 22. 2. 2011 v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru predlagana vknjižba etažne lastnine pod DN
2608/2011. Za predmetni poslovni prostor
imajo na podlagi 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in
18/07) drugi etažni lastniki predkupno pravico. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna vrednost: 14.000,00 €.
2.3. solastniški delež do ½ celote poslovnega prostora (ulični, pritličje) na Gosposki
ulici 13, v skupni izmeri 151,00 m2 neto
tlorisne površine, številka stavbe 1727, parcelna številka 1671, št. ZK vložka 1474, k.o.
Maribor – Grad.
Za predmetni objekt vpis etažne lastnine
ni izveden. Za predmetni poslovni prostor
ima solastnik na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02
in 18/07) predkupno pravico.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen
čas.
Izklicna vrednost solastniškega deleža:
88.255,00 €.
2.4. solastniški delež do ½ celote poslovnega prostora (ulični, pritličje) na Gosposki
ulici 13, v skupni izmeri 205,79 m2 neto
tlorisne površine, številka stavbe 1727, parcelna številka 1671, št. ZK vložka 1474, k.o.
Maribor – Grad.
Za predmetni objekt vpis etažne lastnine
ni izveden. Za predmetni poslovni prostor
ima solastnik na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02
in 18/07) predkupno pravico.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen
čas.
Izklicna vrednost solastniškega deleža:
120.280,00 €.
2.5. poslovni prostor (ulični, pritličje) na
Gregorčičevi ulici 11, v izmeri 39,35 m2 neto
tlorisne površine, številka stavbe 1302, parcelna številka 1311, št. ZK vložka 651, k.o.
Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis
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etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna vrednost: 36.000,00 €.
2.6. solastniški delež do ½ celote poslovnega prostora (ulični, pritličje) na Jurčičevi
ulici 6, v skupni izmeri 82,20 m2 neto tlorisne površine, številka stavbe 1706, parcelna številka 1720/1, št. ZK vložka 495, k.o.
Maribor – Grad.
Za predmetni objekt vpis etažne lastnine
ni izveden. Za predmetni poslovni prostor
ima solastnik na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02
in 18/07) predkupno pravico.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen
čas.
Izklicna vrednost solastniškega deleža:
50.582,00 €.
2.7. solastniški delež do ½ celote poslovnega prostora (ulični, pritličje in I. nadst.) na
Jurčičevi ulici 6, v skupni izmeri 202,03 m2
neto tlorisne površine, številka stavbe 1706,
parcelna številka 1720/1, št. ZK vložka 495,
k.o. Maribor – Grad.
Za predmetni objekt vpis etažne lastnine
ni izveden. Za predmetni poslovni prostor
ima solastnik na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02
in 18/07) predkupno pravico.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen
čas.
Izklicna vrednost solastniškega deleža:
113.995,00 €.
2.8. poslovni prostor (dvoriščni, pritličje)
na Koroški cesti 21, v izmeri 104,83 m2,
številka stavbe 1981, številka dela stavbe 8, parcelni številki 1609 in 1610, št. ZK
vložka 763, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru dne 7. 4. 2010 predlagana
vknjižba etažne lastnine pod DN 4625/2010
do 4629/2010. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna vrednost: 60.662,00 €.
2.9. poslovni prostor št. 34 v kleti na Panonski ulici 47, identifikacijska številka 34.E,
prostor, v izmeri 149,31 m2, številka stavbe
3, številka dela stavbe 34, parcelna številka 2274/1, št. ZK podvložka 1031/34, k.o.
Tezno.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine že izveden. Poslovni prostor se nahaja
v objektu oskrbovanih oziroma varovanih
stanovanj zgrajenem leta 2000. Namenska
raba dela stavbe je: fitnes, kozmetični ali frizerski salon (del stavbe za druge storitvene
dejavnosti). Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna vrednost: 165.718,00 €.
2.10. poslovni prostor (dvoriščni, pritličje)
na Partizanski cesti 18, izmeri 57,45 m2 neto
tlorisne površine, številka stavbe 1504, parcelna številka 1220, št. ZK vložka 510, k.o.
Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna vrednost: 43.446,00 €.
2.11. poslovni prostor (dvoriščni, pritličje)
na Partizanski cesti 19, v izmeri 43,52 m2
neto tlorisne površine, številka stavbe 1334,
parcelna številka 1215, št. ZK vložka 510,
k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt
vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni
prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna vrednost: 11.670,00 €.
2.12. poslovni prostor (dvoriščni, pritličje) na Partizanski cesti 19, v izmeri

89,93 m2 neto tlorisne površine (poslovni
prostor, v izmeri 86,69 m2, ločen dvoriščni
WC 3,24 m2) številka stavbe 1316, parcelna
številka 1215, št. ZK vložka 510, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem
za nedoločen čas.
Izklicna vrednost: 30.140,00 €.
2.13. solastniški delež do ½ celote dveh
poslovnih prostorov (ulični, pritličje) na
Ptujski cesti 1, v skupni izmeri 134,66 m2
neto tlorisne površine, souporaba WC na
hodniku, številka stavbe 3231, parcelna
številka 2775, št. ZK podvložka 16/2, k.o.
Tabor, in sicer:
– poslovni prostor 1 – desno v pritličju,
v izmeri 48,89 m2,
– poslovni prostor 2 – levo v pritličju
z kletno shrambo, v izmeri 85,77 m2 (poslovni prostor, v izmeri 68,77 m2, klet, v izmeri
17,00 m2).
Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Za ta poslovna prostora ima
solastnik na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in
18/07) predkupno pravico.
Poslovna prostora nista zasedena.
Izklicna vrednost solastniškega deleža:
22.318,50 €.
2.14. poslovni prostor št. 11 (ulični, pritličje) na Ruški cesti 5, identifikacijska št. 11.E,
v izmeri 26,16 m2 (poslovni prostor z ločenim WC na hodniku, v izmeri 21,71 m2 in
kletno shrambo, v izmeri 4,45 m2), številka
stavbe 148, številka dela stavbe 11, parcelna številka 293, št. ZK podvložka 2369/12,
k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine že izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna vrednost: 10.400,00 €.
2.15. poslovni prostor (dvoriščni, pritličje)
na Ruški cesti 7, v izmeri 71,57 m2, številka
stavbe 149 in 133, parcelna številka 294/1,
št. ZK vložka 2343, k.o. Tabor. Za predmetni
objekt vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna vrednost: 18.714,00 €.
2.16. poslovni prostor/objekt na Tkalskem prehodu 4, v izmeri 2.396,82 m2 neto
tlorisne površine.
Številke stavb 1843, 1834 in 1867, parcelne številke 1732, 1733 in 1735, št. ZK
vložka 495, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine še ni izveden.
Poslovni prostor/objekt ni zaseden.
Izklicna vrednost: 2,227.800,00 €.
2.17. poslovni prostor (ulični, pritličje) na
Trgu Borisa Kidriča 6, v izmeri 13,02 m2
neto tlorisne površine, številka stavbe 922,
parcelna številka 1081/1, št. ZK vložka 739,
k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt
vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni
prostor ni zaseden.
Izklicna vrednost: 10.350,00 €.
2.18. poslovni prostor (ulični pritličje) na
Ulici Staneta Severja 9 b, v izmeri 66,26 m2
neto tlorisne površine (poslovni prostor, v izmeri 46,08 m2, klet, v izmeri 20,18 m2), številka stavbe 1426, parcelna številka 1621/1,
št. ZK vložka 1317, k.o. Spodnje Radvanje.
Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni
izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna vrednost: 68.285,00 €.
2.19. poslovna stavba z dvoriščem na
Razvanjski cesti 79, in sicer: stavba (pozidano zemljišče, v izmeri 104,00 m2), 78,65 m2
neto tlorisne površine poslovnega prostora,
številka stavbe 631 in dvorišče, v izmeri
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9,00 m2, oboje parcelna številka *137, št.
ZK vložka 373, k.o. Razvanje. Stavba je
zasedena z najemnikom.
Izklicna vrednost: 26.452,00 €.
2.20. garaža na dvorišču Kamniške ulice
12, garaža, v izmeri 16,26 m2 neto tlorisne površine (pozidano zemljišče, v izmeri:
21,00 m2), številka stavbe 805, parcelna številka 308, št. ZK vložka 1377, k.o. Koroška
vrata. Garaža je zasedena z najemnikom
z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Dostop do predmetne garaže je preko parcele št. 312, k.o. Koroška vrata. Služnost
dostopa ni urejena.
Izklicna vrednost: 5.380,00 €.
2.21. garaža na dvorišču Kamniške ulice
12, garaža, v izmeri 16,26 m2 neto tlorisne površine (pozidano zemljišče, v izmeri:
21,00 m2), številka stavbe 806, parcelna številka 309, št. ZK vložka 1377, k.o. Koroška
vrata. Garaža je zasedena. Dostop do predmetne garaže je preko parcele št. 312, k.o.
Koroška vrata. Služnost dostopa ni urejena.
Izklicna vrednost: 5.380,00 €.
2.22. garaža na dvorišču Smetanove
ulice 43, garaža, v izmeri 14,25 m2 neto
tlorisne površine, številka stavbe 498, parcelna številka 1697, št. ZK vložka 1377, k.o.
Koroška vrata. Garaža je zasedena z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Izklicna vrednost: 3.980,00 €.
III. Najnižji znesek višanja:
Najnižji znesek višanja kupnine za vse
nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe:
Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in
ima Mestna občina Maribor pravico zadržati
vplačano varščino.
V. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe:
Javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor (sejna soba – soba
generala Rudolfa Maistra, 215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 17. 5. 2011,
ob 10. uri.
VII. Višina varščine:
Dražitelji morajo do vključno 13. 5.
2011 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer na transakcijski račun Mestne občine Maribor
– št. 01270-0100008403-UJP, Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za
nepremičnino pod št.__«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine:
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Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi oziroma po roku
za uveljavitev predkupne pravice.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži.Če dva ali več dražiteljev,
ki dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana,
dokler eden od dražiteljev ne zviša cene.
Če do zvišanja cene ne pride, se varščina
zadrži vsem dražiteljem.
Organizator javne dražbe zadrži varščino
tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva) in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek
iz poslovnega registra Slovenije (s. p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled)
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam, od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih
in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane
davke in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša
od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane.
– Etažni lastniki v večstanovanjski stavbi pod zaporedno št. 2.2 imajo na podlagi
124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) pri odkupu poslovnega prostora predkupno pravico, ki jo
lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega
zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07)
uveljavljajo v 30 dneh po prejemu pisnega
obvestila Mestne občine Maribor o višini izdražene cene.
– Solastnik/i poslovnih prostorov pod zaporednimi št. 2.3., 2.4., 2.6., 2.7. in 2.13.
imajo na podlagi 66. člena Stvarnopravnega
zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07)
pri odkupu poslovnega prostora predkupno
pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS,
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št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po
prejemu pisnega obvestila Mestne občine
Maribor o višini izdražene cene.
– Pri nepremičninah pod zaporednimi
št. 2.1., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 2.11., 2.12.,
2.19., 2.20., 2.21. in 2.22. v izklicni ceni ni
zajeta cena opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih oziroma garažah in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve
pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice,
vključno z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije:
Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo
na tel. 02/22-01-406. Ogled nepremičnin bo
mogoč ob naslednjih terminih:
Datum
9. 5. 2010

10. 5. 2010

Lokacija

Ob-2830/11
Na podlagi 41. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in 38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in
49/10), Dom počitka Mengeš objavlja

Ura

Gorkega ulica 27

9:00 – 9:20

Ruška cesta 5

9:30 – 10:00

Ruška cesta 7

9:30 – 10:00

Ulica Staneta Severja 9b

10:15 – 10:30

Ptujska cesta 1

10:45 – 11:15

Panonska ulica 47 (vhod zadaj)

11:30 – 11:45

Razvanjska cesta 61

12:15 – 12:45

Kamniška ulica 12 (2 garaži)

13:15 – 13:30

Smetanova ulica 43 (parcela 1697, k.o. Koroška
vrata)

13:45 – 14:00

Trg Borisa Kidriča 6

9:30 – 9:50

Cafova ulica 6

10:00 – 10:20

Partizanska cesta 18

10:30 – 10:50

Partizanska cesta 19 (2 PP)

11:00 – 11:30

Tkalski prehod 4

11:45 – 12:15

Jurčičeva ulica 6 (2 PP)

12:30 – 13:00

Gosposka ulica 13 (2 PP)

13:00 – 13:30

Gregorčičeva ulica 11

13:40 – 14.00

Koroška cesta 21

14:15 – 14:45

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka:
Župan ali Komisija za vodenje postopka
prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti postopek
prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem
povrne plačana varščina, brez zamudnih
obresti.
Mestna občina Maribor

javno dražbo
za prodajo nepremičnine – koče
na Veliki Planini, Občina Kamnik
1. Organizator javne dražbe: Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13, 1234 Mengeš.
2. Predmet javne dražbe, opis predmeta
javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje je počitniška koča s pripadajočim stavbnim zemljiščem, in sicer:
parc. št. 744/63, k.o. Črna, za izklicno ceno:
56.000 EUR.
Najnižji znesek višanja kupnine je
1.000,00 EUR.
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse, vpis
v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec.
Prodajalec bo organiziral tudi ogled predmetne nepremičnine, in sicer 11. 5. 2011, ob
10. uri. Zainteresirani kupci se lahko zberejo na sedežu organizatorja javne dražbe
istega dne ob 10. uri. Vsi morebitni stroški
ogleda nepremičnine bremenijo zainteresirane kupce.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na transakcijski račun, št. 01100-6300109972, sklic
18 26115-7200994-43282010 v sedmih
dneh po podpisu pogodbe. Kupnina se
zmanjša za znesek že vplačane varščine.
Besedilo pogodbe je objavljeno na spletnih straneh prodajalca. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla. V nasprotnem
primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se v tem primeru kupcu ne vrne.
Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu
nepremičnina nemudoma izročila v posest.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v sredo, dne 18. 5. 2011, v sejni
sobi Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13,
1234 Mengeš, s pričetkom ob 11. uri.
5. Varščina
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe
dolžni nakazati varščino v višini 10.000 €, na
transakcijski račun, št. 01100-6300109972,
sklic 18 26115-7200994-43282010.
Izbranemu dražitelju se varščina vračuna
v kupnino, drugim pa se vplačana varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne
dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne
pristopi, se mu varščina ne vrne.
6. Pogoji sodelovanja
Na dražbi lahko sodelujejo vse fizične in
pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe organizatorju javne dražbe v sprejemno
pisarno predložijo pisno vlogo najkasneje do
torka, dne 17. 5. 2011 do 10. ure. Za pravočasne se bodo štele tudi prijave, ki so bile
priporočeno oddane na pošto do vključno
ponedeljka, 16. 5. 2011.
K pisni vlogi morajo predložiti naslednja
potrdila:
– pravne osebe dostavijo izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice),
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– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali
samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna ali samostojni podjetnik poravnane davke
in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične
osebe z navedbo imena in naslova banke ali
druge finančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša
s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe,
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo,
– potrdilo o plačilu varščine v višini
10.000 €.
7. Ustavitev postopka: Dom počitka Mengeš si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma lahko komisija za vodenje in nadzor
nad prodajo nepremičnine začeti postopek
kadarkoli brez odškodninske odgovornosti,
do sklenitve pravnega posla, tudi ustavi.
8. Informacije o podrobnejših pogojih:
dodatne informacije o pogojih in predmetu
javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu
Doma počitka Mengeš, vsak delovni dan pri
Ani Lebar, tel. 01/723-02-65, in sicer med
11. in 14. uro.
9. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, 14/07, 55/09) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09,
49/10). Javna dražba, dražbena pravila in
osnutek kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani Doma počitka Mengeš,
www.dom-pocitka-menges.si.
Dom počitka Mengeš
Št. 4780-311/2011-1
Ob-2831/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10)
in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
za leto 2011
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1602/2 zelenica, v izmeri 3.940 m2, vpisana v zk vl. št. 1453, k.o. Moste.

2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni
del (Uradni list RS, št. 78/10) nahaja v območju urejanja MS5/2 Nove Fužine, enota
urejanja prostora je MO-63, v osrednjem območju centralnih dejavnosti, kjer je dovoljen
tip objekta V – visoka prostostoječa stavba.
2.3 Izklicna cena je 1.599.640,00 EUR.
2.4 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja je 10.000,00
EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Predmetna nepremičnina bo prodana
dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa.
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina skupaj z overjeno prodajno pogodbo
izročila v last in posest.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa na
pogodbi in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-432000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan
plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve podpisa na pogodbi ter
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 17. 5. 2011
na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana), z začetkom ob 11. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje pravna
in fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, in sicer tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
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notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno fotokopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene,
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
007-432000, z navedbo »plačilo varščine –
javna dražba MS5/2 Nove Fužine«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, 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 je Sandra Pahor.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09
in 49/10).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Ob-2768/11
Popravek
V skladu s 4. členom Postopkovnika za
imenovanje direktorja Bolnišnice Topolšica,
28. členom Statuta Bolnišnice Topolšica in
sklepom Sveta Zavoda z dne 30. 3. 2011,
objavlja Svet zavoda Bolnišnice Topolšica
popravek razpisa, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 28/11 z dne 15. 4. 2011.
V Uradnem listu RS, št. 28/11 z dne
15. 4. 2011 je bilo objavljeno prosto delovno
mesto direktorja Bolnišnice Topolšica.
Prva alineja prvega odstavka, ki se glasi: »univerzitetna izobrazba«, se spremeni
tako, da se glasi: «univerzitetna izobrazba
medicinske smeri z opravljenim specialističnim izpitom iz interne medicine«.
Od objave tega popravka prične ponovno teči 8 dnevni rok za prijavo.
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica
Št. 110-34/2011
Ob-2759/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo in št. 77/09):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene
v 26. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju
posebnih pogojev za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke iz uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-27/2011
Ob-2760/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
št. 77/09):
a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani na Oddelku za evropske zadeve in
b) 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani na Oddelku za evropske zadeve.
Razpisni pogoji:
K I. a)
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
K I. b)
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
K I. a) in I. b)
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na
mesto državnega pravobranilca oziroma
pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidati za mesta državnih pravobranilcev v Oddelku za evropske zadeve morajo
izpolnjevati tudi poseben pogoj višje ravni
znanja enega od tujih jezikov, v katerem se
posluje pred mednarodnim sodiščem (tretji
odstavek 25. člena Zakona o državnem pravobranilstvu).
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke iz uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 122-49/2011-6
Ob-2769/11
Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah,
na podlagi 10. redne seje dne 28. 2. 2011,
34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96) in 33. člena Statuta Doma
upokojencev Šmarje pri Jelšah, objavlja razpis za delovno mesto
direktorja/ice Doma upokojencev
Šmarje pri Jelšah.
Za direktorja/ico je lahko imenovan
kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje,
določene v 56., 57. in 69. členu Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2 in naslednji).
Direktorja/ico imenuje svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah s soglasjem
ministra, pristojnega za socialno varstvo
po predhodnem mnenju pristojnega organa
lokalne skupnosti, v kateri ima Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah sedež.
Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program dela Doma upokojencev Šmarje pri
Jelšah. Mandat traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in
s kratkim življenjepisom naj kandidati(tke)
pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici, na naslov: Dom upokojencev Šmarje
pri Jelšah, Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako: »Za razpis za direktorja/ico«
in s pripisom »Ne odpiraj«.
Kandidati(tke) bodo o izbiri obveščeni
v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev
Šmarje pri Jelšah
Ob-2792/11
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in naslednji) JGZ Golovec Ljubljana, Povšetova
ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja razpis za
prosto delovno mesto:
– vodja proizvodnje – storitvena dejavnost V/II-2.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati
še naslednje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
inženir tekstilne tehnologije ali druge ustrezne smeri,
– imeti najmanj 3 leta ustreznih delovnih
izkušenj na enakih ali podobnih delih,
– imeti vozniški izpit B kategorije.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo poleg navedenih pogojev:
– izkušnje s področja vodenja invalidskega podjetja,
– izkušnje z delom z ljudmi s posebnimi
potrebami,
– obvladajo najmanj en tuj jezik,
– obvladajo delo z računalnikom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in program razvoja ter dela za obsojene osebe v ZPKZ Ig, naj kandidati pošljejo
priporočeno v zaprti kuverti, v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: JGZ Golovec Ljub
ljana, Povšetova ulica 5, 1000 Ljubljana,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
s pripisom: »Za razpis – vodja proizvodnje
– storitvena dejavnost.«
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 8 dneh po določitvi vodstva JGZ.
JGZ Golovec Ljubljana
Št. 110-41/2011

Ob-2804/11

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
91/09):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz
8. člena in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene
v 10. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI)
z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-20/2011

Ob-2805/11

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
91/09):
– 3 prosta mesta okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz
8. člena in posebne pogoje za izvolitev
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na mesto okrajnega sodnika, določene
v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://
www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=
sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2832/11
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07
in 45/08), Notarska zbornica Slovenije
na predlog notarja Gregorja Kovača razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Gregorju Kovaču
iz Celja.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po
objavi.«
Notarska zbornica Slovenije
Št. 013/2011

