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Leto XXI

Javni razpisi
Št. 430-135/2010/158

Ob-3027/11

Zaprtje javnega razpisa
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo zaradi porabe sredstev objavlja zaprtje javnega razpisa »Javni razpis
za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2011«, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 11, dne 7. 1. 2011.
S tem se ukinja tretji rok za oddajo vlog
na javni razpis v letu 2011, in sicer 6. september 2011.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 38/2011
Ob-2955/11
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09),
skladno s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2010, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na 82.
redni seji dne 13. maja 2010 ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju: SPP)
in skladno s sklepom št. 1101-12/2010-3,
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije objavlja
spremembo
javnega razpisa
štipendij za študijske obiske
slovenskih dijakov in študentov
v tujini v letu 2010 in 2011
V Javnem razpisu štipendij za študijske
obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 2010 in 2011 (v nadaljevanju: javni
razpis), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 94/10, dne 26. 11. 2010, št. Ob-6985/10,
se v točki 2. javnega razpisa (»Vrednost
javnega razpisa in višina štipendije«) prvi
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost razpisa je 223.800,00
EUR«.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 371-42/2011
Ob-3016/11
Sprememba
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice je v Uradnem listu RS, št. 28/11
z dne 15. 4. 2011, pod št. Ob-2613/11 na
podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,

30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10
– ZUKN), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08
in 99/08) in 22. člena Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice (Uradni list RS,
št. 36/08) objavila javni razpis za podelitev
koncesije za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe vzdrževanje javne razsvetljave
v Občini Brežice.
V navedenem javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice se spremenita točki
11. in 12. razpisa tako, da glasita:
»11. Kraj in rok za predložitev prijav
Prijave morajo do roka za oddajo prijav
prispeti na naslov naročnika: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Končni rok za oddajo prijav je 7. 6. 2011
do 10. ure.
12. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo
potekalo na sedežu naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
dne 7. 6. 2011 ob 11. uri.«
Občina Brežice
Ob-3024/11
Popravek
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska
cesta 22, 1511 Ljubljana, tel. 0590-89-500,
faks 0590-89-531, objavlja popravek javnega razpisa v podporo nacionalnemu sistemu
inovacij, ki je bil objavljen 15. aprila 2011,
v Uradnem listu RS, št. 28/11.
V točki 8. Način prijave in razpisni rok je
v prvem odstavku naveden napačen datum,
do katerega morajo vloge prispeti na TIA.
Prvi odstavek 8. točke javnega razpisa se
pravilno glasi:
Rok za oddajo vlog je 16. 5. 2011 do
12. ure. Popolna vloga, v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije, mora biti v enem
izvodu, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, dostavljena v Glavno in splošno pisarno
Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do vključno
ponedeljka, 16. 5. 2011 do 12. ure.
Poleg tega navedba v opombi »g«, ki
se nanaša na prvo alinejo prvega odstavka
v točki 4.1. Pogoji za OPO predlagatelje
strožja in ni skladna z navedbo v Obrazcu 4
javnega razpisa, ki je poleg ostale razpisne
dokumentacije objavljen na spletni strani
agencije. Zaradi ugotovljenega se besedilo
opombe »g«, ki se nanaša na prvo aline-