Ob-2839/11

V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96)
in z 58. členom ZOFVI, ter sklepa konstitutivne seje Sveta zavoda Glasbene šole
Slovenska Bistrica, Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica razpisuje prosto delovno
mesto
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ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
36/08 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 58/09 ZOFVI-H, 64/09 in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat,
ki ni zaposlen v Glasbeni šoli Slovenska
Bistrica, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena
z imenovanim kandidatom za določen čas,
to je za čas trajanja mandata.
Predvideni začetek dela je 1. september 2011.
Prijave morajo vsebovati:
– overjene kopije dokazila o izobrazbi,
pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri katerem koli
drugem sodišču izven kraja stalnega prebivališča zoper njega ni uveden kazenski
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost), potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, program vodenja
zavoda.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Glasbene šole Slovenska Bistrica, Ozka
ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Glasbene šole Slov. Bistrica
Ob-2840/11
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09) in sklepa Sveta zavoda OŠ Šmartno
v Tuhinju, z dne 18. 4. 2011, Svet zavoda
Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, Šmartno
27a, 1219 Laze v Tuhinju, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09,
64/09 in 65/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je
12. 11. 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev:
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– overjena dokazila o izobrazbi, nazivu,
opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu,
– potrdilo iz kazenske evidence, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča,
da ni v kazenskem postopku – s priloženo
izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču
– izven kraja prebivališča – zoper njega ni
uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda in
– kratkim življenjepisom ter opisom
dosedanjih delovnih izkušenj pošljite
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Šmartno v Tuhinju,
Šmartno 27a, 1219 Laze v Tuhinju, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/-ice”.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo
o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Šmartno v Tuhinju
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Druge objave
Št. 0057/2011
Ob-2801/11
Na podlagi Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS,
št. 102/07), Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni
list RS, št. 25/08), Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013
(sklep Vlade RS št. 31001-1/2009/9, z dne
15. 10. 2009), Programa dela Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije za leto 2011 ter Finančnega
načrta Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije za leto
2011, h katerima je Vlada Republike Slovenije dala soglasje na svoji 113. seji, dne
23. 12. 2010, Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni poziv
k vpisu in podaljšanju vpisa
v evidenco subjektov inovativnega
okolja v letu 2011
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: evidenca), ki jo
vodi Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) v skladu s Pravilnikom o vodenju
evidence subjektov inovativnega okolja (v
nadaljevanju: Pravilnik). Subjekti inovativnega okolja (v nadaljevanju: subjekti) so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji
in tehnološki parki in so natančneje določeni
v 3. členu Pravilnika.
Evidenca je sestavljena iz evidence A in
B in pomeni evidenco vseh subjektov, ki so
ustanovljeni v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo in izpolnjujejo
pogoje v sladu s Pravilnikom.
2. Namen in način vpisa v evidenco
Posamezne aktivnosti v okviru nalog
in programov inovativnega okolja izvajajo
pravne osebe javnega in zasebnega prava,
vpisane v evidenco. Te aktivnosti se financirajo preko javnega razpisa.
Vpis in podaljšanje vpisa v evidenco se
opravi enkrat letno na podlagi javnega poziva. O vpisu oziroma podaljšanju vpisa v evidenco so predlagatelji obveščeni s sklepom
v roku 60 dni od datuma za predložitev
vlog.
3. Podatki o subjektu v evidenci
V evidenci se vodijo naslednji podatki
o subjektu:
– vrsta subjekta,
– firma in sedež družbe, ki je subjekt,
– datum vpisa v sodni register,
– datum vpisa v evidenco,
– datum izbrisa iz evidence,
– odgovorna oseba subjekta,
– kontaktni podatki.
Evidenca je dostopna na naslovu:
http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljampodjetje/inovativno-okolje/Evidenca-sub
jektov-inovativnega-okolja.
4. Pogoji za vpis in podaljšanje vpisa
Pogoji za vpis v evidenco so navedeni
v pravilniku in sicer:

– pogoje za vpis v evidenco B določa
6. člen pravilnika,
– pogoje za vpis v evidenco A določa
5. člen pravilnika ter v skladu s tem členom
tudi 6., 7. 8. in 9. člen pravilnika.
Pogoji za vpis so razvidni tudi iz Prilog 3
do 6, ki so sestavni del tega javnega poziva. Enaki pogoji veljajo tudi za podaljšanje
vpisa v evidenco.
Vlogo za podaljšanje vpisa v evidenco
A ali B je potrebno predložiti enkrat na dve
leti.
V primeru, da subjekt, ki je vpisan v evidenco A, po dveh letih ne poda vloge za
podaljšanje vpisa, se subjekt v naslednjem
koledarskem letu izbriše iz evidence A in
avtomatsko prenese v evidenco B. JAPTI
o vpisu v evidenco B z dopisom obvesti
subjekt.
V primeru, da se subjekt nahaja v evidenci B, se po preteku dveh let brez predložene vloge za podaljšanje vpisa v evidenco,
izbriše iz evidence. JAPTI s sklepom obvesti
subjekt o izbrisu iz evidence. Zoper sklep
o izbrisu lahko izbrisani subjekt poda pritožbo na ministrstvo.
5. Obvezne sestavine vloge
Popolna vloga je tista, ki vsebuje vse
obvezne sestavine, ki so navedene v tej
točki javnega poziva. Prijavni obrazec in
priloge morajo biti izpolnjeni s pomočjo računalnika. Predlagatelji morajo poslati en
izvod vseh obveznih sestavin vloge na sedež JAPTI.
5.1. Obvezne sestavine vloge za vpis
v evidenco
Obvezne sestavine vloge za vpis v evidenco so:
a) Prijavni obrazec za vpis/podaljšanje
vpisa v evidenco (Priloga 1 tega javnega
poziva),
b) Izjava o sprejemanju pogojev javnega
poziva (Priloga 2 tega javnega poziva) in
c) Dokazila, ki so navedena v nadaljevanju:
– Za vpis v evidenco B mora predlagatelj predložiti dokazila, navedena v prilogi
3.
– Za vpis v evidenco A mora predlagatelj
poleg dokazil, navedenih v prilogi 3, predložiti tudi dokazila, navedena v prilogi 4, 5
ali 6 glede na vrsto subjekta, ki ga navede
v prijavnem obrazcu.
5.2. Obvezne sestavine vloge za podaljšanje vpisa v evidenco
Obvezne sestavine vloge za podaljšanje
vpisa v evidenco B so:
a) Prijavni obrazec za vpis/podaljšanje
vpisa v evidenco (Priloga 1 tega javnega
poziva),
b) Izjava o sprejemanju pogojev javnega
poziva (Priloga 2 tega javnega poziva),
c) Obrazec za podaljšanje vpisa v evidenco B (Priloga 3a tega javnega poziva),
d) Dokazila, navedena v prilogi 3a tega
javnega povabila.
Obvezne sestavine vloge za podaljšanje
vpisa v evidenco A so:
a) Prijavni obrazec za vpis v evidenco
(Priloga 1 tega javnega poziva),
b) Izjava o sprejemanju pogojev javnega
poziva (Priloga 2 tega javnega poziva) in

c) Obrazec za podaljšanje vpisa v evidenco A (Priloga 4a, 5a ali 6a glede na vrsto sub
jekta, označenega v prijavnem obrazcu),
d) Dokazila, ki so navedena v prilogah 4a,
5a ali 6a glede na vrsto subjekta, ki ga predlagatelj navede v prijavnem obrazcu).
Vse zgoraj navedene priloge so sestavni
del tega javnega poziva.
6. Roki za oddajo vlog
Javni poziv je odprt od 3. 5. 2011 do
30. 11. 2011. V tem obdobju bo JAPTI sprejemal vloge za vpis in podaljšanje vpisa
v evidenco.
Vloge za vpis in podaljšanje vpisa sub
jektov v evidenco morajo biti oddane po
pošti najkasneje do 30. 11. 2011 (velja poštni žig do vključno 30. 11. 2010) ali osebno
v glavni pisarni Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana do
vključno 30. 11. 2011 do 12. ure. Vloge, ki
bodo na naslov JAPTI prispele po navedenem roku, bodo kot nepravočasne zaprte
vrnjene predlagatelju.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so roki za oddajo vloge za podaljšanje
vpisa vezani na dolžnost subjekta, da najkasneje 15 dni pred pretekom obdobja 2 let
od vpisa na JAPTI naslovi vlogo za podaljšanje. V primeru, da subjekt po dveh letih ne
poda vloge za podaljšanje vpisa, se subjekt
izbriše iz evidence. Subjekti, ki jim je obdobje 2 let od vpisa preteklo v letu 2011 pred
objavo tega javnega poziva, so vlogo za
podaljšanje dolžni oddati najkasneje v roku
30 dni od objave tega javnega poziva.
Predlagatelji oddajo vloge v zaprti ovojnici z jasno oznako in napisom »Evidenca
inovativnega okolja« na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000
Ljubljana. Na zadnji strani ovojnice obvezno
navedite naziv in naslov pošiljatelja!
7. Obravnava vlog
JAPTI bo vloge za vpis in podaljšanje
vpisa v evidenco obravnaval enkrat mesečno. JAPTI bo predlagatelje o vpisu v evidenco obvestil s sklepom najkasneje v roku
60 dni od datuma prejema vloge. JAPTI
vpiše subjekt v evidenco najkasneje v dveh
delovnih dneh od izdaje sklepa.
7.1. Dopolnitve vlog
JAPTI bo obravnaval samo popolne vloge, kot je opredeljeno v 5. poglavju tega
javnega poziva. V primeru nepopolne vloge
bo predlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge.
Predlagatelj se je na poziv k dopolnitvi dolžan odzvati v roku 8 dni od prejema, v nasprotnem primeru bo JAPTI vlogo zavrgel.
8. Dodatne informacije
Ta javni poziv s prijavnimi obrazci in ostalimi prilogami je dosegljiv v fizični obliki na
sedežu Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovni
dan med 9. in 14. uro ter na spletni strani,
www.japti.si.
Vse dodatne informacije so na voljo preko elektronskega naslova: tadeja.oberc@japti.si.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
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Ob-2822/11
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09),
desete alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list
RS, št. 112/09) ter prvega odstavka 6. člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pd;
v nadaljevanju: Splošni pogoji), Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb 46PO11
1. Predmet poziva in višina sredstev
Predmet poziva so krediti Eko sklada za
okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih
podjetnikov posameznikov in zasebnikov na
območju Republike Slovenije.
Višina sredstev po tem pozivu znaša 20
milijonov EUR.
Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki
in fizične osebe, ki samostojno opravljajo
dejavnosti kot poklic ali so registrirane za
opravljanje dejavnosti skladno z določbami
posebnega zakona (zasebniki), pod pogoji,
določenimi v prvem in drugem odstavku
3. člena Splošnih pogojev in točki 3 c) tega
poziva.
S kreditom je mogoče financirati naložbe
oziroma v projektu opredeljene faze naložb
(v nadaljevanju: naložbe) za:
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
za naslednje namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali
razširitev sistemov in naprav za ogrevanje
ali hlajenje prostorov in pripravo sanitarne
tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo biomaso, sončno ali geotermalno
energijo, toploto podtalnice ali površinske
vode (toplotne črpalke po sistemu voda –
voda), zemlje oziroma kamnitih masivov
(toplotne črpalke po sistemu zemlja – voda)
vključno z morebitnim sistemom daljinskega
ogrevanja ali hlajenja, t.j. razdelilnim omrežjem, priključki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd.,
2) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali
razširitev objektov in naprav za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov energije, ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo
za proizvodno napravo za pridobivanje električne energije na obnovljive vire, skladno
z vsakokrat veljavnimi predpisi,
3) postavitev oziroma rekonstrukcijo
objektov in naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov, fosilnih goriv ali kombinacije fosilnega
goriva in obnovljivih virov oziroma alternativnih goriv, ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo za proizvodno napravo za
soproizvodnjo toplote in električne energije
z visokim izkoristkom, skladno z vsakokrat
veljavnimi predpisi, vključno z morebitnim
sistemom daljinskega ogrevanja,
4) nakup novih osebnih vozil na električni ali hibridni pogon (kombinacija motorja
z notranjim izgorevanjem in enega ali več
elektromotorjev), pri katerih emisije CO2
v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih
proizvajalca, ne smejo presegati 110 g/km,
(ne velja za podjetja, ki opravljajo cestne
prevoze blaga za najem ali plačilo),
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5) ukrepe učinkovite rabe energije v pro
izvodnih, poslovnih in javnih objektih, pri
čemer priznani stroški obsegajo:
a. celoten obseg naložbe pri rekonstrukciji oziroma zamenjavi hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov, sistemov
za izrabo odpadne toplote, ogrevalnih in
hladilnih sistemov, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, s katero se
doseže vsaj 25% prihranek energije,
b. 50% stroškov naložbe v zamenjavo
tehnoloških linij, strojev in naprav, kjer prihranek energije ni edini cilj naložbe, temveč
naložba poleg zmanjšanja drugih emisij, izkazuje tudi prihranek primarne energije na
enoto proizvoda pri enakem obsegu pro
izvodnje,
6) obnovo obstoječe razsvetljave, ki
vključuje regulacijo osvetljevanja in zamenjavo sijalk ali svetil, s katero se doseže
vsaj 30% prihranek električne energije, in je,
kadar gre za obnovo zunanje razsvetljave,
pripravljena skladno z veljavnimi predpisi
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Osvetlitve objektov ali drugih zunanjih elementov za namen oglaševanja (npr.
panojev) ne sodijo med priznane stroške
naložbe.
7) energijsko prenovo obstoječih objektov, ogrevanih nad 19 oC, priznani stroški
vključujejo izvedbo enega ali več naslednjih
ukrepov,
a. toplotno zaščito zunanje lupine:
– zunanjih sten in z najmanj 15 cm izolacijskega materiala, s toplotno prevodnostjo
λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše ali enako 0,3 W/m2K,
– stropa proti neogrevanemu prostoru
oziroma ravne ali poševne strehe z najmanj
25 cm izolacijskega materiala, s toplotno
prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno
debelino drugega izolacijskega materiala
(d), da bo razmerje λ/d manjše ali enako od
0,18 W/m2K
b. toplotno zaščito tal na terenu ali tal
nad neogrevanimi prostori z najmanj 15 cm
izolacijskega materiala, s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da
bo razmerje λ/d manjše od 0,3 W/m2K,
c. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva in senčil, pri tem
vrednosti toplotne prehodnosti, določene po
standardih SIST EN ISO 6946 in 10211, ne
smejo presegati vrednosti:
– 1,3 W/(m2K) pri celih oknih (steklo in
okvir) s profilom iz umetne mase, lesa ali
njune kombinacije,
– 1,6 W/(m2K) pri celih oknih (steklo in
okvir) s profilom iz kovine,
– 1,4 W/(m2K) pri strešnih oknih,
– 1,6 W/(m2K) pri vhodnih vratih in
– 2,0 W/(m2K) pri garažnih vratih,
d. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja
in hlajenja,
e. namestitev energijsko učinkovite notranje razsvetljave, ki vključuje nakup svetil,
sijalk in regulacije.
f. optimizacijo obstoječih ogrevalnih in
prezračevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje)
ali
g. vgradnjo sistema za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka (centralna izvedba, lahko pa tudi lokalna).
Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva, toplotne prevodnosti izola-

cijskih materialov ovoja stavbe, toplotne in
tehnične karakteristike ogrevalnih sistemov,
naprav in razsvetljave morajo biti razvidni iz
ustreznih dokazil priloženih dokumentaciji
za prijavo.
V primeru, da obnova vključuje tudi rekonstrukcijo objekta, je poleg gradbenega
dovoljenja potrebno predložiti tudi elaborat
gradbene fizike, ki dokazuje izpolnjevanje
zgornjih zahtev in doseganje učinkovite rabe
energije stavbe, skladno z določili veljavnega pravilnika o učinkoviti rabi energije
v stavbah.
8) gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad
19 oC, za katere bo predložena PGD/PZI
dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje izkazovala gradnjo energijsko učinkovitega
nizkoenergijskega ali pasivnega objekta.
Izračunana potrebna toplota za ogrevanje
objekta Qh, izračunana po metodologiji
PHPP'07, ne sme presegati 35 kWh/m2a,
iz obnovljivih virov energije pa mora biti
zagotovljenih najmanj 25% skupnih letnih
potreb po toploti za ogrevanje in pripravo
sanitarne tople vode. Izračun energijske
učinkovitosti stavbe mora vključevati tudi
ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega
pregrevanja objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko
varčnimi sistemi hlajenja.
Novozgrajeni objekt mora izkazovati:
a. ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine objektov,
b. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva,
c. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja
in hlajenja,
d. vgradnjo sistema za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka,
e. optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično
uravnoteženje).
Priznani stroški vključujejo samo izvedbo
ukrepov a. do e. Poleg tega se kot priznani strošek lahko uveljavlja tudi namestitev
energijsko učinkovite notranje razsvetljave,
ki vključuje nakup svetil, sijalk in regulacije.
Kreditirana osnovna sredstva ne smejo
biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita.
Najvišji delež kredita je 90% priznanih
stroškov naložbe.
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov)
za naslednje namene:
1) tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu,
2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka
3) nakup novih osebnih vozil za cestni
promet s pogonom na plin (ne velja za podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za
najem ali plačilo).
Najvišji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo in energijsko izrabo komunalnih odpadkov, pri čemer predmet kreditiranja ne
morejo biti naložbe, ki obsegajo le nakup
posod za ločeno zbiranje odpadkov,
2) nakup nadgradnje vozil ali nadgradnje
delovnih strojev, ki se lahko uporabljajo izključno za zbiranje ali obdelavo odpadkov,
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3) nakup novih delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon, ki so uporabni izključno v postopkih ravnanja z odpadki,
4) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov, tehnoloških postopkov in naprav za
ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov,
5) zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo
azbestna vlakna (npr. salonit).
V primeru, da se ob tem izvede tudi toplotna izolacija podstrešja, se kot priznani
strošek upošteva celotna vrednost nakupa
in vgradnje izolacijskih materialov.
(Priporočilo: debelina izolacijskega materiala, s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045
W/mK, naj znaša najmanj 25 cm, ali ustrezna debelina drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše od 0,18
W/m2K).
Zamenjavo salonitne strešne kritine na
strehah, katerih skupna površina presega
300 m2, lahko izvaja samo izvajalec, ki ima
pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za
izvajanje teh del. Ob zaključku naložbe je
potrebno priložiti potrdilo upravljalca odlagališča o ustreznem deponiranju kritine,
ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list
o ravnanju z odpadki).
Najvišji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
D) Varstvo voda za naslednje namene:
1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne in/ali tehnološke
odpadne vode,
2) nove tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu,
3) nove proizvodne tehnologije ali izdelki, ki zmanjšujejo porabo ali onesnaževanje
vode v uporabni dobi izdelka,
4) tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu
ali distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode,
5) predpripravo in naprave za čiščenje
oporečnih virov pitne vode.
Najvišji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo
s pitno vodo za naslednje namene:
1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih
in zasebnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode,
ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,
2) naprave in investicijske ukrepe, ki zagotavljajo prihranek pitne vode pri izvajanju
gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo.
Najvišji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije za naslednje namene:
1) nove tehnološke linije za proizvodnjo
izdelkov, ki v svoji življenjski dobi izkazujejo zmanjševanje onesnaževanja okolja (s
prihrankom vode, energije ali zmanjšanjem
emisij v zrak) oziroma presegajo veljavne
okoljske standarde EU,
2) spremembo proizvodnega procesa,
na način, da emisije v okolje po izvedbi
posega dosegajo vrednosti, ki so nižje od
veljavnih okoljskih standardov EU (preseganje standarda),
3) postavitev procesov oziroma naprav
za proizvodnjo biogoriv, iz surovin, pridelanih na sonaravni način.