jo prvega odstavka v točki 4.1. Pogoji za
OPO predlagatelje, spremeni tako, da se
glasi:
»g Posamezni dogodki so lahko A) izobraževanja/usposabljanja, neposredno povezana z novimi izdelki, postopki in storitvami in z vsaj 40 udeleženci v trajanju najmanj
3 ure ali B) nagradni natečaji za tehnološke
in netehnološke inovacije ter predloge inovacij z vsaj 40 udeleženci (to je kandidati za
nagrade+prisotni na podelitvi)«.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 103/11
Ob-2957/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana na podlagi prvega
odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 –
ZVMS) in 5. člena Uredbe o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08)
preklicuje
javni razpis RS Ministrstva za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano, Veterinarske uprave
RS, številka 323-329/2004, Ob-20811/04, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81-84,
z dne 30. 7. 2004 in objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje
javne veterinarske službe, ki se ne
financira iz proračunskih sredstev
za živali, ki so v oskrbi v Zavetišču
za živali Maribor
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije
(v nadaljevanju: VURS), Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesije za izvajanje javne veterinarske
službe, ki se ne financira iz proračunskih
sredstev za živali, ki so v oskrbi v Zavetišču za živali Maribor, Avtomobilska ulica 25,
Maribor, ki ga upravlja Društvo za varstvo
in proti mučenju živali Maribor, in sicer za
opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske službe:
– označevanje živali ter vodenje registra
živali v skladu s predpisi;
– izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih
bolezni ter poškodb in kirurški posegi na
živalih;
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– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni živali.
1. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za 10 let in začne veljati z dnem
podpisa pogodbe med koncendentom in
koncesionarjem.
2. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz II.
točke mora imeti vlagatelj za Zavetišče za
živali Maribor, Avtomobilska ulica 25, Maribor, dokončno odločbo VURS o izpolnjevanju pogojev iz predpisa, ki ureja pogoje,
ki jih morata izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali za pridobitev
koncesije za opravljanje dejavnosti javne
veterinarske službe.
3. Prijava:
Prijavi je treba priložiti:
– imena in priimke veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, ki bodo opravljali veterinarske dejavnosti iz tega razpisa,
– za veterinarje dokazila o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko odločbe o licenci),
za veterinarskega pomočnika pa potrdilo
o izobrazbi,
– za veterinarje in veterinarske pomočnike dokazila o zaposlitvi (potrjen M 2 obrazec), podjemno pogodbo (pogodbo o delu),
ali drugo dokazilo o poslovnem sodelovanju,
– zadnji izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 15 dni.
4. Rok javnega razpisa: rok prijave je
odprt do 31. 5. 2011. V primeru priporočene
pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki
bodo poslane do izteka dneva 31. 5. 2011,
v primeru osebne dostave v glavno pisarno
VURS, Dunajska cesta 22, Ljubljana, pa
morajo biti prijave vložene do vključno 31. 5.
2011, do 14. ure.
Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne
bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve
pisnega poziva za dopolnitev vloge.
5. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno, v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Koncesija – Zavetišče Maribor«, na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Dunajska cesta 22,
VI. nadstropje, 1000 Ljubljana.
6. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
6. 6. 2011, ob 10. uri, v poslovnih prostorih
VURS, v VI. nadstropju, Dunajska cesta 22,
Ljubljana.
Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če
imajo pisno pooblastilo.
7. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarja bo prijavitelj prejel odločbo o izbiri
v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 01/300-13-00, vsak dan, od
9. do 10. ure (kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet. med.).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 4301-32/2011
Ob-2945/11
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10) in
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809,
61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) objavljamo
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javni razpis
za sofinanciranje individualnih sistemov
ogrevanja na lesno biomaso za obdobje
2011 do 2014 (KNLB 3),
v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve Inovativni ukrepi
za lokalno energetsko oskrbo
1. Ime in sedež posredniškega telesa:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,
tel. 01/400-33-11, faks 01/433-10-31 (v nadaljevanju: MG).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
Proračun Republike Slovenije za leto
2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 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 in
4/11), Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Energetski zakon (Uradni
list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10), Pravilnik o spodbujanju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in
25/09), Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč
(št. X435/2009), Uredba Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88
Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredba Sveta (ES), št. 1083/2006,
z dne 11. julija 2006, o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES),
št. 1260/1999 (UL L, št. 210, z dne 31. 7.
2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES),
Uredba Sveta (ES), št. 1084/2006, z dne
11. julija 2006, o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES),
št. 1164/94 (UL L, št. 210, z dne 31. 7. 2006,
str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1084/2006/ES); Uredba
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006,
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredba
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (Uradni list RS, št. 371/06, str. 1,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in
79/10), Nacionalni strateški referenčni okvir
za obdobje 2007–2013, Operativni program
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013 (Odločba Evropske
Komisije z dne 27. 8. 2007), Odločitev organa upravljanja o potrditvi instrumenta Individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso
za obdobje 2011 do 2014 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prome-