Najvišji delež kredita je 75% priznanih
stroškov naložbe.
2. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite,
dodeljene po tem pozivu, je:
– za namene 1.A2 in 1.A3 (naprave za
proizvodnjo ali soproizvodnjo električne
energije): trimesečni EURIBOR + najmanj
1,5% oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države, tako da je višina skupne obrestne mere na dan dodelitve kredita
enaka višini veljavne referenčne obrestne
mere za izračun državne pomoči, določene
skladno s Sporočilom Komisije o spremembi
metode določanja referenčnih obrestnih mer
in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008,
str. 6, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) in
ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh, in
– za vse ostale namene: trimesečni EURIBOR + 1,5%.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi
vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati
15 let z vključenim moratorijem, oziroma
največ 5 let za namene nakupa opreme
(in vozil), vključenih v točke A.4, A.5.a, A.6,
B.3. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko
največ eno leto. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva
okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd.,
je odplačilna doba s pogojem vezana na
veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko
odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora
v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo,
ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.
c) Višina kredita
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od
vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90% priznanih stroškov
naložbe za namene pod točko A in 80%
priznanih stroškov naložbe za namene pod
točko B, C, D, E ter 75% za namen F.
Na osnovi vrednotenja po okoljskih merilih se ta najvišji delež kredita lahko zniža še
za največ 20%. Višina odobrenega kredita
se lahko zniža tudi glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja
kredita ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odobrenega kredita presežena zgornja omejitev po pravilu dodeljevanja
regionalne državne pomoči ali pomoči »de
minimis« (točka 3.c in d poziva). Elementi
presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in
ustreznosti zavarovanja so sestavni del dokumentacije za prijavo na poziv.
Višina posameznega kredita je omejena
na 2 milijona EUR, najnižji znesek kredita pa
znaša 50.000 EUR.
3. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti
začeta. Noben dokument, povezan z naložbo, za katero bo dodeljen kredit po tem
pozivu (projektna dokumentacija, upravno
dovoljenje, računi za izdelavo projektne dokumentacije navedene naložbe, pogodbe
o najemu, nadzoru, itd.), ne sme biti starejši od treh let od datuma oddaje vloge za
kredit. Noben dokument, ki se nanaša na
fizično izvedbo dela naložbe, ki predstavlja
priznane stroške oziroma osnovo za izračun
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in tudi nakazilo odobrenega kredita (datum
izdaje predračuna, sklenitve obvezujoče pogodbe,...), pa ne sme biti izdan pred dnem
objave tega poziva.
Priznani stroški naložbe so vsi stroški
v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov
nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo
stroške nabave in namestitve opreme, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij
z nakupom patentov, licenc, know-howa ali
nepatentiranega tehničnega znanja, stroške
projektiranja, tehničnega nadzora, dovoljenj
in vse druge stroške, ki so nedvoumno in
v celoti ali v natančno določljivem deležu
povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve
kredita. Med priznane stroške ne sodijo stroški davka na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka
vstopnega DDV, in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr.
stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi
in obratovalnim monitoringom, stroški taks,
prispevkov in drugih dajatev ipd.. Druge
omejitve priznanih stroškov naložbe so za
posamezne skupine namenov opredeljene
v točki 1 tega poziva.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še
niso bile kreditirane. Skupna zadolženost
kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 9 milijonov EUR. Krediti se praviloma
odplačujejo v četrtletnih obrokih.
b) Okoljska merila
Vloge za pridobitev kredita po tem pozivu se po okoljskih merilih vrednotijo glede
na pričakovane okoljske učinke naložbe,
in sicer na podlagi podatkov o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in
o stanju in vplivih na okolje pred izvedbo
naložbe.
Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih
kriterijev:
– splošni okoljski kriteriji (največ 40 točk)
(načela trajnostnega razvoja, prednostni
okoljski cilji in učinkovitost ravnanja z okoljem)
– ustreznost tehnološke rešitve (največ
20 točk)
– stopnja ogroženosti okolja (največ 40
točk) (zavarovana območja, občutljivejša in
manj občutljiva območja, zmanjšanje emisij
v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov
in energije ter sanacija okolja).
Največje možno število točk, doseženih
v postopku okoljskega vrednotenja, je 100.
Okoljska merila so podrobneje opredeljena
v dokumentaciji za prijavo na poziv.
c) Omejitve glede dodeljevanja regionalne državne pomoči
V skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS,
št. 72/06) za kredit po tem pozivu lahko zaprosijo podjetja vseh gospodarskih panog,
razen podjetij iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002, primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter podjetij v težavah, kot jih
opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10.
2004).
Skladno z določili Smernic o državni regionalni pomoči do sofinanciranja za začetne
naložbe po pravilu o dodeljevanju državne
regionalne pomoči prav tako niso upravičena podjetja iz sektorjev:
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– jeklarstva in železarstva, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 29. točki
2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah 800/2008/ES (UL L 214/3; v nadaljevanju: Uredba 800/2008/ES),
– proizvodnje sintetičnih vlaken, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih
v 30. točki 2. člena Uredbe 800/2008/ES
ter
– podjetja v ladjedelništvu.
V primeru, da je upravičenec v zadnjih
treh proračunskih letih že prejel dovoljeno
višino pomoči po pravilu »de minimis«, in
za iste upravičene stroške začetne naložbe
še ni prejel regionalne državne pomoči, prav
tako pa vzporedno ne kandidira na nobenem drugem programu, s katerim bi regionalno državno pomoč prejel, se vlogo lahko
obravnava po pravilih Smernic o državni
regionalni pomoči (UL C 54/2006), Uredbi
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 72/06) in Shemi državnih
pomoči »Spodbude Eko sklada j.s.« (št. priglasitve: BE01-5854067-2011).
Izvajanje naložbe ne sme biti začeto pred oddajo vloge. Za začetek naložbe
se šteje trenutek, ko je bila sklenjena prva
obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na
projektu.
Najvišja dovoljena stopnja regionalnih
državnih pomoči lahko znaša do 30% upravičenih stroškov naložb za velika podjetja,
izraženo v bruto ekvivalentu dotacije. Za
srednja podjetja se meja lahko poveča za
10 odstotnih točk in za mala podjetja za 20
odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta. Pri tem mora vlagatelj prispevati najmanj 25% upravičenih
stroškov iz lastnih sredstev.
Pri opredelitvi velikosti podjetij se uporabi Priloga I k Uredbi 800/2008/ES.
Dokončana naložba mora ostati v regiji najmanj 3 leta, če je prejemnik pomoči
malo ali srednje podjetje, oziroma najmanj
5 let, če je prejemnik pomoči veliko podjetje.
Nematerialne naložbe se morajo uporabljati
izključno v podjetju prejemnika regionalne
državne pomoči.
d) Omejitve glede dodeljevanja pomoči
po pravilu »de minimis«
V skladu z Uredbo Komisije (ES)
1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti pri pomoči »de minimis« (UL L 379, 28. 12. 2006) za kredit po
tem pozivu lahko zaprosijo podjetja vseh
gospodarskih panog, razen podjetij iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ter podjetij v težavah, kot jih opredeljujejo
Smernice Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004).
Ne glede na prejšnji odstavek do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičena
podjetja, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi
odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo
s skupnim trgom Skupnosti.
Skupna višina pomoči »de minimis«,
ki jih prejme upravičenec, ki ga ti predpisi
zavezujejo, ne sme preseči 200.000 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki
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delujejo v cestnoprometnem sektorju. Podatke o spodbudah po tem pravilu, ki so že
bile dodeljene upravičencu, Eko sklad pred
dodelitvijo preveri pri pristojni službi na Ministrstvu za finance. Dejanska višina pomoči,
ki jo z ugodnim kreditom dodeli Eko sklad,
bo izračunana na dan dodelitve pravice do
kredita, o čemer bo kreditojemalec obveščen z odločbo Eko sklada.
e) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali z več od
naslednjih zavarovalnih instrumentov:
1. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsakokrat veljavnimi predpisi Banke
Slovenije,
2. poroštvom občine,
3. zavarovalno polico zavarovalnice, ki
je pridobila dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje kreditnih zavarovalnih poslov,
4. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
5. zastavo tržno zanimivih premičnin,
6. zastavo vrednostnih papirjev, ki
po predpisih iz prve točke tega odstavka
niso opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje,
7. drugimi, po posebnem predhodnem
dogovoru za Eko sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno zavarovanje za
izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
Kadar je kreditojemalec občina, za zavarovanje vračila kredita zadoščajo štiri bianco
menice s pooblastilom za izpolnitev.
Skladno s Tarifnim pravilnikom o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada
s priloženo veljavno tarifo (Uradni list RS,
št. 72/10; v nadaljevanju: Tarifni pravilnik)
kreditojemalec nosi stroške v zvezi z zavarovanjem terjatev Eko sklada.
4. Vsebina vloge
Vloga za pridobitev kredita mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec vloge za dodelitev
kredita s podatki o vlagatelju in naložbi, dokazili in prilogami, zahtevanimi v dokumentaciji za prijavo na poziv,
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v dokumentaciji za prijavo na poziv,
c) pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadolžitev, ki ga priložijo le pravne
osebe javnega sektorja iz 87. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 – ZJF),
d) podpisan in potrjen obrazec »Izjava
vlagatelja« z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih sredstvih državne pomoči
za nameravano naložbo iz drugih javnih virov in o skupnem znesku odobrenih pomoči
po načelu »de minimis« v zadnjih treh letih
ter izjavo, da ne gre za podjetje v težavah,
kot je opredeljeno s predpisi o državnih pomočeh,
e) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo, kot je navedeno v dokumentaciji za
prijavo na poziv,
f) projektno dokumentacijo, poročilo ali
strokovno oceno o vplivih naložbe na okolje,
okoljevarstveno dovoljenje oziroma soglasje, kot je za naložbo navedeno v dokumentaciji za prijavo na poziv,
g) obrazec »B. Podatki za okoljsko vrednotenje naložb«,
h) obrazec »C. Finančni podatki o naložbi«,
i) dokumentacijo, na podlagi katere se,
skladno z zahtevami v dokumentaciji za pri-

javo na poziv, presoja kreditna sposobnost
vlagatelja in ustreznost ponujenega zavarovanja kredita.
5. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 126/07, 65/08 in 8/10),
kolikor Zakon o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09) ne določa
drugače.
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad.
Popolna vloga je vloga za pridobitev kredita,
ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu.
Pred odločitvijo o vlagateljevi pravici do kredita mora predložiti dokument, da razpolaga
z ustreznimi instrumenti za zavarovanje kredita, na podlagi katerih se določi pravica do
kredita v ustrezni višini.
Na osnovi popolne vloge bo Eko sklad
odločil o vlagateljevi pravici do kredita z odločbo.
Pritožba zoper odločbo Eko sklada ni
dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti
upravni spor.
6. Kreditna pogodba
Pred izdajo odločbe o dodelitvi pravice
do kredita mora vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti do Eko sklada, pred sklenitvijo kreditne pogodbe pa mora plačati
nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe
skladno z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom ter predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita in menice, v primeru,
da je kreditojemalec pravna oseba javnega
sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), pa še soglasje Ministrstva
za finance k pogodbi o zadolžitvi. Rok za
sklenitev kreditne pogodbe je 6 mesecev od
datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do
kredita, razen za občine, pri katerih je rok za
sklenitev kreditne pogodbe 9 mesecev od
datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice
do kredita.
Strošek vodenja kredita, odobrenega na
podlagi tega poziva, znaša 5,40 EUR mesečno. Obračuna se trimesečno, za preteklo
trimesečje.
V primeru odstopa od kreditne pogodbe,
spremembe kreditne pogodbe na željo kreditojemalca oziroma v primerih spremembe
zavarovanja vračila kredita, kreditojemalec
nosi stroške skladno z veljavnim tarifnim
pravilnikom.
7. Poraba odobrenega kredita
Odobreni kredit lahko kreditojemalec
porablja na podlagi sklenjene kreditne pogodbe. Poraba kredita je dokumentarna
ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe kreditojemalca. Pred vsakim nakazilom
sredstev mora kreditojemalec poravnati vse
zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem
oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej
opravljenih del). Naložbe po tem pozivu
morajo biti zaključene najkasneje v dveh
letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se
lahko izvede najkasneje v treh mesecih po
navedenem roku.
Pred prvim nakazilom sredstev morajo
vsi kreditojemalci predložiti ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z zakonom o javnem
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naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
8. Informiranje kandidatov: dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko
skladu, Slovenskem okoljskem javnem
skladu, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in
na spletni strani, www.ekosklad.si.
9. Rok in način prijave
Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 1. 2012. Obravnavane
bodo vloge, ki bodo prispele na Eko sklad
v času od objave v Uradnem listu RS do zaključka poziva. Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave poziva dalje
na Eko skladu, j.s., Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, tel. 01/241-48-20. Pred pošiljanjem dokumentacije za prijavo morajo kandidati Eko skladu predložiti dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini 60,00 EUR ter
navesti naslov, telefon ali telefaks z navedbo
kontaktne osebe kandidata, naziva naložbe
in okvirne višine zaprošenih sredstev.
Vloge na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za
vsako naložbo posebej. Kandidati bodo imeli možnost oddaje vloge v elektronski obliki,
kolikor bo to dopuščeno z navodili v dokumetaciji za prijavo.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 0090/2011
Ob-2764/11
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana,
objavlja na podlagi 21. in 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. in
55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09), Splošnih pogojev
poslovanja Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 101/08) in Finančnega načrta Javnega
stanovanjskega sklad Mestne občine Ljub
ljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepremičnin in organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, matična številka: 1719572000, ID
za DDV: SI41717031.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je 6 poslovnih prostorov
– lokalov, lociranih v 4. etaži (pritličju), objekta
na naslovu, Šmartinska 58, Ljubljana, v katastrski občini Zelena Jama. Lokali so izdelani
do podaljšane 3. gradbene faze, posamezni
kupec pa si glede na zahteve dejavnosti sam
izvaja in projektira notranje instalacije lokala,
notranjo gradbeno opremo, finalizacijo sten,
stropov in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Za ogrevanje vseh lokalov je predvidena
kompaktna toplotna postaja, ki je locirana
v toplotni postaji TP 2 v 3. etaži objekta A3.
Za vsak lokal je predviden priključek hladne
vode. Topla sanitarna voda za potrebe lokala
se pripravlja individualno v vsakem lokalu.
Predviden je tudi priključek elektrike ter telefonska instalacija do lokala.
Prodajalec je predlagal vpis etažne lastnine na nepremičninah s parc. št. 1488/16,
1488/17, 1488/18, 1488/19, 1488/6 in
1488/13, vse k.o. Zelena jama. Naveden
zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske

pravice na navedenih nepremičninah se je
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča evidentiral pod opr. Dn št. 35281/2010.
Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalu št. 1 in lokalu št. 5, je gostinska dejavnost za pripravo hrane ali bar. Za
ostale lokale je predvidena trgovska, servisna ali mirna poslovna dejavnost.
Podrobnejši opis lokalov:
2.1 Poslovni prostor – lokal št. 1, ID številka: 2706-1026-401, v 4. etaži (pritličje), na
naslovu, Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri 54,68 m2, s shrambo v 3. etaži, v izmeri
8,30 m2, v skupni izmeri 62,98 m2, in 2 parkirni mesti, v 3. etaži objekta: parkirno mesto
z ID: 2706-1028-18, v izmeri 14,30 m2, in
parkirno mesto z ID: 2706-1028-34, v izmeri
14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi
sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 154.000,00EUR.
2.2 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID
številka: 2706-1026-402, v 4. etaži (pritličje) na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljub
ljana, v izmeri 118,17 m2, in 3 parkirna
mesta v 3. etaži objekta: parkirno mesto
z ID: 12706-1028-15, v izmeri 14,30 m2,
parkirno mesto, z ID: 12706-1028-16,
v izmeri: 12,50 m2, parkirno mesto z ID:
12706-1028-17: v izmeri 14,30 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del
skupnih delov.
Izhodiščna cena: 266.000,00 EUR.
2.3 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID
številka: 2706-1026-403, v 4. etaži (pritličje), na naslovu, Šmartinska cesta 58,
Ljubljana, v izmeri 84,25 m2, in 3 parkirna
mesta, v 3. etaži objekta: parkirno mesto
z ID: 12706-1028-35, v izmeri: 14,25 m2,
parkirno mesto z ID: 12706-1028-36,
v izmeri: 12,50 m2, parkirno mesto z ID:
12706-1028-37, v izmeri 14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del
skupnih delov.
Izhodiščna cena: 202.000,00 EUR.
2.4 Poslovni prostor – lokal št. 4, ID številka: 2706-1026-404, v 4. etaži (pritličje),
na naslovu, Šmartinska cesta 58, Ljub
ljana, v izmeri 51,75 m2, shramba, v 3. etaži
objekta, v izmeri 8,50 m2, v skupni izmeri
60,25 m2, in 2 parkirni mesti, v 3. etaži objekta: parkirno mesto, z ID: 12706-1028-14,
v izmeri: 14,30 m2 in parkirno mesto, z ID:
12706-1028-38, v izmeri 14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del
skupnih delov.
Izhodiščna cena: 134.000,00 EUR.
2.5 Poslovni prostor – lokal št. 5, ID številka: 2706-1026-405, v 4. etaži (pritličje),
na naslovu, Šmartinska cesta 58, Ljub
ljana, v izmeri 151,83 m2 in 4 parkirna mesta, v 3. etaži objekta, ID: parkirno mesto
z ID: 12706-1028-12, v izmeri: 14,30 m2,
parkirno mesto, z ID: 12706-1028-13,
v izmeri: 12,50 m2, parkirno mesto, z ID:
12706-1028-39, v izmeri: 12,50 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-40, v izmeri:
14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi
sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 370.000,00 EUR.
2.6 Poslovni prostor – lokal št. 6, ID številka: 2706-1026-406, v 4. etaži (pritličje),
na naslovu, Šmartinska cesta 58, Ljub
ljana, v izmeri 41,85 m2, shramba, v 3. etaži
objekta, v izmeri 8,30 m2, v skupni izmeri 50,15 m2, in 2 parkirni mesti, v 3. etaži
objekta, v izmeri ID: 12706-1028-19, v izmeri: 12,50 m2, ID: 12706-1028-33, v izmeri:
12,50 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi
sorazmeren del skupnih delov.
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Izhodiščna cena: 112.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši
ponudnik.
3.3. Izbrani ponudnik plača celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe. Vplačana varščina se
všteva v kupnino. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
3.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
prodajne pogodbe in/ali plačal celotne kupnine v določenem roku, se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
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.
3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Ostali pogoji prodaje so razvidni iz osnutka prodajne pogodbe.
4. Predmet oddaje in izhodiščna cena
najema
Posamezen poslovni prostor bo predmet
oddaje v najem izključno v primeru neuspešnega javnega zbiranja ponudb za prodajo
posameznega poslovnega prostora po tem
javnem zbiranju ponudb. Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov se za
konkreten posamezen poslovni prostor šteje
za neuspešno, če organizator tega javnega
zbiranja po izvedbi postopka ne more skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ker za to niso izpolnjeni pogoji
po Zakonu o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin in Uredbi o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Predmet oddaje je 6 poslovnih prostorov,
podrobneje opisanih v 2. točki tega javnega
zbiranja ponudb.
4.1 Poslovni prostor – lokal št. 1
Izhodiščna cena najema poslovnega
prostora in shrambe znaša:
– 11,34 EUR za 1 m2 poslovnega prostora in shrambe (za 62,98 m2 skupaj
714,19 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadata tudi dve parkirni mesti, ki ju je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2
posameznega parkirnega mesta (kar skupaj
za 2 parkirni mesti v skupni izmeri 28,55 m2
znaša 70,23 EUR).
4.2 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 2706-1026-402
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša:
– 11,34 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 118,17 m2 skupaj 1.340,05 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za
1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar
skupaj za 3 parkirna mesta v skupni izmeri
41,10 m2 znaša 101,11 EUR).
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4.3 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 2706-1026-403.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša:
– 11,34 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 84,25 m2 skupaj 955,40 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2
posameznega parkirnega mesta (kar skupaj
za 3 parkirna mesta v skupni izmeri 41 m2
znaša 100,86 EUR).
4.4 Poslovni prostor – lokal št. 4, ID številka: 2706-1026-404
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša:
– 11,34 EUR za 1 m2 poslovnega prostora in shrambe (za 60,25 m2 skupaj
683,24 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadata tudi dve parkirni mesti, ki ju je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2
posameznega parkirnega mesta (kar skupaj
za 2 parkirni mesti v skupni izmeri 28,55 m2
znaša 70,23 EUR).
4.5 Poslovni prostor – lokal št. 5, ID številka: 2706-1026-405
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša:
– 11,34 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 151,83 m2 skupaj 1.721,75 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi štiri parkirna mesta, ki jih je
najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za
1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar
skupaj za 4 parkirna mesta v skupni izmeri
53,55 m2 znaša 131,73 EUR).
4.6 Poslovni prostor – lokal št. 6, ID številka: 2706-1026-406
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša:
– 11,34 EUR za 1 m2 poslovnega prostora in shrambe (za 50,15 m2 skupaj
568,70 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadata tudi dve parkirni mesti, ki ju je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za
1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar
skupaj za 2 parkirni mesti v skupni izmeri
25 m2 znaša 61,50 EUR).
Navedene izhodiščne cene najema ne
vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik
v skladu z veljavno zakonodajo.
Podlaga za določitev cene najema posameznega parkirnega mesta je Sklep o stanovanjski najemnini – za Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 136/04, 16/05) in ni predmet zbiranja ponudb v skladu s tem javnim zbiranjem
ponudb.
5. Pogoji najema:
5.1. Nepremičnina se oddaja po načelu »videno – najeto«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo organizator upošteval kot edino merilo ponujeno ceno najema za m2 poslovnega prostora in shrambe, kar pomeni, da bo
s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik.
5.3. Ponudnik bo dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva navedenega na računu
(tj. predvidoma do 15. v mesecu za tekoči mesec). Vplačana varščina se bo vštela
v najemnino.
5.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
najemne pogodbe v določenem roku, se
šteje, da odstopa od najema, plačano var-
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ščino pa obdrži organizator, ki lahko sklene
najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Ostali pogoji najema so razvidni iz osnutka najemne pogodbe.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
6.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine
(v primeru ponudbe za nakup nepremičnine)
oziroma varščino v višini ene izhodiščne
cene najema celotne nepremičnine tj. poslovnega prostora s pripadajočo shrambo in
pripadajočimi parkirnimi mesti (v primeru ponudbe za najem nepremičnine). Varščino je
potrebno plačati na račun namenskih sredstev JSS MOL, številka 01261-6520972441,
sklic na številko 1201–0002. Plačana varščina se izbranemu ponudniku (kupcu/najemniku) vračuna v kupnino oziroma najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, številko telefona in telefaksa, naziv in naslov banke za
vračilo varščine) (Priloga 1),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša in ponujeno ceno, ki ne
sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene
za nakup ali najem nepremičnine, (Priloga
2),
– priloge iz točke 6.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb (Priloga
3, 4, 5, 6, 7).
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
6.3. Ponudniki morajo pisne ponudbe
z dokazili poslati priporočeno po pošti ali
oddati v vložišče organizatorja: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, v zaprti ovojnici.
Ovoj ponudb mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 1, Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 2, Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 3, Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 4, Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 5, Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 6, Zelena jama – Ne odpiraj!«
ali
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 1, Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 2, Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 3, Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 4, Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 5, Zelena jama – Ne odpiraj!«
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 6, Zelena jama – Ne odpiraj!«
Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov in žig pošiljatelja. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo vročene na navedeni naslov, do vključno 13. 5. 2011, do 10. ure.