tne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Trajnostna raba energije, Inovativni ukrepi za lokalno energetsko
oskrbo št. KS OP ROPI/6/3/005-0 – MG,
z dne 21. 4. 2011.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno
biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe
v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so
upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso
ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni
energetski vir.
Vgradnja KNLB je del strategije Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom in smernicami EU. Uporaba KNLB prispeva tudi k zmanjšanju rabe
fosilnih goriv ter podpira trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih
možnosti zaslužka in zaposlitve.
Javni razpis za sofinanciranje projektov
(v nadaljevanju: operacij), ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega
sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno
energetsko oskrbo. Razmerje med sredstvi
na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje je 85:15.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja
v Republiki Sloveniji in EU.
V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije
in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list
89/08 in 25/09).
V skladu z navedenim pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja
po pravilih državnih pomoči za prijavitelje,
ki izpolnjujejo pogoje po 5. in 6. členu. Za
prijavitelje po IV. poglavju pravilnika pa se
sofinanciranje vrši v obliki subvencij.
3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen
namen po tem razpisu in, da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni nameni so:
1. vgradnja KNLB z avtomatskim dodajanjem goriva (kurilna naprava, sistem za
doziranje goriva, čiščenje dimnih plinov, hranilnik toplote)1;
2. dodatna dela (npr. montaža KNLB,
kotlovnica, dimnik, zalogovnik za gorivo)
v skupni v višini največ 75% stroškov KNLB
za operacije, ki se izvajajo po pridobljenem
gradbenem dovoljenju. Kolikor se operacija
izvaja kot investicijsko vzdrževanje, lahko
znašajo stroški dodatnih del največ 50%
stroškov KNLB;
3. izvedba oziroma posodobitev primarnega dela mikro daljinskega razvoda s skupno dolžino trase do max. 300 m, do največ
1
Skladno z navodili organa upravljanja o
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–
2013 (marec 2009) mora biti oprema trajno
instalirana in povezana z operacijo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
štirih uporabnikov toplote, ki so v objektih
izven objekta, kjer se vgrajuje KNLB.
Uporabljeno gorivo je lahko izključno čista lesna biomasa brez kemijskih primesi
(ostanki iz žagarskih in lesnopredelovalnih
obratov, gozdni sekanci, lubje, žagovina).
V primeru, da ostane stara kotlovska naprava na fosilni vir v obratovanju, mora biti
najmanj 80% letnih potreb po gorivu pokritih
z lesno biomaso. (Star kotel lahko služi le
za pokrivanje koničnih obremenitev ali kot
rezerva).
Operacija po tem razpisu je:
1. Vgradnja kotlovske naprave na lesno
biomaso moči najmanj 150 kW in največ
10 MW.
2. Izgradnja oziroma posodobitev (obstoječega) mikrosistema daljinskega ogrevanja.
Kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti proizvodnje toplote, je lahko del
operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode, ki služi za pripravo tople sanitarne
vode v poletnem času.
3.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški nakupa in dobave KNLB s sistemom doziranja, čiščenja dimnih plinov, krmiljenja in regulacije ter hranilnika toplote;.
b) dodatni stroški, tj. stroški izvedbe gradenj (novogradnja/adaptacija/rekonstrukcija
kotlovnice, zalogovnik za gorivo) in stroški
montaže KNLB z izvedbo obrtniških ter instalacijskih del. Dodatni stroški so upravičeni največ do višine 75% oziroma 50%
stroškov pod tč. a);
c) stroški izgradnje primarnega dela mikro daljinskega razvoda v višini do največ
100 €/m trase, vendar največ do 30.000 €;
d) stroški posodobitve mikrodaljinskega
razvoda, ki vključuje izvedbo sistema daljinskega nadzora in upravljanje toplotnih
postaj (žični prenos podatkov) ter vgradnjo
toplotnih podpostaj, če je obstoječi mikro
sistem deloval brez njih, vendar največ do
15.000 €;
e) stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (SSE), hranilnika toplote
in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema.Stroški solarnega sistema
lahko znašajo največ 350 € na m2 površine
sistema s ploščatimi sprejemniki in največ
500 € na m2 površine sistema z vakumskimi
sprejemniki.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenega namena. Upravičeni
stroški navedeni zgoraj od točke b) do točke e) so upravičeni le kot vzporedni stroški
stroškom pod točko a). Sofinanciranje ne bo
odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih
naprav in prototipnih naprav. Predmet operacije mora biti nabavljen od tretjih oseb pod
tržnimi pogoji. Za tretje osebe se ne morejo
šteti osebe, ki so več kot 25% lastniško ali
kapitalsko povezane s prijaviteljem.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
a) so z operacijo neposredno povezani,
so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu
s cilji operacije;
b) so dejansko nastali; za dela, ki so bila
opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
za storitve, ki so bile izvedene;
c) so prepoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja;
d) nastanejo in so plačani v obdobju
upravičenosti;

e) temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Neupravičeni stroški so:
a) stroški nakupa naprav za proizvodnjo
toplote iz fosilnih virov (npr. kotel na fosilno
gorivo za pokrivanje vršnih toplotnih obremenitev);
b) stroški projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
c) stroški investicijske dokumentacije;
d) komunalna priprava zemljišča in pristojbine za komunalne priključke;
e) stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav;
f) stroški izgradnje centralnega ogrevanja v zgradbi (cevovodi, črpalke, grelna telesa);
g) stroški izgradnje primarnega dela mikrodaljinskega razvoda, ki so višji od 100 €
/m trase;
h) DDV, davek na promet nepremičnin
in drugi davki;
i) naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
j) stroški najemanja kreditov, zavarovanj
in upravnega postopka, priprave vloge itd.
3.3. Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci do državne pomoči po tem
razpisu so pravne osebe zasebnega prava,
ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 –
uradno prečiščeno besedilo), Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 87/09), Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, 8/96, 36/00
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter samostojni
podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci
do subvencije po tem razpisu so pravne
osebe zasebnega prava, ustanovljene na
podlagi Zakona o društvih, (Uradni list RS,
št. 61/06 in 58/09) ter Zakona o ustanovah,
(Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo, 91/05 (popr.)), ob pogoju, da ne
gre za pridobitno dejavnost.
Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč morajo izpolnjevati pogoje od 5. do
9. člena, prijavitelji, ki kandidirajo za subvencijo, pa pogoje od 25. do 28. člena Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije
in rabe obnovljivih virov energije. Prijavitelj
postane upravičenec, ko je z njim podpisana
pogodba o sofinanciranju.
V primeru pogodbenega financiranja2
operacije je prijavitelj lahko tudi pogodbenik,
ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
a) sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o dobavi toplote
med partnerjema;
b) ekonomski izračun, predstavljen v ID,
mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z in
brez upoštevanja sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada. ID mora biti na straneh,
kjer sta analizirani obe varianti, podpisan
s strani pooblaščenega predstavnika lastnika javnega objekta/pogodbene stranke.
Za operacije, ki se ne nahajajo v enem
od mestnih naselij v Sloveniji3 velja omejitev,
da prijavitelj ne morejo biti mikropodjetja, ki
2
Partnerja v pogodbenem financiranju sta
pogodbenik/contracor, ki je lastnik in obratovalec kotlovske naprave, in uporabnik oziroma uporabniki naprave oziroma njenih storitev
(=pogodbena stranka)
3
Med mestna naselja spada 67 naselij, ki so
definirana v publikaciji Mestna naselja v Republiki Sloveniji, 2003, Statističnega urada RS
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so upravičenci po javnem razpisu MKGP za
ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij.
Prijavitelj tudi ne more biti podjetje, ki
proizvaja naprave ali komponente naprav,
ki so del operacije.
Državne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti:
a) primarna kmetijska proizvodnja kmetijskih izdelkov iz seznama v Prilogi I PES,
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode ter proizvodov,
ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4501
in 4504 (plutasti izdelki),
b) pomoč v korist dejavnosti v pridelavi
in trženju kmetijskih proizvodov, kadar je
znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev
bodisi jih je dalo na trg, ali kadar je pomoč
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
c) ribištvo in ribogojništvo,
d) premogovništvo,
e) jeklarstvo,
f) promet,
g) ladjedelništvo,
h) industrija sintetičnih vlaken,
i) proizvodnja orožja in streliva.
Na razpisu ne morejo sodelovati podjetja4, ki:
a) prijavijo projekt za isti namen, kateri
že vsebuje elemente državnih pomoči in je
že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna, ali če
skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določijo pravila s področja
državnih pomoči,
b) so insolventna,
c) so v stanju kapitalske neustreznosti
po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
š. 126/07),
d) je zoper njih uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije,
e) so navedena v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati
v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje
korupcije,
f) imajo neporavnane račune do Republike Slovenije,
g) ob oddaji vloge za dodelitev spodbude prejemajo ali so v postopku pridobivanja
finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem raz‑
pisu:
4.1. Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen
s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
2. Vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000 EUR (brez DDV). Operacija
mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.
3. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta se vloga zavrne.
4. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumen4
Pojem podjetja vključuje gospodarske
družbe, zadruge, zavode ter samostojne podjetnike
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Nazivna toplotna moč