6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti
naslednje priloge:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) oziroma
izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudbe (za samostojne
podjetnike posameznike) oziroma dokazilo
o registraciji za pravne osebe, ki ni starejše
od 30 dni od dneva, določenega za oddajo
ponudbe (izpis iz sodnega registra ali izpis
iz registra AJPES) (Priloga 3),
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, od dneva določenega za oddajo
ponudbe (Priloga 4),
– program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v posameznem poslovnem prostoru
(Priloga 5),
– potrdilo o plačani varščini (Priloga 6),
– pisna izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri izmed
postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja
(Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07)
(Priloga 7),
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb (Priloga 7),
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe (Priloga 7).
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
7. Dodatne informacije in dokumentacija
za pripravo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbo pripraviti na
obrazcih, ki so dostopni na spletni strani organizatorja, in sicer tako, da le-te izpolnijo,
podpišejo, opremijo z žigom ter po zaporednih številkah priložijo ponudbi. Obrazcem,
v katerih je navedena zahteva po prilogi, se
priloži zahtevan dokument.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma
najemom in ogledom nepremičnin v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu organizatorja, in sicer: Aleš
Tomažin, tel. 306-15-86, email: ales.tomazin@ljubljana.si ali Karmen Pintar Oblak, telefon: 306-15-46, email: karmen.pintar@ljubljana.si.
Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
13. 5. 2011, na sedežu organizatorja Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, z začetkom ob 10.30.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
8.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine oziroma
najemnine. Razpis se šteje kot uspel tudi
v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.
8.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija
s ponudniki, ki so ponudili enako visoko
kupnino oziroma najemnino opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši
ponudniki naknadno povabljeni.
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8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
8.5. Organizator ni zavezan k sklenitvi
prodajne pogodbe ali najemne pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve prodajne
ali najemne pogodbe kadarkoli ustavi, brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
Besedilo tega javnega zbiranja ponudb
je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana: www.jssmol.si.
V dnevnem časopisu Dnevnik je objavljeno zgolj obvestilo o objavi javnega zbiranja
ponudb.
Priloge te objave javnega zbiranja ponudb so osnutek prodajne pogodbe, osnutek najemne pogodbe in obrazci za pripravo
ponudbe in so objavljene samo na zgoraj
navedeni spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 478-4/2011
Ob-2765/11
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) ponovno objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje – kontaktna oseba Bojan Kocjan,
tel. 01/895-04-00).
– Lovska koča Gričice, 124 m2, zemljišče
757 m2, parc. št. 4107, k.o. Štale, lokacija
Komarna vas, Občina Semič, izhodiščna
cena: 72.154,80 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom a) oziroma sprejemljiva uporaba te nepremičnin je: poslovna dejavnost gostinstvo,
turistična dejavnost ali druga dejavnost, ki je
skladna s prostorskimi pogoji občine.
b) Lokacija Kamnik (Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Kranj – kontaktna oseba Janez Logar, tel. 04/20-24-200).
– Poslovna stavba v Kamniku (sedež
LPN Kozorog), parc. št. 361/6, k.o. Kamnik, stavba, v izmeri 86 m2, zemljišče,
v izmeri 706 m2, prenos v posest je eno
leto po sklenitvi pogodbe, izhodiščna cena:
93.500,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom b) oziroma sprejemljiva uporaba te
nepremičnine je poslovno stanovanjska dejavnost ter društvena dejavnost.
2. Rok za zbiranje ponudb je 23. 5. 2011,
do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10% izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za
gozdove Slovenije, št. 01100-6030234244,
sklic na št. 101-1002, pri Upravi za javna
plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku
v 30 dneh od sprejema odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo

ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta
v kupnino.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– dokazilo o plačilu varščine,
– matično in davčno številko ponudnika,
številko TRR,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dejavnost oziroma uporabo, ki se bo
izvajala na predmetu prodaje,
– kontaktno osebo ponudnika in njegovo
telefonsko številko,
– navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 5.
2011, ob 12. uri, na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru
najkasneje v roku 60 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.
7. Ponudba mora biti veljavna najmanj
90 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo
za izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je
navedena za vsako nepremičnino pod točko
1. tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega
zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb,
oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli
odškodnine.
8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe,
izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo,
davek in morebitne druge stroške) plača
izbrani ponudnik.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, poznejše reklamacije se
ne upoštevajo.
10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo.
Kolikor kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu,
prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino mora kupec
plačati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, kar
je bistvena sestavina pravnega posla, pri
čemer se znesek vplačane varščine všteje
v kupnino. Kolikor kupec v navedenem roku
ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si
hkrati pridržuje pravico povabiti k podpisu
pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos prodane nepremičnine ni možen pred plačilom celotne kupnine.
11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd.)
prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri
kontaktnih osebah, na tel. številkah, ki so
navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
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Ob-2803/11
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: prodajo neuporabnega drobnotirnega materiala in
kretniških delov (odpadno železo).
Vrsta posla: neuporabnega materiala.
Lokacija: različne lokacije po Sloveniji.
Predmet prodaje obsega:
– ca. 300 t neuporabnega drobnotirnega
materiala in kretniških delov.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 90.000,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
12. 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 12 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 13 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: 01/29-14-833 ali po elektronski pošti:
jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije
na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice d.o.o.
Ob-2766/11
Zbiranje ponudb za odprodajo
rabljenega gasilskega vozila - cisterne
Na podlagi 21. člena Zakona o razpolaganju stvarnega premoženja države in lokalnih skupnosti, Poklicna gasilska enota Celje
objavlja javno zbiranje ponudb, za gasilsko
vozilo Mercedes Benz s cisterno in črpalko.
Vozilo je letnik 1980. Izklicna cena vozila je
13.187,00 €. Vozilo bo prodano najboljšemu
ponudniku.
Ponudbe posredujte v zaprti kuverti s pripisom: »Ponudba za gasilsko vozilo«, do
6. maja 2011, do 12. ure, na naslov: PGE
Celje, Dečkova 36, 3000 Celje.
Vsi ponudniki bodo o uspehu javne ponudbe obveščeni v 8 dneh po pošti. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba o odprodaji. Ogled vozila je možen
na naslovu PGE Celje.
Poklicna gasilska enota Celje
Ob-2799/11
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih (Uradni list RS, št. 86/10), določil
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list
RS, št. 72/06, 89/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00,
faks 05/384-19-15, e-mail: obcina.tajnik@bovec.si.
II. Opis predmeta prodaje:
V najem se oddaja objekt ''Hotel šola'',
Log pod Mangartom 64, s pripadajočim
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funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc.
št. 89/5, k.o. Log pod Mangartom, v izmeri
poslovna stavba 184 m2 in dvorišče 776 m2.
Objekt ''Hotel šola'' se nahaja v naselju Log
pod Mangartom, tik ob državni cesti in ima
urejen dostop do objekta z lastnimi parkirišči. Objekt ima klet, pritličje, 2 nadstropji
in mansardo, s skupno 854,75 m2 neto površine.
Objekt ima uporabno dovoljenje
št. 351-270/2008 z dne 5. 3. 2009 za opravljanje hotelske dejavnosti.
III. Izhodiščna cena
Izhodiščna najemnina znaša od 1. 6.
2011 do 1. 6. 2016 1275,00 eur/mesec
+ 5% od bruto prometa na mesec. Poleg
najemnine je najemnik dolžan poravnavati
mesečne stroške poslovanja, (telekomunikacije, komunalne storitve, električna energija, zavarovanje in drugi stroški povezani
s poslovanjem).
IV. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 20. 5. 2011.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo
neposredno v sprejemni pisarni ali pošljejo
s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov:
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so
oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 20. 5. 2011. Na pošiljkah mora biti pripis
»Ponudba za Hotel šola – Ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno
označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in
o tem obvestila ponudnika.
V. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
A. Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek;
– sedež ponudnika oziroma naslov;
– identifikacijsko številko za DDV ponudnika;
– matično številko oziroma EMŠO;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe;
– pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi
s ponudbo.
B. Višino ponujene najemnine za objekt
skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, drobnim inventarjem in opremo, ki ne
sme biti nižja od izhodiščen cene.
C. Izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve pogodbe.
D. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
Drugi pogoji oddaje v najem:
– Poslovni prostori se oddajo za določen
čas pet let, pogodba se po preteku pogodbenega časa lahko podaljša.
– Najemnik nima pravice oddati prostora
v podnajem.
– Izhodiščna najemnina se polletno
usklajuje z indeksom rasti življenjskih stroškov.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 10. v mesecu za tekoči mesec.
– Ponudnik mora ob prevzemu hotela
prevzeti vse do prevzema potrjene rezervacije gostov in drugih do takrat potrjenih
storitev v Hotelu šola.
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VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: cena je edini kriterij izbire ponudnika.
VII. Posebna določila: Občina Bovec si
pridržuje pravico, da kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi začeti postopek, brez
odškodninske odgovornosti.
VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana,
bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje
ponudb odprla vse pravočasno prispele in
pravilno označene ponudbe. Prepoznih in
nepravilno označenih ponudb komisija ne
bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom).
Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru,
če se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih
45. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pisna najemna pogodba v roku 15 dni od
sprejema sklepa o izbiri s strani župana Občine Bovec in poziva k podpisu pogodbe.
X. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec pri tajniku ali
pooblaščencu v času uradnih ur.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
Ob-2800/11
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A,
Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti (Urad. list RS, št. 86/10)
in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10),
razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
a) Nezazidano komunalno opremljeno
stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec. Parcele predstavljajo
zaokrožitev obstoječih gradbenih parcel, ki
se nahajajo v neposredni bližini in so v lasti
pravnih oseb:
– parc. št. 375/400 gozd, v izmeri
1513 m2,
– parc. št. 375/313 gozd, v izmeri
102 m2,
– parc. št. 375/336 gozd, v izmeri 919 m2,
vse k.o. Dol. Logatec.
Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 65,00 EUR za m2 oziroma
78,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV.
b) Nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, v skupni izmeri
18184 m2, sestavljeno iz naslednjih parcel:
– parc. št. 789/84, v izmeri 495 m2,
– parc. št. 789/85, v izmeri 213 m2,
– parc. št. 506/1, v izmeri 6183 m2,
– del parc. št. 375/420, v izmeri ca.
400 m2,
– parc. št. 502/8, v izmeri 777 m2,
– del parc. št. 754/4, v izmeri ca.
9736 m2,

– del parc. št. 375/66, v izmeri ca.
380 m2, vse k.o. Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja komunalno
opremljena in vključuje: kanalizacijo, vodo,
javno razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto. Parcelo je možno deliti in se prodaja po delih – velikost delov bo določena
na podlagi želja ponudnikov.
Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 80,00 EUR za m2 oziroma
96,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV.
c) Nezazidana stavbna zemljišča na začetku naselja v Grčarevcu:
– parc. št. 151/21 travnik, v izmeri
741 m2,
– parc. št. 151/23 pašnik, v izmeri 576 m2
in travnik, v izmeri 283 m2,
– parc. št. 151/24 travnik, v izmeri 270 m2
in pašnik, v izmeri 520 m2,
– parc. št. 151/25 travnik, v izmeri 378 m2
in pašnik, v izmeri 601 m2,
– parc. št. 151/26 travnik, v izmeri
819 m2,
– parc. št. 151/27 travnik, v izmeri
772 m2,
– parc. št. 151/28 travnik, v izmeri
798 m2,
– parc. št. 151/29 travnik, v izmeri
777 m2,
– parc. št. 151/30 travnik, v izmeri
808 m2,
– parc. št. 151/31 travnik, v izmeri
968 m2, vse k.o. Grčarevec.
Namenska raba zemljišč je v veljavnih
prostorskih aktih trenutno opredeljena kot
površine za objekte za začasno bivanje.
Občina Logatec je v zadnji fazi sprejema
novega prostorskega akta, v katerem pa
so predmetna zemljišča opredeljena kot površine za stanovanja – površine podeželskega naselja.
Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalna oprema bo zagotovljena
v roku enega leta od podpisa pogodbe pri
notarju.
Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 60,00 EUR za m2 oziroma
72,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV.
č) Gozdna zemljišča:
– parc. št. 600 gozd, v izmeri 20110 m2,
k.o. Blekova vas,
– parc. št. 417 gozd, v izmeri 626 m2,
k.o. Hrušica,
– parc. št. 418 gozd, v izmeri 3692 m2,
k.o. Hrušica.
Izklicna cena za gozdno zemljišče je
1,00 EUR za m2.
Postopek prodaje gozdnega zemljišča
Po odpiranju ponudb prispelih na to javno ponudbo bodo za zemljišča znane najvišje ponujene cene. V skladu z 20. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih bodo kmetijska
zemljišča po najvišji ponujeni ceni ponujena
v prodajo z oklicem na oglasni deski oziroma spletnem portalu Upravne enote Logatec. Vsi ponudniki, ki ste s svojo ponudbo
sodelovali na tem javnem zbiranju ponudb
za prodajo nepremičnin, morate sodelovati
tudi kot ponudnik v postopku prodaje kmetijskega zemljišča po Zakonu o kmetijskih
zemljiščih, ki sledi tej javni ponudbi. Svoj
interes po nakupu izkažete s pisno izjavo
o sprejemu ponudbe, ki jo priporočeno pošljete s povratnico ali jo neposredno vložite
v sprejemni pisarni prodajalke Občine Logatec in Upravne enote Logatec.
Med interesenti za nakup zemljišča, ki
bodo sprejeli ponudbo za prodajo zemljišča
pri Upravni enoti Logatec, bo izbran predku-
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pni upravičenec glede na vrstni red, določen
v 23. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu
pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
d) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu:
Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% od izklicne cene na podračun
št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 18. 5. 2011 do
10. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«.
Javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 2011,
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu
k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško
knjigo, nosi prodajalka.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali na
tel. 01/759-06-18.
Občina Logatec
Št. 34/2011
Ob-2802/11
Na podlagi 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, 49/10), Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči–uradno prečiščeno besedilo
(MUV, št. 12/2009) in sklepa št. 32, 30.
redne seje Mestnega sveta Mestne občine
Maribor z dne 13. 7. 2009, Javno podjetje za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljeva-

nju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
Zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566,
555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546,
537, 535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4,
504/2, 503/2, 481/2, 487/2, 486/2, 553/2,
568, 556, 552/4, 545/3, 529/2, 547, 510/2,
493, 492, 496/2, 502, 511, 534/2, 533, 557,
565, 705/32, 569, 564, 548/2, 510/3, 494/2,
495/2, 494/1, 495/1, 534/1, 552/2, 562/1,
563, 559, 558, 552/3, 548/1, 532, 531/1,
k.o. Pobrežje, v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišča se nahajajo na zaprtem delu
odlagališča nenevarnih odpadkov Pobrežje
in skupaj merijo 203.087 m2.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča za
nepremičnine veljajo naslednji prostorski akti:
Dolgoročni plan Občine Maribor za obdobje
1986-2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87),
Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za
obdobje 1986-1990 (MUV, št. 12/86, 20/88,
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Maribor za območje Mestne občine Maribor (MUV, št. 7/93, 8/93,
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98,
11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04,
8/08, tehnični popravek MUV, št. 17/09 in
Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07,
36/07 in 111/08), Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 19/06, 1/07, 5/07,
14/08, 15/08, 26/09 obvezna razlaga MUV,
št. 1/08 in 5/08, popravek MUV, št. 17/09,
sklep MUV, št. 30/09), Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urbanistične
zasnove Maribora (MUV, št. 26/98, 2/01 in
14/02) in Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za podeželje v Občini Maribor (MUV,
št. 11/93, spremembe ter dopolnitve v MUV,
št. 26/98, 11/00, 2/01, 7/01, 12/02, 23/02
in 25/04).
Predmetna površina je po svoji podrobnejši namenski rabi v planskih aktih občine
opredeljena kot površina za šport. Navedeno območje se začasno ureja z Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
(MUV, št. 19/06 in spremembe), v skladu
s katerim so možni samo omejeni posegi
v prostor – za dokončno ureditev območja
je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta in sicer v skladu
z izhodišči iz planskega akta. V primeru
odmika od podrobnejše namenske rabe iz
planskega dokumenta je potrebno spremembe urejati z občinskim prostorskim
načrtom (OPN) ali državnim prostorskim
načrtom (DPN).
Po veljavnih aktih je severni in zahodni del območja predviden kot rezervat za
cesto.
Kolikor bo občina, v skladu s prostorskimi akti, potrebovala dele zemljišč za izgradnjo ceste, bo kupec v prodajni pogodbi zavezan, da kasneje odmerjene dele zemljišč
proda občini po enaki ceni, kot jih je kupil.
Predmetno območje je zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov in je v skladu
s 57. členom Uredbe o odlaganju odpadkov
na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06,
98/07, 62/08 in 53/09) na njem potrebno izpolnjevati zahteve in obveznosti, ki jih je dol-
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žan izvajati upravljalec zaprtega odlagališča
Snaga javno podjetje d.o.o., v skladu z odločbo o zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Pobrežje, katero je izdalo Ministrstvo
za okolje in prostor, štev. 35467-5/2004-27
z dne 22. 6. 2010. V skladu z določili uredbe
o odlaganju odpadkov je obratovanje odlagališča po zaprtju najmanj 30 let, t.j. v konkretnem primeru vsaj do leta 2039.
Po delu zemljišč parc. št. 503/2, 504/2
in 505/4, k.o. Pobrežje poteka javna pot,
ki je kategorizirana pod št. 748090, št. odseka 748091. Prav tako poteka javna pot po
delu zemljišč parc. št. 481/2, 487/2, 486/2,
492, 496/2 in 495/2 iste k.o. Hojo in vožnjo
po gornjih javnih poteh mora bodoči lastnik
pustiti nemoteno v uporabi vsem uporabnikom.
Zemljišča se prodajajo po ceni, ki znaša
5.181.950,49 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566,
555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546,
537, 535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4,
504/2, 503/2, 481/2, 487/2, 486/2, 553/2,
568, 556, 552/4, 545/3, 529/2, 547, 510/2,
493, 492, 496/2, 502, 511, 534/2, 533, 557,
565, 705/32, 569, 564, 548/2, 510/3, 494/2,
495/2, 494/1, 495/1, 534/1, 552/2, 562/1,
563, 559, 558, 552/3, 548/1, 532, 531/1, k.o.
Pobrežje, bodo prodana na podlagi javnega
zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil
najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne
cene.
Izhodiščna cena za javno zbiranje ponudb je 5.181.950,49 EUR.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni
podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje dokumente:
– pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz
AJPES-a in številko TRR,
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta in številko TRR,
– samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme
biti starejše od 30 dni in številko TRR,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini
518.195,05 EUR, kar znaša 10% od izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. št. 04515-0000651184, odprt
pri NKBM d.d. najkasneje do 17. 5. 2011,
– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,
– v pisni ponudbi je potrebno navesti
ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko
ponudnik navede višjo ali enako ceno od
izhodiščne,
– posebno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisanimi pogoji,
– in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 31. 10. 2011.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe
v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba na
nakup zemljišča–Pobrežje – Ne odpiraj«,
morajo biti na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do
srede, 18. 5. 2011, do 12. ure.
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4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru,
da bosta dva ali več ponudnikov ponudila
enako najvišjo ceno, bo Komisije za izvedbo
in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb
bo javno in sicer dne 19. 5. 2011 ob 9. uri,
na sedežu JP GSZ d.o.o.
5. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o.
skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika.
Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh
po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine na način in
v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
V primeru, da najugodnejši ponudnik
odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo
z drugim najugodnejšim ponudnikom brez
javnega zbiranja ponudb.
7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem
sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom
prodaje in sicer v višini 1,5% od izhodiščne
cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vključenim DDV.
9. Ustavitev postopka: JP GSZ d.o.o.
lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/22-01-422, 423, ali info@jp-gszmb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-2833/11
Slovenska ljudska stranka, Beethovnova
4, Ljubljana, objavlja
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1.1. do 31. 12. 2010
Zap.
št.
I.

Znesek
v EUR

Postavka
PRIHODKI

1

Prihodki iz državnega proračuna

107.903,13

2

Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti

401.565,34

3

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

243.451,12

4
5

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

16.000,00

Drugi prihodki

92.343,17

CELOTNI PRIHODKI
II.

861.262,76

ODHODKI
1

Stroški volitev

397.110,61

2

Drugi stroški in izredni odhodki

727.597,33

CELOTNI ODHODKI
III.

Davek od dobička od pridobitne dejavnosti

IV.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

V.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

1.124.707,94
0,00
263.445,18

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

Postavka

Znesek v EUR

SREDSTVA
1

Opredmetena osnovna sredstva

57.959,83

2

Dolgoročne finančne naložbe

10.750,42

3

Kratkoročne finančne naložbe

15.980,80

4

Denarna sredstva na računih

163.283,35

5

Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

II.

20.546,57
268.520,97

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSREV
1

Ustanovitveni vložek

2

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

0,00

3

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

0,00

4

Presežek odhodkov nad prihodki

-263.445,18

4a

Presežek prihodkov nad odhodki

0,00

5

Druge obveznosti do virov sredstev

532.166,15

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

268.720,97
Slovenska ljudska stranka
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Ob-2851/11
ZARES – nova politika, Župančičeva 8,
Ljubljana, objavlja
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
1. 1. 2010–31. 12. 2010

Zap. št.

Postavka

I.

PRIHODKI

1

prihodki državnega proračuna

2

prihodki proračuna lokalne skupnosti

3

prispevki pravnih ih fizičnih oseb ter zasebnikov

4

prispevki pravnih ih fizičnih oseb ter zasebnikov,

Znesek
287.879
54.276
201.953

ki presegajo v zakonu določeno višino
5

drugi prihodki

0
46.215

CELOTNI PRIHODKI

590.323

II.

ODHODKI

1

stroški volitev

350.820

2

drugi stroški in izredni stroški

411.649

CELOTNI ODHODKI

762.469

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

172.146

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev 2010
Zap. št.
I.

Postavka

1

opredmetena osnovna sredstva

2

dolgoročne finančne naložbe

3

kratkoročne finančne naložbe

4

Znesek

SREDSTVA
2.245
820

denarna sredstva na računih

21.457

druga sredstva

2.526

SKUPAJ SREDSTVA

27.048

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
II

ustanovitveni vložek

1

dolgoročne obveznosti iz financiranja

2

kratkoročne obveznosti iz financiranja

3

druge obveznosti do virov sredstev

27.048

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

27.048
ZARES – nova politika
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2011-301
Ob-2456/11
Na podlagi sklepa seje Sindikata trgovskega podjetja Gorice d.o.o. Šentilj,
z dne 12. 3. 2011, matična številka 1047205,
sindikat z dne 12. 3. 2011 preneha delovati.
Izbris se vodi v evidenci statutov Upravne enote Pesnica, pod zaporedno št. 15.
Št. 101-1/2011
Ob-2467/11
Pravila Sindikata delavcev gradbenih
dejavnosti Slovenije, GP Gradišče Cerknica, C. 4. maja 80, 1380 Cerknica, ki so
bila vpisana v evidenci statutov sindikatov
pri Upravni enoti Cerknica, pod zaporedno
številko 9, dne 26. 4. 1993, se prenehajo
hraniti in se izbrišejo iz evidence z dnem
dokončnosti te odločbe.
Št. 101-4/2011-2
Ob-2620/11
Statut o organiziranju in delovanju Sindikata podjetja SABS TUB SWATY d.d. Maribor, ki je hranjen v Upravni enoti Maribor
na podlagi odločbe številka 141-4/2003-112
z dne 18. 2. 2003 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
pod zaporedno številko 4/2003, z dne 14. 2.
2003, se zbriše iz evidence statutov sindikatov z dne 8. 4. 2011.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 7/2011, z dne 8. 4. 2011.
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Objave po Zakonu o medijih
Št. 114/11
Ob-2770/11
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Božo Jašovič, Matjaž Kovačič, France
Arhar, Jože Lenič, Dušan Drofenik, Gorazd
Trček, André-Marc Prudent, Igor Kragelj,
Vera Dolinar, Drago Pišek, Sibil Svilan,
Klemens Nowotny, Alexander Picker, Mitja
Otorepec.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-11-0081
Ob-2884/11
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št 47/06 in 65/07 – Odločba
US) v povezavi z Zakonom o splošnem
upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS,
št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po umrlima Mrevlje Mariji, Brje 109,
5263 Dobravlje, Bolko Jožefi, Vrtovin 90,
5262 Črniče, lastnicama parcele 1807/1,
k.o. 2395-Brje, da se javijo v 30-tih dneh
od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem
portalu e-uprave, ter vstopijo v postopek
ureditve meje med parcelo 1807/1 in parcelo *53, k.o. 2395-Brje.
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 Nova Gorica
dne 7. 4. 2011
Št. 2512-11-0081
Ob-2885/11
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št 47/06 in 65/07 – Odločba
US) v povezavi z Zakonom o splošnem
upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS,
št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po umrlem Kobal Antonu, Gradišče
pri Vipavi 48, lastniku parcele *340/1, k.o.
2401-Vipava, da se javijo v 30-tih dneh od

dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem
portalu e-uprave, ter vstopijo v postopek
ureditve meje med parcelo *340/1 in parcelama 204, *340/2, k.o. 2401-Vipava.
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 Nova Gorica
dne 7. 4. 2011
Št. 2512-11-0081
Ob-2886/11
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št 47/06 in 65/07 – Odločba US)
v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem
postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06
– u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07) poziva
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po
umrlih Cigoj Albertu, Brje 61, 5263 Dobravlje,
Cigoj Rozaliji, Brje 61, 5263 Dobravlje, Cigoj Alojzu, Brje 61, 5263 Dobravlje, lastnikih
parcele *189/2, k.o. 2395-Brje, da se javijo
v 30-tih dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem portalu e-uprave, ter vstopijo
v postopek ureditve meje med parcelo *189/2
in parcelo *189/1, k.o. 2395-Brje.
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 Nova Gorica
dne 7. 4. 2011
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Objave gospodarskih družb
Ob-2819/11
Uprava družbe Telekom Slovenije, d.d.,
in poslovodstvo družbe Mobitel, telekomunikacijske storitve, d.d., na podlagi 586. člena
ZGD-1 obveščata, da je bila dne 28. 4. 2011
Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložena
Pogodba o pripojitvi družbe Mobitel, telekomunikacijske storitve, d.d., Ljubljana, Vilharjeva cesta 23, k družbi Telekom Slovenije,
d.d., Ljubljana, Cigaletova ulica 15.
Poslovodstvi obeh družb delničarje
družb Telekom Slovenije, d.d., in družbe
Mobitel, telekomunikacijske storitve, d.d.,
opozarjata na njihove pravice, kot jih opredeljuje 586. člen ZGD-1, in sicer, da imajo
vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine
vsake od družb, ki bo odločala o soglasju
za pripojitev, možnost pregledati naslednje
listine:
1. pogodbe o pripojitvi, opr. št.
SV 360/11,
2. letnih poročil Telekoma Slovenije,
d.d., in Mobitela, d.d., za zadnja tri poslovna leta,
3. poročila uprave Telekoma Slovenije, d.d., o pripojitvi v skladu s 582. členom
ZGD-1,
4. poročila upravnega odbora Mobitela,
d.d., o pripojitvi v skladu s 582. in 584. členom ZGD-1,
5. poročila nadzornega sveta Telekoma
Slovenije, d.d., o pregledu pripojitve v skladu s 584. členom ZGD-1,
in da imajo pravico zahtevati, da se jim
na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dajo prepisi gornjih
listin.
Delničarji Telekoma Slovenije, d. d,. imajo možnost, da vsak delovni dan, od 10.
do 13. ure, na sedežu družbe Cigaletova
15, Ljubljana, pregledajo zgoraj navedene
listine.
Delničar Mobitela, d.d., ima možnost, da
vsak delovni dan, od 10. do 13. ure, na sedežu družbe Vilharjeva cesta 23, Ljubljana,
pregleda zgoraj navedene listine.
Za veljavnost pogodbe o pripojitvi je potrebno soglasje edinega delničarja družbe
Mobitel, telekomunikacijske storitve, d.d.,
ki bo odločal o soglasju na skupščini dne
1. 6. 2011, ter soglasje skupščine družbe
Telekom Slovenije, d.d., ki je predvidena za
15. 6. 2011.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo
objavljene na spletnih straneh družbe, www.
telekom.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let
od datuma objave.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
Ivica Kranjčević
Mobitel,
telekomunikacijske storitve, d.d.
glavni izvršni direktor
Zoran Janko
Ob-2842/11
Direktorica družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o., Valvazorjev trg 6, 3270 Laško, matična številka: 5677327000 (v nadaljevanju:
A IN A VESENJAK, d.o.o. ali družba) na
podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja obvestilo:

1. Dne 29. 4. 2011 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celje predložen
Delitveni načrt družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o.
2. Na sedežu družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o. je od objave tega obvestila do dneva
skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju
k delitvi, vsak delovnik med 10. do 12. uro
na vpogled:
– Delitveni načrt družbe A IN A VESENJAK, d.o.o.,
– letno poročilo družbe A IN A VESENJAK, d.o.o. za zadnja tri leta.
3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo direktor družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o. ustno razložil Delitveni načrt, prav
tako pa bo družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva sestave
Delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje predvsem tista
sprememba, zaradi katere bi bilo primerno
drugačno menjalno razmerje.
A IN A VESENJAK, d.o.o.
direktor
Vesenjak Andreja
Ob-2621/11
Likvidacijski upravitelj družbe Knauf Insulation Tehnologija d.o.o., Škofja Loka –
v likvidaciji, Trata 32, 4220 Škofja Loka, matična številka 3562018000 (v nadaljevanju:
»Družba«), Jean Paul Defrance, v skladu
s 412. členom ZGD-1 poziva vse upnike
družbe, da mu v roku 30 dni od objave
tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe. Upniki naj prijavo terjatev do družbe
skupaj z dokazili posredujejo s priporočeno
pošto na naslov pooblaščenca likvidacijskega upravitelja, odvetniško pisarno Jadek &
Pensa d.n.o.-o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Knauf Insulation Tehnologija d.o.o. – v likvidaciji«.
Likvidacijski upravitelj
Jean Paul Defrance
Ob-2794/11
Ustanovitelj in družbenik družbe ART
STUDIO, d.o.o., Spodnje Duplje 4, Duplje,
Boštjan Gradišar, stanujoč Spodnje Duplje
4, Duplje, je dne 31. 3. 2011 na podlagi določil člena 403 ZGD v zvezi z členom 405
ZGD sprejel sklep o začetku postopka redne
likvidacije nad družbo.
Za likvidacijskega upravitelja je bila imenovana Romana Rendulič, Cesta Kokrškega odreda 25 C, Kranj.
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
opr. št. Srg 2011/13838 z dne 18. 4. 2011
v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo ART STUDIO, d.o.o.
– v likvidaciji.
Upniki družbe ART STUDIO, d.o.o. – v likvidaciji, se skladno določilu člena 412 in
člena 11 ZGD pozivajo, da v roku 30 dni,
od dneva objave tega poziva v Uradnem
listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe
v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi

dokazili o temelju in višini svojih terjatev, pošljejo na naslov ART STUDIO, d.o.o. – v likvidaciji, Spodnje Duplje 4, 4203 Duplje.
Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe ART STUDIO, d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Likvidacijski upravitelj
družbe ART STUDIO, d.o.o. –
v likvidaciji,
Romana Rendulič

Sklici skupščin
Ob-2790/11
Na podlagi 30. člena Statuta družbe
Mlinostroj d.d. Domžale, uprava družbe
sklicuje
14. redno skupščino,
ki bo v ponedeljek, dne 6. 6. 2011, ob
14. uri, v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter izvolitev delovnih teles.
1.1. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: izvoli se predsednik skupščine
in verifikacijska komisija. Notarski zapisnik
sestavi notar Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom, revizijskim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta
ter s prejemki članov uprave in nadzornega
sveta za poslovno leto 2010.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini
114.640 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: skupščina podeli razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovanje
v letu 2010.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
4.1. Sklep po predlogu nadzornega sveta: za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2011 imenuje družba RIPRO d.o.o. iz
Velenja.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 2. 6. 2011 in ki
prijavijo svojo udeležbo upravi družbe tako,
da uprava družbe prejme prijave in pooblastila najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 2. 6. 2011.
Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti
poslovno sposobno fizično ali pravno osebo,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Pisno pooblastilo je treba predložiti družbi
in ostane shranjeno pri njej. Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine uro pred začetkom zase-
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danja. Udeleženci skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe.
Gradivo o katerem sklepa skupščina
(letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, revizijsko poročilo, besedilo predlaganih
sprememb statuta in utemeljeni predlogi za
sprejemanje sklepov) je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe od objave
sklica do zasedanja skupščine vsak delovni
dan, od 14. do 15. ure.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo
mora na skupščini dati delničarjem zanesljive
podatke o zadevah družbe, če so potrebni za
presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja
delničarjev z isto vsebino lahko da podatke
v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
Mlinostroj d.d. Domžale
uprava
Miroslav Jerin
Št. 5/11
Ob-2791/11
V skladu s 6.3.2. in 6.3.4. členom Statuta
delniške družbe Pivka perutninarstvo d.d.,
Kal 1, Pivka, sklicuje uprava družbe
17. skupščino
delniške družbe Pivka perutninarstvo
d.d.,
ki bo dne 30. 5. 2011, ob 14. uri, na sedežu družbe, v sejni sobi, Kal 1, Pivka.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1
1. Za predsednika skupščine se izvoli
Stane Kranjec, za preštevalca glasov se
imenujeta Cvetka Rebec in Boštjan Žitko.
Skupščini prisostvuje notar Darko Jerše.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2010, mnenjem pooblaščenega revizorja in
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2010.
Predlog sklepa št. 2
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, mnenjem pooblaščenega
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za leto
2010.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2010.
Predlog sklepa št. 3
3. Bilančni dobiček družbe Pivka d.d., ki na
dan 31. 12. 2010 znaša 1.083.867,99 EUR,
se razporedi:

– Del bilančnega dobička v višini
149.999,11 EUR se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe KDD na
dan 31. 5. 2011, v obliki dividende, ki znaša 0,13807 EUR bruto na delnico, in ki se
izplača delničarjem v roku 60 dni od dneva
skupščine.
– Preostanek bilančnega dobička v višini
933.868,80 EUR ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa št. 4
4. Za pooblaščenega revizorja družbe
za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko
družbo PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje 10,
Postojna.
5. Iztek mandata dosedanjim članom
nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
5.1. Skupščina ugotovi, da se je z dnem
26. 4. 2011 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev: Marku Močanu, Stojanu Hergouthu
in Bojanu Pečenku.
5.2. Skupščina imenuje nove člane nadzornega sveta: Marka Močana, Stojana
Hergoutha in Bojana Pečenka, za obdobje
štiriletnega mandata, to je od 27. 4. 2011
dalje.
5.3. Skupščino se seznani, da je svet
delavcev izvolil 2 člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje štiriletno mandatno obdobje od 10. 5. 2011
dalje. Nova člana NS-ja sta Darja Kaluža in
Valter Brezovnik.
Gradivo za skupščino je na vpogled
v tajništvu družbe, na sedežu družbe Kal
1, Pivka vsak dan, od 8. do 10. ure, od
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
in da so vpisani v delniški knjigi, ki se vodi
na Klirinško depotni družbi.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol
ure pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Pivka perutninarstvo, d. d
predsednik uprave
Janez Rebec
Št. 4015149
Ob-2813/11
Na podlagi 30. in 31. točke Statuta ETOL
d.d., Tovarne arom in eteričnih olj d.d. Škofja
vas, Škofja vas 39, sklicuje uprava
17. redno sejo skupščine ETOL d.d.,
ki bo 30. maja 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe v Škofji vasi 39, Škofja vas.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine.
– Imenovanje predsednika skupščine.
– Imenovanje preštevalcev glasov.
– Ugotovitev prisotnosti notarke Katje
Fink za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in ugotovi se prisotnost notarke Katje Fink.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za leto 2010 z informacijo
o prejemkih članov vodenja in nadzora.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predstavitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila za leto 2010 in informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička ETOL-a d.d. za leto
2010.
Bilančni dobiček
družbe ETOL d.d., za
leto 2010 znaša
Od tega znaša
nerazporejen dobiček
preteklih let
Izguba leta 2010
znaša

1.053.304,23 EUR.
5.724.430,89 EUR.
4.672.126,66 EUR.

Bilančni dobiček uporabi:
– za izplačilo dividend
(1,1 EUR bruto na
delnico)
Preostanek
bilančnega dobička
leta 2010, v višini
ostane nerazporejen.

280.080,90 EUR
773.223,33 EUR

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na
dan 3. 6. 2011, na način, določen s sklepom
uprave.
4. 2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi družbe za poslovno leto 2010.
4.3. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2010.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled letnega poročila za
leto 2011.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2011 se imenuje družba Ernst & Young
d. o. o. Ljubljana.
6. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta, ki zastopa interese delničarjev.
Predlog sklepa:
6. 1. Skupščina ugotovi, da je članu
nadzornega sveta dr. Tomažu Subotiču
zaradi odstopne izjave prenehal mandat
v nadzornem svetu družbe ETOL d.d.
s 17. 1. 2011.
6. 2. Skupščina za člana nadzornega
sveta družbe ETOL d.d. ki zastopa interese
delničarjev, za mandatno dobo od dneva
imenovanja do 7. 9. 2012 imenuje Zdenka
Podlesnika.
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Predlagatelja sklepov za skupščino sta
uprava družbe in nadzorni svet.
Gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine, vključno
s predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta z obrazložitvami in z letnim poročilom,
revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe ETOL d.d. v Škofji vasi 39,
Škofja vas, in sicer od dneva sklica naprej,
vsak delavnik med 8. in 12. uro. Vabilo bo
objavljeno v Uradnem listu RS, dne 29. 4.
2011, prav tako je gradivo dostopno na spletni strani družbe, www.etol.com. Na spletni
strani družbe, www.etol.com so dostopni
tudi podatki iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 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
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve
za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na
naslov: skupscina@etol.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica, 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 in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Delničar
lahko predloge sklepov in volilne predloge
družbi sporoči tudi na elektronski naslov:
skupscina@etol.si.
Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna
poslati zanesljive podatke in odgovore na
vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če
so takšni odgovori in podatki potrebni za
presojo točk dnevnega reda skupščine. Na
vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko
da podatke v skupnem odgovoru.
Informacije o pravicah delničarjev iz
prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena tega zakona
so dostopne na spletni strani družbe.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so kot imetnik delnic družbe
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
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dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na
sedež družbe najpozneje do konca četrtega
dne pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno
in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno
v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na
spletni strani družbe.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev
je pisna prijava udeležbe, naslovljena na
sedež družbe, ki mora prispeti na sedež
družbe najkasneje do 26. 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.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
254.619 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna
delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba ETOL
d.d. nima lastnih delnic.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov glasov. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri na
istem mestu. Na tem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delitev dividend
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini in sicer delničarjem, vpisanim pri
KDD na dan 3. 6. 2011, na način, določen
s sklepom uprave.
ETOL d.d., Tovarna arom in eteričnih olj
d.d. Škofja vas
predsednik uprave:
mag. Zdenko Zanoški
Št. 12/2011
Ob-2814/11
Na podlagi določil Statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. sklicujemo
19. sejo skupščine delniške družbe
Česalnice Ljubljana d.d., Ljubljana,
Luize Pesjakove 9,
ki bo v sredo, dne 1. 6. 2011 ob 13. uri,
na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja
Petra Meze, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2010 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za leto 2010.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček, ugotovljen v letnem
poročilu za leto 2010 po stanju na dan
31. 12. 2010 znaša 19.800,48 EUR in se
v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2010.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. zaradi
uskladitve z določili ZGD-1.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Česalnice Ljubljana
d.d. zaradi uskladitve z določili ZGD-1,
v predloženem besedilu.
6. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta z dnem 5. 6. 2011,
skupščina izvoli nove člane nadzornega
sveta, ki zastopajo interese delničarjev: Majdo Čadež dipl. oec., Renato Ambrožič dipl.
oec. in Martino Habič.
Mandat novih članov nadzornega sveta
začne teči z dnem 5. 6. 2011 in traja 4 leta.
Ugotovi se, da je svet delavcev družbe
v nadzorni svet kot predstavnika zaposlenih
izvolil dva člana.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Gradivo za skupščino družbe
z predlogi sprememb statuta ter čistopisom
statuta so na razpolago vsem delničarjem
v prostorih Česalnice Ljubljana d.d., Luize
Pesjakove 9, vsak delovni dan, od 11. do
12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni pred
zasedanjem. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 30. 5. 2011.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane
v istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Česalnice Ljubljana d.d. Ljubljana
Uprava d.d.:
Stanka Božnar
Ob-2815/11
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, sklicuje uprava družbe
17. skupščino
delniške družbe Melamin kemična
tovarna d.d. Kočevje,
ki bo v sredo, 1. junija 2011 ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe Tomšičeva 9,
v Kočevju.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov,
notarja in zapisnikarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Tomo
Jarni, za preštevalki glasov Milena Klun in
Sabina Grišin, za notarja in zapisnikarja pa
notarka Nina Češarek.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Melamin d.d.
Kočevje in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil
letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010, ter podelitev nagrad članom
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
1. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno
delo v poslovnem letu 2010.
2. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2010.
3. Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2010 v višini 3.189.630,26 EUR
se ne razporedi.
4. Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov preteklega leta izplača
nagrada v skupni bruto višini 10.015,00 EUR
v razmerju sejnin. Nagrada se izplača v roku
tridesetih dni po seji skupščine.
3. Imenovanje revizorja za leto 2011,
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8,
Ljubljana.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da družba
prijavo prejme najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, to je dne
28. 5. 2011 (presečni dan).
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji
zahtevo za dodatno točko dnevnega reda
pošljejo družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine. Delničarji lahko
zahteve za dodatne točke dnevnega reda
družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na
naslov:skupscina@melamin.si.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali

za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta
ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev,
ki družbi niso poslani v navedenem roku
sedmih dni in so dani najpozneje na sami
skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov:skupscina@melamin.si.
Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in
obrazložitvijo točk dnevnega reda
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko
dnevnega reda, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v splošnem kadrovskem
sektorju, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8.
do 12. ure.
Gradivo za skupščino je objavljeno in
delničarjem dostopno na spletni strani družbe, www.melamin.si.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti v skladu s prvim
odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem
mora uprava na skupščini dati delničarjem
zanesljive podatke o zadevah družbe, če so
potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1
so dostopne na spletni strani družbe, www.
melamin.si.
Način glasovanja
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi najkasneje ob začetku zasedanja skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno pri družbi. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu
je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: skupscina@melamin.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo v sejni sobi na sedežu družbe pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo
vpisali na seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeli glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.
Skupno število vseh izdanih delnic družbe Melamin d.d. Kočevje (z oznako MKOG)
je na dan sklica skupščine 349.913. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je
349.913.
Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje
direktor družbe
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.
Ob-2816/11
Na podlagi 36. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici, uprava
družbe sklicuje
17. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri
Gorici, Polje 15,
ki bo v četrtek, 2. 6. 2011, ob 13. uri,
na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Polje 15.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 17. skupščine in izvolitev
delovnega telesa skupščine.
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Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Robert Žerjal, za preštevalki glasov se imenujeta Nataša Podlipnik
in Karmen Bavčar, za notarska opravila se
potrdi izbranega notarja Andreja Rozmana.
2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila za
poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010 ter informacijo
o prejemkih članov vodenja in nadzora.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe
za leto 2010 znaša 1.173.782,74 EUR in
vključuje le dobiček leta 2010. Ugotovljeni
bilančni dobiček ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi
razrešnico za delo v letu 2010.
3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2010.
Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo
ločeno.
4. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o. Davčna ulica 1, Ljubljana,
za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d.
za poslovno leto 2011.
Predlagatelj sklepa pod točko 4. dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov pa
nadzorni svet in uprava skupaj.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo
o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega
odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe
v Šempetru pri Gorici, Polje 15 (v Področju
organizacije in splošnih zadev, vsak delovni
dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure, in na spletni strani družbe: http://www.iskra-ae.com.
Sklic skupščine, obrazložitev predlogov
sklepov in ostalo gradivo je objavljeno
tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije
iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter
izčrpne informacije o pravicah delničarjev
v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne
točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter
pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi
odstavek 298. člena, prvi odstavek 300.,
301. in 305. člena ZGD-1) so objavljene na
spletni strani družbe.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 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
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družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov: skupscina@iskra-ae.com.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo
na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za
katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
uprave ali nadzornega sveta in da bo druge
delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah
delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni
potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov: skupscina@iskra-ae.com.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti posredovani v skenirani obliki kot
priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa
lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma
pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter
avtentičnost njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do vključno 30. 5. 2011, in ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dneva pred zasedanjem skupščine, to je do
29. 5. 2011. Prijava se pošlje po pošti na
naslov: Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter
pri Gorici, Polje 15. Prijave na skupščino ni
mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo
prijave z originalnimi podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen
na spletni strani družbe, vsak delničar pa
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu
družbe (Področje organizacije in splošnih
zadev), vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9.
do 12. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@iskra-ae.com, in
sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne
osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico
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do preveritve identitete delničarja oziroma
pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po
elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na
enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
1.608.313 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas
na skupščini. Na dan sklica skupščine ima
družba 9.182 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.
Vljudno prosimo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino evidentirajo in s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalna sredstva vsaj 30 minut pred začetkom
zasedanja. Sejna soba bo za udeležence
skupščine odprta eno uro pred začetkom
zasedanja.
Iskra Avtoelektrika d.d.
predsednik uprave
Edvin Sever
Ob-2817/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi
7. točke Statuta delniške družbe SIP Strojna
industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini,
Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju: tudi družba), sklicujeta
uprava in nadzorni svet
14. skupščino
delniške družbe SIP d.d., Šempeter v
Savinjski dolini,
ki bo dne 30. 5. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe SIP d.d., Šempeter, v Savinjski
dolini, Juhartova ulica 2, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
2.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Dušan Pungartnik, za preštevalki
glasov pa se imenujeta Aleksandra Hudournik in Helena Kolar.
2.2. Seji prisostvuje vabljeni notar Srečko
Gabrilo za sestavo notarskega zapisnika.
3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2010 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o pregledu Letnega poročila ter stališčem nadzornega sveta do revizorjevega Poročila za poslovno leto 2010.
Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2010, pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizorjevega
poročila za poslovno leto 2010 in potrditvijo
letnega poročila za poslovno leto 2010.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2010 znaša 0,00 EUR.

4.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2010.
4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2010.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za poslovno leto 2011.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Na predlog nadzornega sveta, skupščina imenuje za poslovno leto 2010 revizijsko družbo Constantia Plus d.o.o., Ljub
ljana.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 26. 5. 2011.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in
glasovanje na skupščini prijavil pri družbi
najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine s pisno prijavo, na naslov: SIP Strojna industrija d.d., Šempeter
v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, 3311
Šempeter v Savinjski dolini.
Skupščine se lahko tudi udeležijo pooblaščenci in zastopniki delničarjev. Pooblastilo
mora biti pisno, ki ga je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev pisne zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi
najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v
nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
družbi poslal predlog za objavo v skladu
s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Ponovno zasedanje skupščine
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih več kot 15% vseh
glasov, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne, tj. 30. 5. 2011, ob 12.30, v istih
prostorih. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na spletni strani družbe /www.sip.si/
in poslovnem naslovu družbe Juhartova
ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini, so od
dneva sklica skupščine pa vse do vključno
dneva zasedanja skupščine, v času od 10.
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do 12. ure v tajništvu družbe dostopni in
brezplačno na voljo:
– predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2010,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila,
– spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Pravica do obveščenosti:
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
SIP d.d.
predsednik nadzornega sveta:
mag. Uroš Korže
uprava družbe– generalni direktor:
Janez Širovnik
Zaradi čimbolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence, da
se pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Letno poročilo družbe SIP je objavljeno
na internetni strani Ljubljanske borze d.d.,:
http: //seonet.ljse.si
Ob-2818/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe TEKOL d.d., sklicuje
uprava družbe
16. redno skupščino,
ki bo dne 31. 5. 2011 ob 10. uri, v prostorih sedeža družbe v Mariboru, Ul. pohorskega bataljona 14, in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli
Bezjak Diana,
– za preštevalki glasov se imenujeta
Špurej Andrejka in Vlasta Antonič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2010, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša
595.971,96 EUR in je sestavljen iz čistega
poslovnega izida poslovnega leta 2010 v višini 27.432,10 EUR in prenesenega čistega
dobička v višini 568.539,86 EUR, ostane
nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2009 in jima podeljuje razrešnico.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje revizorja PLUS
REVIZIJA d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana, za

revizijo računovodskih izkazov družbe za
leto 2011.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), ter svojo udeležbo na skupščini tudi
prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno in dostavljeno
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo ostane hranjeno
v poslovni dokumentaciji družbe ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine
ob vstopu v dvorano.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje 3 dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev 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 poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi skenirano po
elektronski pošti in sicer na e-mail naslov:
info@tekol.si.
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.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predlog sklepov
iz člena 300. ZGD-1 ali volilne predloge za
volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma
volilni predlog se objavi oziroma sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1, če bodo ti družbi
poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena
300. in 301. ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in
volilne predloge družbi sporočijo tudi skenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail
naslov: info@tekol.si.
Pravice do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svoje pravice do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
13760 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine.
Gradivo za skupščino, ki vključuje:
– obrazložene in utemeljene predloge
sklepov s prilogami,
– letno poročilo družbe TEKOL d.d. za
leto 2010,
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– poročilo neodvisnega revizorja,
– poročilo nadzornega sveta o preveriti
Letnega poročila družbe TEKOL d.d. za leto
2010, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine, vsak
delavnik med 10. in 12. uro.
TEKOL d.d.
direktorica
Zdenka Bedenik
Št. 77-41/2011
Ob-2829/11
Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, na
podlagi določb 33. člena Statuta hranilnice
sklicuje
25. redno skupščino
Hranilnice LON d.d., Kranj,
ki bo v Kranju, dne 31. 5. 2011 ob 18. uri,
v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana
št. 15 (I. nadstropje – avla), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev in imenovanje organov
skupščine.
Skupščino bo odprl predsednik uprave
hranilnice, ki bo podal ugotovitve o udeležbi
delničarjev, sklepčnosti skupščine in predloge glede organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
ugotavlja, da je sklepčna in za predsednika
skupščine izvoli Slavka Erzarja, za člana
pa Marto Urbančič Rombo in Jano Kalan,
za člana komisije za preštevanje glasov se
izvolita Darja Kosec in Tatjana Jenko ter
ugotavlja, da je na skupščini navzoč notar
Vojko Pintar iz Kranja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Obravnava letnega poročila o poslovanju hranilnice za leto 2010 z vsebovanim poročilom uprave, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, poročilom
o delu nadzornega sveta v letu 2010, stališču nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja in poročilom o notranji reviziji
z mnenjem nadzornega sveta, predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za
poslovno leto 2010 s predlogom razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2010 ter informacija o prejemkih članov
organov vodenja in nadzora.
Predlog sklepa:
a) Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2010 Hranilnice LON d.d., Kranj in poročilo
o delu nadzornega sveta v letu 2010, podaja pozitivno stališče k poročilu revizijske
družbe Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana za
poslovno leto 2010 in poročilo o notranji
reviziji v letu 2010 z mnenjem nadzornega
sveta.
b) Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
določa uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2010 v višini 436.925,08 EUR za
naslednje namene:
– za izplačilo dividend delničarjem, ki so
na dan 31. 5. 2011 vpisani v delniško knjigo
kot lastniki delnic s pravico do dividende
v višini 10 EUR bruto na delnico, oziroma
delničarjem, ki so delnice vplačali med poslovnim letom 2010 v sorazmerju z obdobjem od vplačila do konca poslovnega leta,
v skupni višini 345.634,08 EUR, ki se izplačajo do 20. 6. 2011,
– za oblikovanje drugih rezerv iz dobička
v znesku 91.291,00 EUR.
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c) Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2010.
d) Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
potrjuje predlog izplačila nagrade upravi
v skupnem znesku 64.902,22 EUR (bruto
bruto), in sicer predsedniku 2/3 zneska in
članu 1/3 navedenega zneska, ki se izplača
do 20. 6. 2011. Polovica nagrade se izplača
v denarju v breme dohodka poslovnega leta
2010, polovica pa v delnicah Hranilnice LON
po knjigovodski vrednosti delnice na dan
31. 12. 2010, in sicer tako da se v delnicah
izplačani znesek zaokroži na cele delnice,
razlika pa se doplača v denarju.
e) Skupščina zadolži upravo in nadzorni
svet, da za naslednjo redno letno skupščino v letu 2012 pripravita poročilo o obstoju pogojev in temeljev za določitev politike
prejemkov članov organov vodenja in nadzora oziroma predlog določitve politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora.
Do določitve politike prejemkov prejemajo
člani nadzora že določeno nadomestilo za
opravljanje funkcije in od 1. 1. 2011 sejnino
v znesku 350,00 EUR bruto za predsednika
nadzornega sveta in 150,00 EUR bruto za
člane nadzornega sveta.
3. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta Hranilnice LON d.d., Kranj
in izvolitev novih članov nadzornega sveta
Hranilnice LON d.d., Kranj.
Predlog sklepa:
a) Skupščina delničarjev Hranilnice LON
d.d., Kranj ugotavlja, da dosedanjim članom nadzornega sveta Slavku Erzarju, Darku Prezlju in Igorju Mihelju dne 11. 9. 2011
poteče mandat.
b) Skupščina sprejema predlog uprave
hranilnice, da se za člane nadzornega sveta
izvoli Slavka Erzarja, Darka Prezlja in Igorja
Mihelja. Mandat novoizvoljenim članom prične teči 12. 9. 2011 in traja do 11. 9. 2016.
4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta v predlaganem besedilu, ki je sestavni del gradiva skupščine ter čistopis Statuta hranilnice.
5. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje poslovanja Hranilnice LON d.d.,
Kranj za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa:
Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
imenuje za revidiranje poslovanja Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2011
revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana.
Predloge sklepov pod točkami od
1-5 predlagata uprava in nadzorni svet Hranilnice LON d.d., Kranj.
Obvestilo delničarjem:
1. Dostop do gradiva za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvami in informacije v zvezi s skupščino.
– gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom, poročilom uprave v zvezi
z letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, poročilom o delu nadzornega sveta
v letu 2010, stališči nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja, poročilom
o notranji reviziji z mnenjem nadzornega
sveta, predlogom ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010
s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vode-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nja in nadzora ter druga gradiva iz drugega
odstavka 297.a člena ZGD-1, so po objavi
skupščine delničarjem na voljo za vpogled
na sedežu hranilnice v tajništvu uprave Hranilnice LON d.d., Kranj v Kranju, Bleiweisova cesta 2, in sicer vsak dan od 14. do
15. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dne 27. 5. 2011.
– delničarji hranilnice bodo sporočilo
o sklicu skupščine prejeli po pošti.
– seje skupščine po 7. členu poslovnika
skupščine niso javne.
2. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila:
– Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala hranilnice, lahko sedem dni po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa obrazložitev take točke dnevnega
reda. Uprava hranilnice 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 pošljejo hranilnici po pošti na naslov Hranilnica LON d.d.,
Bleiweisova 2, 4000 Kranj.
– Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način,
kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo hranilnici poslani v sedmih dneh po objavi tega skica skupščine in
bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave
ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
– Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD – 1 le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko svoje predloge
pošljejo hranilnici po pošti na naslov: Hranilnica LON d.d., Bleiweisova 2, 4000 Kranj.
– Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se hranilnici posredujejo po pošti, morajo
vsebovati lastnoročni podpis predlagatelja,
kot fizične osebe oziroma pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis njenega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če le
tega ta uporablja, pri čemer ima hranilnica
pravico do preveritve identitete delničarja
oziroma pooblaščenca ali zastopnika delničarja, ki je pravna oseba, ki posredujejo
hranilnici zahtevo ali predlog po pošti.
– Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu
s 305. členom ZGD–1 in zahtevajo podatke
o zadevah hranilnice, če so ti pomembni za
presojo točk dnevnega reda.
3. Pogoji za udeležbo delničarjev na
skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:
– Upravičenci do udeležbe na skupščini
hranilnice so vsi delničarji hranilnice imetniki katerihkoli delnic hranilnice z glasovalno
pravico, ki bodo upravi družbe svojo udeležbo najavili tako, da se prijavijo v tajništvu
Uprave, najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino hranilnice, tj. do dne 27. 5. 2011
do 24. ure in so na ta dan vpisani v central-

nem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev.
– Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pisno pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo
na zahtevo hranilnice izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa tudi z izpiskom
iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra.
– Skupščina je sklepčna, če je na njej
zastopanih najmanj polovico v osnovnem
kapitalu zastopanih glasov po izdanih glasovalnih delnicah.
– V primeru nesklepčnosti skupščine na
napovedani in objavljeni dan, bo na podlagi
36. člena statuta nova seja skupščine naslednjega dne, tj. 1. 6. 2011 ob isti uri, z istim
dnevnim redom, v prostorih Mestne občine
Kranj, dvorana št. 15. Skupščina bo v tem
primeru veljavno sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Hranilnica LON d.d., Kranj
Uprava
Ob-2838/11
Na podlagi 16. člena Statuta Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana, sklicuje Uprava
Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, Ljubljana,
12. skupščino
Delavske hranilnice d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, 31. maja 2011, ob 11. uri,
v veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova 4,
v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana potrjuje predsednika
skupščine, komisijo za štetje glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Nagovor predsednika uprave.
3. Poročilo Nadzornega sveta hranilnice
o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega
poročila Delavske hranilnice d.d. Ljubljana
za poslovno leto 2010 in stališče nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi ter o potrditvi in
sprejemu revidiranega letnega poročila Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za poslovno
leto 2010 ter sprejema pozitivno stališče
k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija
d.o.o. Ljubljana, za poslovno leto 2010.
4. Poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2010 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo
o notranjem revidiranju službe notranjega
revidiranja v letu 2010 z mnenjem nadzornega sveta.
5. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010,
s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Predlogi sklepov:
5.1. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, ugotavlja, da znaša
bilančni dobiček hranilnice na dan 31. 12.
2010 847.765,35 EUR.
5.2. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2010 v višini 847.765,35 EUR za naslednje
namene:
– za izplačilo dividend v višini
723.205,00 EUR bruto,
– za statutarne rezerve v višini
124.560,35 EUR.
Dividenda za kosovno delnico znaša
5,00 EUR bruto in se izplača do 30. junija
2011 imetnikom delnic, ki so na dan 31. 5.
2011 vpisani v delniško knjigo pri KDD –
centralni klirinško depotni družbi.
5.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
6. Predlog plačila nadzornemu svetu za
opravljeno delo v letu 2010.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema predlog plačila članom nadzornega sveta za opravljeno delo v letu 2010 v skupni
višini 29.500,00 EUR bruto. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini
5.000,00 EUR bruto, namestnica predsednika nadzornega sveta je upravičena do plačila v višini 4.500,00 EUR bruto, vsak član
nadzornega sveta pa je upravičen do plačila
v višini 4.000,00 EUR bruto.
7. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana, za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana imenuje za revidiranje
računovodskih izkazov Delavske hranilnice
d.d. Ljubljana za poslovno leto 2011 revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. Ljub
ljana.
8. Predlog pooblastila upravi za nakup
lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana, pooblašča upravo hranilnice, da po predhodnem soglasju
nadzornega sveta v roku 36 mesecev, od
dneva tega pooblastila, to je do 30. 5. 2014,
permanentno kupuje lastne delnice družbe,
po ceni, ki ne bo nižja od 70% knjigovodske
vrednosti in ne bo višja od 130% knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.
Prodajna cena delnic, pridobljenih na
podlagi tega sklepa, pri njihovi odsvojitvi
ne sme biti nižja od povprečne nabavne
vrednosti obstoječih delnic v skladu lastnih
delnic.
Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljub
ljana pooblašča upravo, da lahko kupuje lastne delnice, katerih delež ne sme presegati
10% osnovnega kapitala (oziroma 14.669
delnic) za namene iz 1. in 2 alineje prvega
odstavka 247. člena ZGD-1 in z namenom
ohranjanja stabilne lastniške strukture.
Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih hranilnica pridobi na podlagi tega
pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa izključena.
9. Razkritje prejemkov članov uprave in
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog
v hranilnici prejeli v poslovnem letu 2010.
10. Spremembe statuta zaradi uskladitve
z ZGD-1C.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta zaradi
uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1C), kot izhaja iz besedila, ki
je sestavni del gradiva skupščine.

Gradivo za skupščino
Predloge sklepov predlagata uprava in
nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljub
ljana.
Na 12. skupščini Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana, bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda.
Delničarji bodo sporočilo o sklicu skupščine, prijavnico za udeležbo ter pooblastilo
za udeležbo in glasovanje na skupščini prejeli po pošti.
Letno poročilo Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana, za poslovno leto 2010 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila ter gradivo, ki bo obravnavano na
skupščini, je delničarjem na vpogled na sedežu hranilnice v Ljubljani, Miklošičeva 5,
v tajništvu uprave hranilnice, vsak delovni dan med 8. in 15. uro. Sklic skupščine
s predlaganimi sklepi in letno poročilo Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, so objavljeni
tudi na spletni strani hranilnice, www.delavska-hranilnica.si.
Predlogi delničarjev in druga obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa,
o katerem naj odloča skupščina.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava hranilnice bo predloge delničarjev
objavila in sporočila le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta, ter, da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Navodilo za glasovanje
Delničarji uresničujejo svojo glasovalno
pravico na skupščini hranilnice osebno, po
pooblaščencu ali po zastopniku, glede na
delež njihovih delnic v osnovnem kapitalu,
v skladu s statutom hranilnice.
Za glasovanje na skupščini so upravičeni delničarji hranilnice, imetniki delnic
na ime z glasovalno pravico, ki so vpisani
v delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je na dan 27. 5.
2011 in prijavijo svojo udeležbo najkasneje
3 delovne dni pred skupščino, tj. do vključno
26. 5. 2011.
Udeležence skupščine vljudno prosimo,
da zaradi točnosti začetka skupščine evidentirajo udeležbo na skupščini pri vhodu
v sejno dvorano, kjer bo skupščina potekala,
najmanj pol ure pred pričetkom seje skupščine, zaradi vzpostavitve evidence o udeležbi in prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini.
Če skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih ob 12. uri. V tem
primeru bo skupščina hranilnice veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Uprava hranilnice
Jasna Mesić, članica
Jože Stegne
predsednik
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Ob-2841/11
Na podlagi 9.2. točke Statuta družbe
Istrabenz, holdinške družbe, d.d., drugega
odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah-1, ter na podlagi Pravil Ljubljanske
borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne
19. 4. 2011 uprava sklicuje
18. redno sejo skupščine
družbe Istrabenz, holdinška družba,
d.d.,
ki bo v četrtek, 2. 6. 2011, ob 13. uri,
v dvorani Galea-Batana, Grand Hotel Portorož, Obala 33, Portorož, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: odv. Srečo Jadek;
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Robert Ernestl,
– preštevalki glasov: Klavdija Ule, Mira
Pinter.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za leto
2010 z mnenjema revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih
članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2010.
b) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2011 se imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo
o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega
odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled
delničarjem v tajništvu uprave družbe na
sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine,
od 9. do 12. ure in na spletni strani družbe:
www.istrabenz.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je
objavljeno tudi na spletni strani Ljubljanske
borze, d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije
iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter
izčrpne informacije o pravicah delničarjev
v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne
točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter
pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi
odstavek 298. člena, prvi odstavek 300.,
301. in 305. člen ZGD-1) so objavljene na
spletni strani družbe.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
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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 družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov, info@istrabenz.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar -predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. 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 in volilne predloge
družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na
elektronski naslov, info@istrabenz.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti posredovane v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig ozi-
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roma pečat pravne osebe, če ga uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti,
ter avtentičnost njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Poziv večjim delničarjem, skladno z določbo 4.2. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009.
Družba Istrabenz, holdinška družba, d.d.,
poziva večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo
v javni delniški družbi Istrabenz, holdinški
družbi, d.d., npr. s politiko glasovanja, vrsto
in pogostnostjo izvajanja upravljalskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi
vodenja ali nadzora družbe.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino,
to je do vključno 29. 5. 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec
dneva 29. 5. 2011. Prijava se pošlje po pošti
na naslov: Cesta Zore Perello-Godina 2,
Koper, Tajništvo uprave družbe. Prijave na
skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne
bodo samo prijave z originalnimi podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži

skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen
na spletni strani družbe, vsak delničar pa
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu
družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina
2, Tajništvo uprave družbe, vsak delovni
dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
info@istrabenz.si, in sicer v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter
avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji
lahko pooblastilo na enak način, kot so
ga podali, do dneva skupščine kadarkoli
prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega/poslovnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
5.180.000 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas
na skupščini. Na dan sklica skupščine ima
družba 978 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in pripravo na glasovanje na skupščini.
Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.
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Zavarovanja terjatev
SV 230/11
Ob-2773/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna št.
SV 230/11; DK 6/11 z dne 15. 4. 2011, je
bila nepremičnina, stanovanje številka 3,
v I. nadstropju stavbe, na naslovu Gospejna
ulica 2, 2000 Maribor, zgrajene na parceli
št. 1601, katastrska občina Maribor – grad;
last dolžnika – zastavitelja Gojka Dakič,
do celote; zastavljena v korist upnice Raiffeisen Bank d.d., s sedežem Zagrebška
cesta 76, 2000 Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 45.000,00 EUR
s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do
vključno 30. 6. 2026.
SV 104/11
Ob-2774/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka iz Ormoža, opr. št. SV 104/11, z dne
20. 4. 2011, je bilo celotno stanovanje,
identifikacijski znak 0327-00023-006, v izmeri 65,07 m2, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Podgorci 17,
stoječi na parc. št. 5/8, vl. št. 321, k.o. 327
Podgorci, na podlagi kupoprodajne pogodbe, NEP-6-07 z dne 7. 6. 2007, sklenjene
s prodajalcema Tanjo in Vladom Kelencem, do celote (1/1), v lasti dolžnika –
zastavitelja Uroša Tobiasa, Široke Ledine
3, 42000 Varaždin, RH, zastavljeno v korist v upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta
v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30.000,00 EUR, z obrestmi
3-mesečni Euribor + pribitek 3,25%, s končno zapadlostjo dne 15. 3. 2017.
SV 290/2011
Ob-2824/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opravilna številka SV 290/2011,
z dne 22. 4. 2011, sta poslovni prostor
z ident. št. 657-1431-4.E, k.o. Maribor-Grad
in poslovni prostor z ident. št. 657-1431-6,
k.o. Maribor-Grad, oba ležeča v stavbi, na
naslovu Partizanska cesta 28–30, 2000
Maribor, stoječa na parc. št. 1151, k.o. Maribor-Grad, zastavljena v korist I.A.G. d.o.o.,
MŠ 3707164000, Partizanska cesta 11,
2000 Maribor, za zavarovanje denarne do
najvišjega zneska 150.000,00 EUR s pripadki.
SV 416/11
Ob-2825/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-416/11, z dne 21. 4. 2011, je bilo
stanovanje št. 9, v mansardi stanovanjskega objekta na naslovu Ingoličeva ulica 10,
2314 Zgornja Polskava, v izmeri 68,12 m2,
ID stavbe 669, stoječi na parc. št. 38/8,
k.o. Zgornja Polskava, last Jauševec Jadranke do ½ in Jernejšek Tomaža ½, na
podlagi prodajne pogodbe (za etažno lastnino - stanovanje) z dne 12. 4. 2011, zastavljeno v korist upnice BKS Bank AG, St.
Veiter Ring 43, Klagenfurt, Avstrija, matična