≥ 2 in ≤ 10
MW

jo in mora jasno izkazovati izpolnjevanje
vseh pogojev in zahtev, navedenih v razpisu in razpisni dokumentaciji; dokument ne
sme izkazovati namena, ki bi bil v nasprotju z usmeritvami in cilji kohezijske politike
EU in pravili izvajanja kohezijske politike
v Republiki Sloveniji. Iz ID mora biti razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi
operacije upoštevana naslednja izhodišča
varstva okolja:
a) učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
surovin),
b) okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov),
c) zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
2. Tehnično-gospodarski pogoji
a) Izkoristek kotla na lesno biomaso pri
nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak
86%.
b) Za kotlom na lesno biomaso mora
biti vgrajen števec toplote. Poročanje o pro
izvedeni toploti mora izhajati iz odčitkov na
števcu (-ih).
3. Dovoljene emisije
Nov kotel na lesno biomaso, ki ga vgrajujejo prijavitelji kot del sistema KNLB, mora
izpolnjevati emisijske zahteve, ki so podane
v naslednji tabeli:

≥ 1 in < 2
MW

tacije. Razpisna dokumentacija natančno
določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
5. Sredstev na tem javnem razpisu ne
more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi
kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije
oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih MG ali njegovih izvajalskih
institucij. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj,
neposredni ali posredni udeleženec v razpisu, bo zavrnjena.
6. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
a) o seznanitvi in strinjanju z vsebino
javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso
za obdobje 2011 do 2015 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi
za lokalno energetsko oskrbo in o seznanitvi
in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega
javnega razpisa,
b) o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
št. 126/07),
c) o hranjenju dokumentacije o operaciji
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES,
d) o dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu
organu ter drugim nadzornim organom,
e) o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
f) o seznanitvi z elektronsko ali drugačno
objavo imena operacije, naziva upravičenca
in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji,
g) o označevanju operacij, informiranju
javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 in veljavnim
Navodilom organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskih in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013,
h) o morebitnih že pridobljenih pomočeh
za iste upravičene stroške,
i) da operacije pred vložitvijo vloge ni
začel izvajati,
j) o upoštevanju zakonodaje s področja
integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
– Uradni list RS, št. 45/10,
k) da bo operacijo zaključil najkasneje
12 mesecev po podpisu pogodbe;
l) da bo dostavil na MG merilno poročilo
o emisijah pooblaščene organizacije najkasneje 12 mesecev po oddaji zahtevka za
izplačilo sredstev.
4.2. Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in
s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana ob smiselni uporabi Uredbe
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06
in 54/10). ID ne sme biti starejši kot eno
leto in mora jasno izkazovati namen, ustrezen z razpisom in razpisno dokumentaci-
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Mejne vrednosti [mg/Nm³]
CO