št. 1901095000, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 45.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo 18. 5. 2031.
SV 375/11
Ob-2826/11
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 375/11,
DK 10/11, z dne 21. 4. 2011, je bila nepremičnina – posamezni del stavbe z ident.
št. 1959-5446-11, k.o. Domžale, kar v naravi predstavlja stanovanje številka 12, v 2.
nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Ljubljanska cesta 81, 1230 Domžale, ki stoji na parc. št. 3895/2 in 3896/5,
k.o. Domžale, in s tlorisno površino posameznega dela stavbe v skupni izmeri
64,68 m2, s pripadajočo kletjo, v lasti zastaviteljev Savičić Slađane, rojene 2. 8. 1982,
stanuječe Keršičeva cesta 21A, 1420 Trbovlje, in Savić Darje, rojene 24. 10. 1985,
stanujoče Krakovska 10B, 1230 Domžale,
vsakega do ½ od celote, zastavljena v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična
številka 1319175000, zaradi zavarovanja
terjatve v višini 83.000,00 EUR.
SV 909/10
Ob-2827/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger, iz
Maribora, opr. št. SV 77/08-1 z dne 22. 4.
2011 je bila nepremičnina – 2,5 sobno
stanovanje št. 5, v I. nadstropju, v izmeri 73,75 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi z naslovom Ulica Staneta Severja 5,
2000 Maribor, stoječe na parceli št. 1621/1,
k.o. Spodnje Radvanje (678) in katero je
zastaviteljica Pšeničnik Mateja pridobila
v izključno last na podlagi kupoprodajne
pogodbe, z dne 20. 12. 2007, z zemljiško
knjižnim dovolilom z dne 31. 12. 2007 in
na podlagi notarskega zapisa sporazuma
o delitvi skupnega premoženja, z dne 2. 9.
2010, opr. št. SV 909/10, zastavljena v korist banke – upnice: Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
matična številka 1319175000, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do dolžnice in zastaviteljice
Pšeničnik Mateje, stanujoče Ulica Staneta
Severja 5, 2000 Maribor, po kreditni pogodbi št. 123639, v višini 75.380,25 EUR,
z obrestno mero 6 M EURIBOR + 2,10%
letno in ostalimi pripadki ter zapadlostjo
najkasneje na dan 31. 3. 2036 – oziroma
na odpoklic upnice.
SV 247/11
Ob-2828/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora opr. št. SV 247/11 z dne 22. 4.
2011 je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 3, v I. nadstropju levo, v skupni izmeri 60,72 m2, v večstanovanjskem
objektu v Mariboru, na naslovu Limbuška
cesta 24, 2000 Maribor, ki stoji na parc.
št. 1065, k.o. Studenci, katero je zastavitelj
Kopčič Marjan pridobil na podlagi prodajne pogodbe, z dne 25. 1. 2011, sklenjene

med Stavanja Milanom kot prodajalcem,
in Kopčič Marjanom kot kupcem, zastavljeno v korist banke – upnice Hranilnica Lon, d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2,
4000 Kranj, matična št. 5624908000, za
zavarovanje neposredno izvršljive upničine
denarne terjatve do dolžnika Kopčič Marjana v višini 24.400,00 EUR s pripadki in
s pogodbeno dogovorjeno obrestno mero,
ki je spremenljiva in sestavljena iz šestmesečnega Euribor-a in pribitka v višini
2,500% točke na letni ravni – skupaj trenutno 3,877% na letni ravni; z morebitnimi
zamudnimi obrestmi, oblikovanimi v skladu
z veljavnimi zakonskimi predpisi; z vsemi
pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve;
z vračilom glavnice kredita v 235-mesečnih
anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega
zadnjega v mesecu in z zapadlostjo zadnje
anuitete kredita v plačilo na dan 31. 10.
2030, oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji
iz 7. člena pogodbe o stanovanjskem hipotekarnem kreditu številka 53-60218277.
SV 648/2011
Ob-2852/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 648/2011 z dne 22. 4.
2011, je stanovanje številka 19, v IV. nadstropju, v skupni izmeri 87,37 m², s pripadajočim kletnim prostorom, v večstanovanjski zgradbi, na naslovu Smetanova ulica 36
v Mariboru, ki stoji na parceli številka 1471,
vpisani pri vložni številki 1405, k.o. 658 Koroška vrata, last zastaviteljice Graj Urške
do celote, na temelju prodajne pogodbe,
z dne 31. 3. 2011, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 85.000,00 EUR, s pripadki.
SV 370/2011
Ob-2853/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 370/2011 z dne 7. 4.
2011, je bilo trisobno stanovanje, v I. nadstropju, v skupni izmeri 65.90 m2, ki se
nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu
Pot na Zali Rovt 3, 4290 Tržič, stoječi na
parc. št. 385/5, k.o. Tržič, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju, pri
vl. št. 694, last zastaviteljice Maje Mlinarič,
Pot na Zali Rovt 3, Tržič, na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodajni stanovanja,
z dne 6. 11. 1991, skupaj z dodatkom k kupoprodajni pogodbi, o prodaji stanovanja,
z dne 6. 11. 1991, sklenjene med Majo
Mlinarič kot kupovalko, in Občino Tržič, Trg
svobode 18, Tržič kot prodajalko, zastavljeno v korist zastavne upnice UniCredit Banke Slovenije d.d., Šmartinska cesta 140,
Ljubljana, matična številka 5446546000,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
40.000,00 EUR, po obrestni meri v višini
seštevka veljavnega 3-mesečnega Euriborja in fiksne obrestne marže v višini 3.50%
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete glavnice 30. 4. 2026 ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem kreditu št.
KR01 270233020.
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SV 454/11
Ob-2883/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 454/11,
z dne 22. 4. 2011, je bilo štirisobno stanovanje, v skupni izmeri 115.70 m2, v III.
nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu
Dunajska 41, Ljubljana, stoječe na parc.
št. 2062/1, 2062/2, 2062/3 in 2062/4, k.o.
Bežigrad, last zastaviteljice Jasne Milinković, Dunajska cesta 41, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 12. 2005,
sklenjene z Natalijo Brišček kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta
v Kleče 15, matična številka 2211254000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
126.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 2/2007
Os-2597/11
Na podlagi sklepa opr. št. In 2/2007, ki
ga je dne 29. 6. 2007 izdalo Okrajno sodišče
v Domžalah in rubežnega zapisnika z dne
6. 10. 200, izvršitelja Sava Mutića, Ljub
ljanska ulica 8, Kočevje, je bila nepremičnina, to je trisobno stanovanje s kletnim prostorom, izmere (bruto velikosti) 76,05 m2, ki
se nahaja v večstanovanjski zgradbi, v stanovanju številka 24, na naslovu Miklošičeva
1e, 1230 Domžale, ki ni vpisano v zemljiško knjigo in je last dolžnika Boga Gorjupa,
Miklošičeva 1e, 1230 Domžale, zarubljeno
v korist upnice LORA – Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška cesta 163, Ljubljana, zaradi izterjave 1.481,33 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 4. 2011
In 411/2009
Os-2631/11
Izvršitelj Bojan Miletič je dne 22. 12. 2009,
s pričetkom ob 12. uri v zadevi In 411/2009
zoper dolžnika Rozina Renata, Nad elektrarno 9, 2354 Bresternica, za upnico
Raiffesienbank
Leibnitz
reg.Gen.m.b.
H.Bahnhofstrasse 2, 8430 Leibnitz, ob prisotnosti Rozina Renata opravili rubež nepremičnin: stanovanje s kabinetom, v izmeri
93,60 m2 v večstanovanjski hiši, na naslovu
Nad elektrarno 9, 2354 Bresternica, ki stoji
na parc. št. 292/4, k.o. Bresternica.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 3. 2011
In 779/2010
Os-2632/11
Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4,
2000 Maribor, je dne 21. 2. 2011, s pričetkom
ob 15. uri v zadevi In 779/2010 pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, zoper dolžnika Turnšek
Roberta, Kardeljeva cesta 76, Maribor, za
upnico Energetika Maribor d.o.o., Jadranska 28, Maribor, v kraju Kardeljeva cesta 76,
Maribor, ob prisotnosti Roberta Turnška,
opravi rubež nepremičnin: dvosobno stanovanje, površina tlorisa 56,10 m2, uporabna
površina 52,20 m2, odprt balkon 2,1 m2, klet
1,8 m2, ID stavbe 169, del stavbe 220 678
Spodnje Radvanje, Kardeljeva cesta 76,
Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2011
In 1613/2009
Os-2701/11
Izvršitelj Branko Gradišnik iz Maribora,
Prešernova 1, je dne 10. 1. 2011, s pričetkom ob 15. uri v zadevi IN 09/01613 Okrajno
sodišče v Mariboru zoper dolžnika Adem
Nuhija, Savinjska ul. 4, Maribor, za upnico
Raffelsenbank Eibiswald, Avstrija, v kraju
Delavska 6, Maribor, opravil rubež nepremičnin: večstanovanjske hiše, naslov: Delavska ul. 6, Maribor, pritličje, št. stanovanja 3,
v skupni izmeri 35,15 m2, stoječa na parcelni
št. 2294, k.o. Tabor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1181/2010
Os-2271/11
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagatelja Danila
Špeh, Sv. Peter 106, Sečovlje, ki ga zastopa
notarka Mojca Tavčar Pasar iz Lucije, zoper
nasprotno udeleženko JIK Banka PE Koper, zaradi izbrisa stare hipoteke, dne 22. 3.
2011 sklenilo:
Pri nepremičnini s parc. št. 1371/2, k.o.
Raven, vpisani v vl. št. 634, last Danila Špeh,
Sv. Peter 106, Sečovlje, do celote (1/1), se
z dnem 22. 3. 2011 začne postopek izbrisa:
– vknjižbe stare hipoteke, vpisane pod
Dn 996/80, na podlagi posojilne pogodbe,
z dne 17. 10. 1980, št. Ov 1057/80, v korist
hipotekarne upnice JIK Banke PE Koper,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
100.000 YUD, ter
– vknjižbe prepovedi odsvojitve do plačila terjatve, vpisane pod Dn 996/80, v korist
hipotekarne upnice JIK Banke PE Koper.
Hipotekarno upnico JIK Banko PE Koper,
se poziva, da v primeru, če izbrisu stare
hipoteke in nanjo vezane prepovedi odsvojitve, ki sta predmet tega postopka, nasprotuje, v 3 mesecih od objave tega oklica pri
tukajšnjem sodišču vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 22. 3. 2011
Dn 3362/2010
Os-2332/11
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn 3362/2010, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 10. 3. 2011
objavlja naslednji oklic:
Oklic se nanaša na nepremičnino,
stanovanje in shrambo, št. 30, z ident.
št. 2490-802-30, vpisano v vl. št. 3018/31,
k.o. Postojna, do celote.
Vzpostavitev listine se nanaša na notarski zapis prodajne pogodbe, sestavljene
pri notarju Darku Jeršetu v Postojni, dne
6. 3. 2007, pod opr. št. SV-98/07, sklenjene
med prodajalcem Jozo Ljubas, rojenim 8. 6.
1948 in med kupovalko Andrejo Grah, rojeno 12. 6. 1979.
Vknjižba se zahteva v korist Andreje
Grah, rojene 12. 6. 1979, Pivška ulica 1 a,
Postojna, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičnini 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 za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 10. 3. 2011
Dn 4580/2008
Os-1934/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 27. 10. 2008,

na predlog Janka Vajta, Trg 4. aprila 13, Mežica, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z ident. št. 889-1300-37, ki predstavlja stanovanjski del št. 37, vpisan v vl.
št. 396/37, k.o. Mežica, v četrti etaži, v izmeri 46,71 m2, v stavbi na naslovu Trg 4. aprila
13, Mežica, ležeči na parc. št. 739, k.o. Mežica, izdalo sklep št. Dn 4580/2008, z dne
20. 10. 2010, s katerim je začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prenosu lastninske pravice,
sklenjene pred 7. 11. 1995, med SGP Kograd Dravograd – Gradbeno podjetje Stavbenik Prevalje, kot prodajalcem, in Tekstilno
industrijo Otiški vrh, kot kupovako, za stanovanjski del št. 37, vpisan v vl. št. 396/37,
k.o. Mežica, v četrti etaži, v izmeri 46,71 m2,
v stavbi na naslovu, Trg 4. aprila 13, Mežica, in
– kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, z dne 19. 1. 1996, sklenjene med
Tekstilno industrijo Otiški vrh d.d. kot prodajalko, in Jakom in Danico Vajt, kot kupcema, za stanovanje, v stanovanjski hiši Trg
4. aprila 13, 6292 Mežica, vl. št. 391, k.o.
Mežica, parc. št. 739, ki ni vpisano v etažni
lastnini.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Janka Vajta, Trg 4. aprila
13, Mežica, in Danice Vajt, Trg 4. aprila 13,
Mežica, vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 3. 2011
Dn 712/2009
Os-1935/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 20. 2. 2009,
na predlog Karla Ošlaka, Rudarjevo 14a,
Črna na Koroškem, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z identifikacijsko številko dela stavbe 906-110-15 (15.E),
ki predstavlja nestanovanjski del, št. 15,
vpisan v vl. št. 711/15, k.o. Črna, v 1. etaži,
v izmeri 18,80 m2, v stanovanjski stavbi, na
naslovu Rudarjevo 29, Črna na Koroškem,
ležeči na parc. št. 68/2, k.o. Črna, izdalo
sklep št. Dn 712/2009 z dne 4. 1. 2011,
s katerim je začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 43046/84 z dne 20. 9. 1984, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Kograd Dravograd, kot prodajalcem, in kupcema Ano in Dragom Ošlakom, Rudarjevo
14a, Črna na Koroškem, za prodajo garaže
št. 2, v stanovanjskem bloku Rudarjevo 29,
v izmeri 18,80 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Karla Ošlaka in Ane Ošlak,
oba Rudarjevo 14a, 2393 Črna na Koroškem, vsakega do 1/2.
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Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja tega postopka in Ane
Ošlak.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 3. 2011
Dn 715/2009
Os-1936/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 20. 2. 2009,
na predlog Paloma sladkogorska tovarna
papirja d.d., Sladki vrh, Sladki vrh 1, Sladki vrh, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z identifikacijsko številko dela
stavbe 882-1097-10 (10.E), ki predstavlja
stanovanje št. 10, vpisano v vl. št. 1448/10,
k.o. Ravne, v stanovanjski stavbi, na naslovu Ob Suhi 7a, Ravne na Koroškem,
ležeči na parc. št. 222/3, k.o. Ravne, izdalo
sklep št. Dn 715/2009 z dne 4. 1. 2011,
s katerim je začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 5. 7. 1992 med SGP
Kograd Dravograd d.o.o., kot prodajalcem,
in Palomo – sladkogorsko tovarno papirja
d.o.o., kot kupovalko, za prodajo 1/2 stanovanja, št. 10, v četrti etaži, v izmeri 60,76 m2,
v stanovanjski stavbi Ob Suhi 7a, Ravne na
Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Paloma sladkogorska tovarna papirja d.d. Sladki vrh, Sladki vrh 1,
2214 Sladki vrh, do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 3. 2011
Dn 542/2009
Os-2019/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po okrajni sodnici Danici Sevšek,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti dne 11. 2.
2009, na predlog Danice Pušnik, Stari trg
212A, Slovenj Gradec, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z identifikacijsko številko dela stavbe 850-1241-19
(19.E), ki predstavlja dvosobno stanovanje
»16s«, vpisano v vl. št. 1450/21, k.o. Slovenj
Gradec, v III. nadstropju, stopnišče sever,
v stanovanjski stavbi, na naslovu Maistrova
ulica 11, Slovenj Gradec, izdalo sklep št.
Dn 542/2009 z dne 23. 11. 2010, s katerim
je začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja – št. SZ-07/93 Pi, sklenjene
dne 18. 10. 1993, med Tovarno meril – Poslovni inženiring, d.o.o., Slovenj Gradec, kot
prodajalcem, in kupcem Pušnik Andrejem,
Maistrova ulica 11, Slovenj Gradec, za prodajo stanovanja, št. 16 sever, II. nadstropje,
ki ni vpisano v etažni lastnini, v stanovanjskem bloku Slovenj Gradec, Maistrova 11,
pri čemer je stanovanjski objekt vknjižen
pod vl. št. 1214, k.o. Slovenj Gradec, parc.
št. 814/2, do 1/2.
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Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Andreja Pušnika, Stari trg 212A, 2380 Slovenj
Gradec, do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 3. 2011
Dn 1091/2011
Os-2593/11
Okrajno sodišče v Škofji Loki,
je v zemljiškoknjižni zadevi opr. št.
Dn 1091/2011, začeti na predlog predlagatelja Joška Kočevarja, Blaževa ulica 3c,
Škofja Loka, ki ga zastopa Boštjan Grum,
Partizanska cesta 46, Škofja Loka, s sklepom z dne 11. 4. 2011 odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin za:
– del stavbe 2.E, stanovanje v 2. etaži, Blaževa ulica 3c, Škofja Loka, podvl.
št. 2046/2, k.o. Škofja Loka, last Občine
Škofja Loka, mat. št. 5883318, Mestni trg
15, Škofja Loka, do deleža 1/1;
– vsebina listine:
– kupoprodajna pogodba, sklenjena med
Elektrotehničnim podjetjem »ELRA« Škofja Loka po Stanovanjskem podjetju Škofja
Loka, ki ga zastopa direktor Jože Hauptman, kot prodajalec, in Jožetom Kočevarjem, Blaževa ulica 3c, Škofja Loka, kot kupcem, pogodba z dne 13. 6. 1968; predložen
je drugopis kupoprodajne pogodbe;
– vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist oseb z imenom:
Joško Kočevar, EMŠO 2301949500222,
Blaževa ulica 3c, Škofja Loka, do deleža
1/12,
Albina Kočevar, EMŠO0505922505017,
Hafnerjevo naselje 92, Škofja Loka, do deleža 5/6 in
Zdenka Bohinc, EMŠO 0607950505062,
Hafnerjevo naselje 92, Škofja Loka, do deleža 1/12.
Pozivajo se imetniki pravic na nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, navedene v tem oklicu in o pogojih za
vknjižbo lastninske pravice v korist Joška
Kočevarja do deleža 1/12, Albine Kočevar
do deleža 5/6 in Zdenke Bohinc do deleža
1/12.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 11. 4. 2011
Dn 7029/2010
Os-2786/11
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog Vitomirja Tavčarja, Kovorska c. 13, Tržič, ki ga
zastopa Viktor Blagotinšek iz Tržiča, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
4. 10. 1972, sklenjene med SGP Projekt
Kranj, kot prodajalcem, in Mirkom Tavčarjem, Retnje 1/a, Tržič, kot kupcem, glede
stanovanja v 4. etaži v večstanovanjskem
objektu, Kovorska c. 13, Tržič, označenega z ident. št. 9.E, vpisanega v podvl.
št. 1230/9, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Vitomirja Tavčarja, Kovorska c. 13,
Tržič, rojen 17. 1. 1948.
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 19. 4. 2011
Dn 5545/2008
Os-2787/11
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Marka Jenšterleta, Kidričeva c. 20, Kranj,
ki ga zastopa Domplan d.d. Kranj, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe, z dne 28. 8. 1985,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Kranj, in Stanovanjsko
zadrugo, Černetov vrt, Kranj, glede trisobnega stanovanja, št. 7, v 5. etaži večstanovanjskega objekta Kidričeva 20, Kranj, označenega z ident. št. 7.E, vpisanega v podvl.
št. 2740/7, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marka Jenšterleta, Kidričeva c. 20,
Kranj, roj. 14. 5. 1958.
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 19. 4. 2011
Dn 28272/2010
Os-2846/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ženje Habič, Maroltova ulica 7, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška
pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o., Čufarjeva
5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnine, z ident št. 21.E, v podvl. št. 2811/25, in z ident. št. 22.E, v podvl.
št. 2811/26, obe nepremičnini, v k.o. Črnuče,
dne 31. 3. 2011, pod opr. št. Dn 28272/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 066/97-2/4, z dne 5. 3. 1997, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d.,
Emonska 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Kastelic Ivanom, Mucherjeva ulica 9, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnine, z ident
št. 21.E, v podvl. št. 2811/25, in z ident.
št. 22.E, v podvl. št. 2811/26, obe nepremičnini v k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedeneh listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2011
Dn 7731/2011
Os-2847/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Zdravka Pečarja, Poklukarjeva ulica 25,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanje, št. CM.S6, zdaj
z ident. št. 111, vpisani v podvl. št. 4803/30,
ko.o Vič, dne 4. 4. 2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe, št. 110/99-6 z dne 14. 6.
1999, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Grosuplje d.d., Emonska c. 8, Ljubljana,
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kot prodajalcem, in Zdravkom Pečarjem,
Poklukarjeva 25, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino, stanovanje, št.
CM.S6, zdaj z ident. št. 111, vpisani v podvl.
št. 4803/30, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2011
Dn 40313/2010
Os-2848/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Svetlane Prikratki, Tomažini 2, Rob in Marko Prikratki, Cesta 24. junija 84, Ljubljana,
zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
23. 3. 2011, pod opr. št. Dn 40313/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, z dne 17. 6.
1992, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Slovenija ceste Tehnika Obnova, Ljubljana, Titova 38, kot prodajalcem in
Brankico Čorda, Cesta 24. junija 84, Ljub
ljana, kot kupcem,
– aneksa št. 1, h kupoprodajni pogodbi,
z dne 17. 6. 1992, z dne 17. 8. 1995, sklenjenega med Splošnim gradbenim podjetjem
SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56, kot prodajalcem in Brankico Čorda, Cesta 24. junija
84, Ljubljana, kot kupcem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 12.
1995, sklenjene med Brankico Čorda,
Cesta 24. junija 84, Ljubljana, kot prodajalko, ter Dominikom Kokotom in Radovanom
Komelom, obema stanujočima Lackova
ulica 1, Kidričevo, kot kupcema,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 6.
1998, sklenjene med Dominikom Kokotom
in Radovanom Komelom, oba Ulica 5. Prekomorske brigade 18, Ptuj, kot prodajalcema,
ter Mojco Komar in Darjo Komar, obe Mucherjeva ulica 5, Ljubljana, kot kupcema,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4.
2002, sklenjene med Mojco Komar,
Cesta 24. junija 84, Ljubljana, in Darjo Komar, Polanškova 17, Ljubljana, kot prodajalkama ter Svetlano Prikratki in Markom
Prikratki, oba Ulica Metoda Mikuža 16, Ljub
ljana, kot kupcema,
katerih vsebina je prodaja oziroma nakup nepremičnine, garsonjere št. 25, v 5.
nadstropju, s pomožnim prostorom, sedaj
25.E, stanovanje v 7, etaži in 51.E, nestanovanjska raba, oboje Cesta 24. junija 84,
1231 Ljubljana - Črnuče, vpisani v podvl.
št. 2368/24, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2011
Dn 39728/2010
Os-2849/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milavec Maksija, Chengdujska 8, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Maja Butala, Kersnikova
5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, ident št. 427.E, v podvl.
št. 466/427, k.o. Poljansko predmestje, dne
31. 3. 2011, pod opr. št. Dn 39728/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pooblastilne pogodbe z dne 30. 9.
1970, sklenjene med Erjavec Francom, Stari
trg 30, Ljubljana (kot prvo pogodbenik) in
Krajevno skupnostjo Poljane, Zarnikova 5,
Ljubljana (kot drugo pogodbenik), za nepremičnino ident št. 692.E (prej 427.E), v podl.
št. 466/427, k.o. Poljansko predmestje,
– darilne pogodbe z dne 30. 10. 1996,
sklenjene med dr. Erjavec Francem, Stari
trg 30, Ljubljana (kot darovalcem) in Erjavec Alešem, Breg 16, Ljubljana (kot obdarjencem), za nepremičnino, ident št. 692.E
(prej 427.E), v podl. št. 466/427, k.o. Poljansko 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
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2011
Dn 37015/2010
Os-2874/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Neve Kamenšek, Ul. Bratov Učakar 28,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium, d.o.o.
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, garaža, št. 22, zdaj z ident.
št. 218.E, vpisani v podvl. št. 4697/76, k.o.
Zgornja Šiška, dne 28. 3. 2011 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže
št. G.1664, z dne 3. 10. 1973, sklenjene
med GIP Ingrad Celje, kot prodajalcem,
in Nado Šiškovič, Titova 11, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, garažo
št. 22, zdaj z ident. št. 218.E, vpisani v podvl. št. 4697/76, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2011
Dn 40570/2010
Os-2875/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Katje Kovačič in Jerneja Kovačiča, oba stanujoča Brodarjev trg
2, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, 122.E, vpisani v vl. 4069/46, k.o. Zgornja Šiška, dne
4. 2. 2011, pod opr. št. Dn 40570/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 0403-S-36/1-1188/91, z dne
18. 11. 1991, sklenjene med Republiko Slo-
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venijo, kot prodajalcem, in Ivanom Kovačičem, Ulica bratov Učakar 126, Ljubljana, kot
kupcem, katere vsebina je prodaja oziroma
nakup stanovanja št. 22, v IV. nadstropju,
stanovanjskega bloka na naslovu Ulica bratov Učakar 126, Ljubljana, sedaj 122.E, del
stavbe št. 22, na terasi, Ulica bratov Učakar
126, 1000 Ljubljana, vpisan v vl. 4069/46,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2011
Dn 29446/2010
Os-2876/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana Seljak, Riharjeva ulica 40, Ljubljana, ki
ga zastopa Mejnik d.o.o., Letališka cesta 32
J, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, dne 23. 3. 2011, pod opr. št.
Dn 29446/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 1224/64, z dne
28. 4. 1965, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana-Vič-Rudnik po
Zavodu za stanovanjsko in komunalno gospodarstvo VIČ, kot prodajalcem, ter Ivanom in Jožo (pravilno Jožefa) Seljak, takrat
stanujočima Titova 244, Ljubljana, kot kupcema, katere vsebina je prodaja oziroma
nakup dvosobnega stanovanja, z oznako
16 (stara oznaka stanovanja 15), v 4. etaži
– 2. nad., na naslovu Riharjeva ul. 40, Ljub
ljana, stanovanjski objekt B-4, sedaj z ident.
št. 16.E, vpisano v vl. št. 6854/16, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2011
Dn 8262/2011
Os-2877/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja AKC
d.o.o., Kavškova ulica 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, z ident. št. 74.E, v podvl. št. 1592/4,
k.o. Moste, dne 6. 4. 2011, pod opr. št.
Dn 8262/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 192/83
MS 4/5, z dne 3. 7. 1983, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Selan Igorjem in Jožico, oba
Sosterska 25/a, Dobrunje (kot kupcem),
za nepremičnino, z ident. št. 74.E, v podvl.
št. 1592/74, 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
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljublajni
dne 20. 4. 2011
Dn 36616/2010
Os-2878/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa Pleskovič, V Murglah 101, Ljubljana,
zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
dne 7. 4. 2011, pod opr. št. Dn 36616/2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji garaže, sklenjene v letu 1974, med
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje
kot prodajalcem, ter Martinom Jamarjem
in Bredo Marion (sedaj Jamar), takrat oba
Rožna dolina 1/5, Ljubljana, kot kupcema,
katere vsebina je prodaja oziroma nakup
garaže, v garažnem objeku 7G, v kareju „H“
v Murglah, stoječe na parc. št. 313/363, k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2011
Dn 3733/2011
Os-2879/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Dragice Osterman, Ul. Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium, d.o.o.
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini, stanovanje, št. 50, zdaj
z ident. št. 144.E in 145.E, vpisani v podvl.
št. 2858/49, k.o. Bežigrad, dne 7. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 36/84
z dne 9. 11. 1984, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo ZIL TOZD,
kot prodajalcem, in Stankom Staretom, Graselijeva 10, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino, stanovanje št. 50, zdaj
z ident. št. 144.E in 145.E, vpisani v podvl.
št. 2858/49, k.o. Bežigrad,
– dodatka št. 1, k pogodbi z dne 24. 2.
1986, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo ZIL TOZD, kot prodajalcem, in Stankom Staretom, Graselijeva 10, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino, stanovanje št. 50, zdaj
z ident. št. 144.E in 145.E, vpisani v podvl.
št. 2858/49, k.o. Bežigrad,
– dodatka št. 2, k pogodbi z dne 24. 2.
1986, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo ZIL TOZD, kot prodajalcem in Stankom Staretom, Graselijeva 10, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino, stanovanje št. 50, zdaj
z ident. št. 144.E in 145.E, vpisani v podvl.
št. 2858/49, 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
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navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2011
Dn 1286/2010
Os-2880/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Arpada Norčiča in Mateje Norčič, ki ju zastopa
odvetnik Danilo Hari, Slomškova 11, Murska Sobota, o vknjižbi lastninske pravice
in vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanje št. 73, zdaj z ident.
št. 173.E, vpisani v podvl. št. 325/73, k.o.
Nove Jarše, dne 25. 3. 2011, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 1.
1971, sklenjene med gradbenim podjetjem
Gradis, Ljubljana, kot prodajalcem in Martinom Golnarjem, Kvedrova 3, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 73, zdaj z ident. št. 173.E, vpisani
v podvl. št. 325/73, k.o. Nove Jarše,
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 2.
1981, z dodatkom h kupoprodajni pogodbi,
sklenjene med Martinom Golnarjem, Kvedrova 3, Ljubljana, kot prodajalcem in Mirando Marjanovič, Koper, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 73, zdaj
z ident. št. 173.E, vpisani v podvl. št. 325/73,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2011
Dn 113/2011
Os-2789/11
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
je po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ljudmile Horvat, Kočno ob Ložnici 1a, 2318
Laporje, s sklepom z dne 8. 4. 2011 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer kupoprodajne pogodbe, ki
sta jo sklenila Anton Savski s.p., Ul. Erne
Starovasnik 19, 2319 Poljčane, EMŠO:
0306947500963, kot prodajalcem in Ana
Jurič, Titova 93, 2310 Slovenska Bistrica,
EMŠO: 1107947505087, kot kupovalka,
katere predmet je stanovanje št. 4, v poslovnostanovanjski stavbi na naslovu Bistriška cesta 85, Poljčane, stoječi na parc.
št. 17/15, pripisani pri vl. št. 704, k.o. Pekel (sedaj nepremičnina, ident. št. 892-6.E
– stanovanjski prostor v 3. etaži, Bistriška
cesta 85, 2319 Poljčane, vpisane v podvl.
št. 895/6, k.o. Pekel).
Postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine je bil začet na podlagi kopije citirane kupoprodajne pogodbe, ker
je predlagateljica s stopnjo verjetnosti izkazala, da je bilo v korist njene pravne prednice izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki
ustreza pogojem za vknjižbo lastninske pravice, in da se je ta listina uničila oziroma izgubila (1. točka prvega odstavka 234. člena
ZZK-1), izpolnjeni pa so tudi drugi pogoji za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice (2. točka prvega odstavka 234. člena ZZK-1).

Vknjižba lastninske pravice na nepremični ident. št. 892-6.E, vpisani v podvl.
št. 895/6, k.o. Pekel, se zahteva v korist predlagateljice Ljudmile Horvat, Kočno ob Ložnici 1a, 2318 Laporje, EMŠO:
2107948506137, do 1/1 (celote).
Sodišče poziva vse morebitne imetnike
pravic, 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 za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 8. 4. 2011
Dn 3781/2009
Os-2881/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 1. 9. 2009
na predlog Ivanke Kuster, Glavni trg 30,
Muta, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, pri
nepremičnini, z identifikacijsko številko
dela stavbe 808-210-6 (6.E), ki predstavlja
stanovanje v 3. etaži, v izmeri 62,53 m2,
v stanovanjski stavbi na naslovu Glavni trg
30, Muta, vpisano pri podvl. št. 617/6, k.o.
Zgornja Muta, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2/91,
z dne 15. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Železarne Ravne-Armature Muta d.d.,
Koroška c. 55, Muta, in kupcem Janezom
Kuster, Ul. Lackovega odreda 12b, Muta,
za stanovanje št. 5, v 1. nadstropju st. stavbe na naslovu Ul. Lackovega odreda 12b,
Muta.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Ivanke Kuster ter Davida Kuster in Ines Kuster, vsi Glavni trg 30,
Muta, za vsakega do 1/3.
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 listin,
katerih vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 4. 2011
Dn 3671/2009
Os-2882/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 26. 8. 2009
na predlog Maksa Rutart, Glavni trg 30,
Muta, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, pri
nepremičnini, z identifikacijsko številko
dela stavbe 808-210-9 (9.E), ki predstavlja
stanovanje v 4. etaži, v izmeri 62,53 m2,
v stanovanjski stavbi, na naslovu Glavni trg
30, Muta, vpisano pri podvl. št. 617/9, k.o.
Zgornja Muta, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 4/93,
z dne 18. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem Železarno Ravne-Armature Muta d.d.,
Koroška c. 55, Muta, in kupcem Milanom
Kolar, Ul. Lackovega odreda 12, Muta, za
stanovanje št. 8, v st. stavbi na naslovu Ul.
Lackovega odreda 12, Muta.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Maksa Rutart, Glavni trg
30, Muta, do celote.
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Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
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 predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 4. 2011
Dn 195/2011
Os-2783/11
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
19. 4. 2011 začel postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 22. 6. 2007, sklenjene med prodajalcem Franc Drago, Tolsti vrh 56 a, Ravne na
Koroškem, in kupcem Sitar Francem, Vojkova cesta 87, Ljubljana, za stanovanje v večstanovanjski hiši Sallaumines 5, Trbovjle,
ki je vpisano v podvložku št. 2511/69, k.o.
Trbovlje, in ima indetifikacijsko št. 1871-830.
ES-226.E.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje izgubil. Na nepremičnini ident. št. 226.E,
vpisani v podvl. št. 2511/69, k.o. Trbovlje,
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Sitar Franca, Sallaumines 5, Trbovlje, do deleža 1/1. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim
odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški
knjigi v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 20. 4. 2011
Dn 40/2011
Os-2784/11
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
19. 4. 2011 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o neodplačnem prenosu družbenih stanovanj z dne
9. 5. 1994, sklenjena med ABC Tehnohit,
Trgovsko podjetje na veliko in malo, d.o.o.,
Trbovlje, in Občino Trbovlje, za podstrešno
stanovanje, ki se nahaja v stanovanjskoposlovnem objektu Vodenska cesta 10, Trbovlje, in ima sedaj ident. št. 1871-2567.
ES-3.E, ter meri 92,41 m2.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljev Planinc Matjaža in Mateje, Ulica 1.
junija 1, Trbovlje izgubil. Na nepremičnini
ident. št. 3.E, vpisani v pdovl. št. 3695/3, k.o.
Trbovlje, je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist predlagateljev, vsakega do
deleža 1/2. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 20. 4. 2011
Dn 84/2011
Os-2785/11
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
19. 4. 2011 začel postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene neugotovljenega dne v letu
1995, s katero je prodajalec Gostinsko podjetje Rudar Trbovlje, Dom in vrt 3, Trbovlje,
prodal kupcema Vodušek Marti in Martinu,
Partizanska cesta 49, Trbovlje, solastninski

delež 39235/100000 glede na celoto parc.
št. 337/130 in 337/131, obe k.o. Trbovlje, za
kupnino 800.000,00 SIT.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljev Vodušek Marte in Martina, Partizanska cesta 49, Trbovlje izgubil. Na nepremičnini, parc. št. 337/130 in 337/131, obe k.o.
Trbovlje, je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist predlagateljev, vsakega do
½ deleža. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 19. 4. 2011
Dn 3402/2010
Os-2844/11
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
22. 3. 2011 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe, št. 18-21/91, z dne
15. 7. 1992, sklenjena med Iskro Polprevodniki, p.o. – v stečaju, Gabrsko 12, Trbovlje,
kot prodajalcem, in Pušnik Marjeto, Sallaumines 5, Trbovlje, kot kupcem, in sicer za
nepremičnino, stanovanje v večstanovanjski
hiši Sallaumines 5, Trbovlje, ki ima sedaj
ident. št. 1871-830-227.E, vpisano v podvl.
št. 2511/70, k.o. Trbovlje,
– darilne pogodbe, z dne 8. 1. 1993,
sklenjena med darovalko Pušnik Marjeto.
Sallaumines 5, Trbovlje, in obdarjencem
Pušnik Martinom, Sallaumines 5, Trbovlje,
katere predmet je bilo stanovanje v večstanovanjski hiši Sallaumines 5, Trbovlje, ki
ima sedaj ident. št. 1871-830-227.E, vpisano v odvl. št. 2511/70, k.o. Trbovlje.
Predlagatelj je izjavil, da razpolaga samo
s kopijo prodajne pogodbe št. 18-21/91
z dne 15. 7. 1992 in darilne pogodbe z dne
8. 1. 1993, ker sta se originala izgubila.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom Umek Bogomir, Sallaumines 5,
Trbovlje, do 1/2 in Umek Rahaela, Sallaumines 5, Trbovlje, do 1/2. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim
odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški
knjigi v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 19. 4. 2011
Dn 239/2011
Os-2845/11
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
22. 3. 2011 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 28. 8. 2002, ki so jo sklenili prodajalec Šmon Darko, Partizanska cesta 16, Trbovlje, in kupca Obermayer Ivana, Vegova
ulica 1, Piran, in Obermayer Adolf, Vegova
ulica 1, Piran, kot kupcem, za stanovanje št. 5, v pritličju večstanovanjske hiše,
Partizanska cesta 16, Trbovlje, ki skupaj
s pripadajočo kletjo št. 5 meri 31,10 m2,
in ima sedaj ident. št. 1871-3468-5.E, k.o.
Trbovlje.
Predlagatelj je izjavil, da razpolaga samo
s kopijo prodajne pogodbe z dne 28. 8.
2002, ker se je original izgubil.
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Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist osebe z imenom: Obermayer Ivana, Vegova
ulica 1, Piran, do 1/2 in Obermayer Adolf,
Vegova ulica 1, Piran, do 1/2. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona
o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 19. 4. 2011
Dn 5282/2010
Os-2788/11
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Jožefa Hrustla iz Velenja, Kidričeva
cesta 17, ki ga zastopa Bremis d.o.o. iz
Velenja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o prodaji stanovanja, z dne 19. 12. 1991,
s katero je prodajalec Gorenje Elektrokovinarska oprema, p.o. Velenje, ki jo je zastopal v.d. direktor Simon Jakovljevič, ing.
org. del. prodal 26,87 m2 veliko stanovanje
s kletjo, v velikosti 0,72 m2 št. 35, v III.
nadstropju, stanovanjske stavbe Kidričeva
17, Velenje, stoječe na parc. št. 2567/3,
vl. št. 700, k.o. Velenje, kupcu Jožefu
Hrustlu iz Velenja, Kidričeva 17, EMŠO:
1602940500307.
Nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiški knjigi tega sodišča v vl. št. 3314/35,
k.o. Velenje, z oznako 35.E (ID št. stavbe
3582-35) in je v celoti last Mestne občine
Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za osebo z imenom: Jožef Hrustel, EMŠO:
1602940500307, Kidričeva cesta 17, 3320
Velenje, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Jožefa Hrustla.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 13. 4. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 187595/2010
Os-2471/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO,
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Nacional podjetje
za zastopanje, prodajo, proizvodnjo in servis, d.o.o., Ljubljanska cesta 88, Domžale,
Mijo Zubonja, Miklošičeva ulica 1C, Domžale, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Alenka Mejak-Pelan, Slamnikarska 14,
Domžale, zaradi izterjave 10.280,76 EUR,
sklenilo:
dolžniku Mijotu Zubonja, Miklošičeva
ulica 1C Domžale, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
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Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Alenka Mejak-Pelan.
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 3. 3. 2011
VL 106376/2008
Os-2473/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3A, Koper – Capodistria, proti dolžniku Beharu Bejtullahu, Bevško 44B,
Trbovlje, ki ga zastopa odvetnik Bojan Franko, Gradišče 30, Škofljica, zaradi izterjave
283,34 EUR, sklenilo:
dolžniku Beharu Bejtullahu, Bevško 44B,
Trbovlje, 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 Bojan Franko, Gradišče 30, Škofljica.
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 18. 2. 2011
I 8/2010
Os-2084/11
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova ulica 28, Ljubljana, proti dolžniku Bojanu Lazar, Giordana Bruna 2, Izola
– Isola, ki ga zastopa zakonita zastopnica

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
odvetnica Marjana Manfreda, Rozmanova
24C, Piran, zaradi izterjave 2.449,46 EUR
s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 8/2010 postavi odvetnico Marijano Manfreda iz Pirana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 3. 3011

Oklici pogrešanih
N 20/2011
Os-2058/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru,
zaradi razglasitve za mrtvega: Ivana Sluga,
od Mihaela, po domače Gerželov, rojen 5. 4.
1855, Javorje 28, Obrov, sedaj neznanega
bivališča.
Po navedbah predlagatelja naj bi bil pogrešani Ivan Sluga prav gotovo že mrtev,
čeprav njegova smrt ni nikjer uradno zaznamovana, saj je od njegovega rojstva,
zabeleženega v družinskem listu Župnijskega urada Podgrad, minilo že več kot
156 let.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o njem in njegovem življenju,
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 3. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Ban Ivana, Jereslavec 6, Kapele,
zavarovalno polico, št. 50500022955, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne-319467
Bešker Zlatko, Cesta na Loko
30, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500075024, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne-319442
Bohinc Uroš, Levčeva ulica 13A, Mengeš,
zavarovalno polico, št. 5053058576, izdala
zavarovalnica KD. gni-319438
Bregar Andrej, Lastovče 45, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 50500011350, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng-319465
Duraković Daniel, Pod Griči 51, Žiri,
zavarovalno polico, št. 50500020817, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gno-319432
Flerin Jure, Trdinov trg 3, Mengeš, zavarovalno polico, št. 50500057424, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnv-319450
Gašper Vesna, Loke 14, Kisovec,
zavarovalno polico, št. 50500035917, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnn-319433
Horvat Maja, Škapinova ulica 1, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500021593, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnb-319445
Jekl Andrej, Zadobrava 133A, Škofja vas,
zavarovalno polico, št. 50500065760, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnh-319464
Kofol
Boštjan,
Celovška
cesta
106, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500053361, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnt-319452
Okršlar Podjed Stanka, Zaloška cesta
143, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500031413, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gny-319447
Podjed Rok, Perkova ulica 10, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 50500031418, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnz-319446
Slana Bojan, Mota 60, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 50500087206
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnr-319454
Žujka, d.o.o., Dobrava 21, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. 41601005881, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-319436
Žujka, d.o.o., Dobrava 21, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. 41601005880, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnj-319437

Spričevala preklicujejo
Antolić Dragica, Ivanić Desinić 70/1,
49216 Desinić, Hrvaška, spričevalo 3.

letnika SŠGT Celje, smer kuhar, izdano
leta 1993, izdano na ime Hohnjec Dragica.
gnc-319469
Atijas Mia, Lončarska steza 6a, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2008 in 2009. gnv-319425
Brčan Tatjana, Cesta na Bokalce 16,
Ljubljana, obvestila o uspehu pri zaključku
izobraževanja, Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, leto izdaje 1998. gnd-319468
Ciglarič Mojca, Pionirska 9, Vrhnika,
indeks, št. ZDT00003, izdala UL Teološka
fakulteta, leto izdaje 2009. gnm-319434
Glavaš Saša, Ul. IX. korpusa 13, Izola
- Isola, spričevalo 3., 4. letnika, obvestilo o
uspehu pri maturi ter spričevalo o zaključku
izobraževanja Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta 1992 in 1993. gnu-319426
Gumilar Kristjan, Kruplivnik 84, Grad,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro-računalniške šole Maribor, št. II/466,
izdano leta 1997. gnk-319461
Hasanović Edvina, Novi svet 13, Škofja
Loka, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 2002. gnj-319462
Hasanović Edvina, Novi svet 13, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 2003. gni-319463
Jukić Danica, Pod gozdom 18, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika ŠC Velenje, Poklicna in
tehniška šola za storitvene dejavnosti, program PTI, izdano leta 2001. gnk-319440
Jukić Danica, Pod gozdom 18, Trbovlje,
spričevalo 2. letnika ŠC Velenje, Poklicna
in tehniška šola za storitvene dejavnosti,
program PTI, izdano leta 2002. gnf-319441
Kiren Barbara, Straža 10A, Raka,
spričevalo 3. letnika Splošne gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2008/2009. gnd-319443
Muhamed Mehanović, Novi log 19e,
Hrastnik, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Veno Pilona Ajdovščina, izdano leta
1989 in 1990. gnt-319427
Oklešen Mitja, Gorenje Kamence 13,
Novo mesto, preklic preklica službene
izkaznice št. 108018, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 28/11, pod oznako GNB-319270.
gnl-319435
Reher Darja, Kidričeva 57, Velenje,
spričevalo 3. letnika Vrtnarske šole Celje,
izdano leta 1983. gnp-319456
Reher Darja, Kidričeva 57, Velenje,
spričevalo 4. letnika Tehniške vrtnarske šole
Celje, izdano leta 1984. gno-319457
Reher Darja, Kidričeva 57, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
vrtnarske šole Celje, št. 13, izdano leta
1984. gnn-319458
Stojčovska Anita, Gregorčičeva 26,
Izola - Isola, spričevalo 3. in 5. letnika ter

spričevalo o maturi Srednje zdravstvene
šole Izola, izdano leta 2009, 2010 in 2010.
gnu-319451
Trunk Suzana, Cunkovci 8A, Gorišnica,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Ptuj,
izdano leta 1999. gnq-319455
Zupan Uroš, Podnart 54, Podnart,
spričevalo o zaključnem izpitu CSUI Jesenice, strojni tehnik (3+2), št. 793, izdano
leta 1994. gnl-319460

Drugo preklicujejo
Bijol Lidija, Sora 20, Medvode, študentsko
izkaznico, št. 11980110, izdala Visoka šola
za zdravstvo. gns-319428
Bricelj Anja, Vino 35, Grosuplje, vozno
karto, izdal Veolia. gnw-319424
F & A Transport, Golica 2, Selca,
dovolilnico, št. 546105, za državo Rusija,
oznaka države 643/09. gnm-319459
Maček Bojan, Voklo 47, Šenčur, izkaznico
vojnega veterana, št. I 5177, izdana 6. 6.
2008, izdala UE Kranj. gnh-319439
MERITEV d.o.o., Prisojna ulica 87,
Maribor, licenco, št. 0004414/04204/657/002,
za vozilo Renault Megan Break 1,6, registrska
številka MB RK-639. gnc-319448
Rođaković Željko, Celovška cesta 166,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu
Srednje šole tehniških strok Šiška, št.
1260/02, za voznika žerjava. gnc-319444
Topole Jerneja, Nova ulica 12, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 18071216, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gns-319453
Trček Matej, Delavska ulica 6, Mojstrana,
študentsko izkaznico, št. 28100035, izdala
FMV. gnr-319429
Vavtar Gal, Fara 13, Nova vas,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
elektrotehniko, računalništvo in gimnazija,
Vegova 4, Ljubljana. gnp-319431
Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina
c. IX/6, 1000 Ljubljana, okrogel žig ZRSZ;
OS Ljubljana; številka žiga - 107; premer žiga
3,5 cm – REPUBLIKA SLOVENIJA, ZAVOD
RS ZA ZAPOSLOVANJE, LJUBLJANA,
NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA, 107.
Ob-2850/11
Zbačnik Nastja, Travnik 52A, Loški
Potok, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnq-319430
Zveza Sonček, Rožanska ulica 2,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike
z grafičnim znakom sonca ter besedilom
Sonček, Zveza društev za celebralno
paralizo Slovenije, št. 6. gnw-319449
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Javni razpisi

1005

Javne dražbe

1034

Razpisi delovnih mest

1040

Druge objave

1043

Objave po Zakonu o političnih strankah

1053

Evidence sindikatov

1055

Objave po Zakonu o medijih

1056

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

1057

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin

1058
1058

Zavarovanja terjatev

1067

Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici pogrešanih

1069
1069
1069
1073
1074

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1075
1075
1075
1075
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