380

250

250

150

150

NOx

250

250

250

250

200

CxHy

45

20

20

10

10

Prah

100

100

80

80

20

Mejne vrednosti so preračunane na suhe
dimne pline pri 0 °C, 1013 hPa in 13% vsebnosti kisika.
Pri kurilnih napravah do max. 300 kW
nazivne toplotne moči, se lahko kot dokaz
o upoštevanju mejnih vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano s strani
akreditirane inštitucije.
Kolikor veljavna zakonodaja, ki ureja
izpuste / emisije, predpisuje druge pogoje
preračuna in nižje vrednosti emisij, kot so
navedene v tabeli, se upošteva veljavna zakonodaja, v nasprotnem primeru operacija
ni upravičena do sofinanciranja.
4. Drugi pogoji
Nepovratna sredstva lahko pridobijo prijavitelji, ki:
a) zoper njih s pravnomočno odločbo sodišča ni začet stečajni postopek, postopek
prisilne poravnave ali likvidacije,
b) nimajo neporavnanih obveznosti do
Republike Slovenije.
c) Če je prijavitelj veliko podjetje, mora
v vlogi dodatno izkazati spodbujevalni učinek, in sicer:
– bistveno razširitev velikosti projekta zaradi pomoči ali
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– bistveno razširitev obsega projekta zaradi pomoči ali
– bistveno povečanje skupnega zneska,
potrebnega za izvedbo projekta zaradi dodeljene pomoči ali
– bistveno skrajšanje časa izvajanja projekta ali
– da projekt kot tak v zadevni regiji, ki
prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč
ne bi bila dodeljena.
5. Sofinanciranje operacije predstavlja
državno pomoč oziroma subvencijo v skladu
s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov energije (Uradni
list RS, št. 89/08 in 25/09). Izvedba projekta,
tj. pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje opreme, se ne sme pričeti pred oddajo
vloge na razpis MG, razen za velika podjetja, kjer se navedene aktivnosti lahko začnejo šele po izdaji potrdila o izpolnjevanju
pogojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008. Če
se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz
tega odstavka, celoten projekt ne bo upravičen do pomoči. Prijavitelj se mora ne glede
na to, da je oddal vlogo na razpis ali prejel
potrdilo, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena.
Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
ob vložitvi vloge na razpis ter pred izdajo
sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz
ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
6. Oddaja naročil
Prijavitelj mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter
skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in
storitev je potrebno k oddaji ponudbe pozvati najmanj 3 potencialne ponudnike.
Ponudbe predstavljajo del dokumentacije
o operaciji. V primeru neupoštevanja tega
načela lahko pride do zavrnitve zahtevka.
V primeru, da ni mogoče pridobiti več kot
eno ponudbo, je upravičenec dolžan priložiti
pisno obrazložitev.
5. Merila za izbiro operacij
Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Merilo so specifični
stroški kotlovske naprave na kW toplotne
moči inštaliranega kotla in vrednost skupnega prahu v emisijah. Merila so enakovredna
za prijavitelje, ki kandidirajo za državno pomoč, kakor tudi za tiste, ki kandidirajo za
subvencijo.
MERILO 1

stroški naprave
Specifični stroški kotlovske naprave [EUR / kW] = ----------------------------------------------nazivna toplotna moč kotla
Izračun specifičnih stroškov kotlovske
naprave bo upošteval navedbe v prijavnem
obrazcu (Obrazec 0):
tč. 1.2 Nazivna toplotna moč kotla [kW]
ter
tč. 5.1 Stroški kotlovske naprave, brez
dodatnih stroškov in stroškov event. omrežja [EUR].
Specifični stroški kotlovske naprave [EUR / kW]

Št. točk

50–150

80

150–250

60

250–350

40

350–450

20
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MERILO 2
Emisije prahu [mg / Nm³]
20 ali manj

Št. točk
20

V okviru posameznega odpiranja vlog
bodo ugotovljeni specifični stroški operacije
na kW toplotne moči inštaliranega kotla in
vrednost skupnega prahu v emisijah. Skupno število doseženih točk vloge je vsota
merila 1 in merila 2. Komisija za vodenje
postopka dodeljevanja nepovratnih sredstev
bo vloge obravnavala po številu doseženih
točk, začenši z vlogo, katera je dosegla največ točk.
Vloga mora doseči minimalno vsaj 40
točk, drugače se zavrne.
Prednost pri dodelitvi bodo imele operacije z večjim številom točk. V primeru, da je
število doseženih točk za dve ali več prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava tista prijava, ki ima manjše
specifične stroške kotlovske naprave.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja,
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
6. Višina sredstev:
6.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Nepovratna sredstva so namenska
sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena
v Operativnem programu razvoja okoljske
in prometne infrastrukture 2007–2013, razvojna prioriteta Trajnostna raba energije, prednostna usmeritev Inovativni sistemi
za lokalno energetsko oskrbo, dejavnost Individualno ogrevanje na lesno biomaso.
Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko
politiko in na postavkah slovenske udeležbe
za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih
sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša
9.000.000 EUR, in sicer:
· 7.650.000,00 – PP 9622 Trajnostna
energija – 07-13 – EU,
· 1.350.000,00 – PP 9624 Trajnostna
energija – 07-13 – slovenska udeležba.
V proračunu Republike Slovenije so
sredstva zagotovljena:
· PP za leto 2011 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07 –
13 – EU, v višini 850.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba, v višini
150.000,00 EUR.
· za leto 2012 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07 –
13 – EU, v višini 1.955.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba, v višini
345.000,00 EUR.
· za leto 2013 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07 –
13 – EU, v višini 1.955.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba, v višini
345.000,00 EUR.
· za leto 2014 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07 –
13 – EU, v višini 1.955.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba, v višini
345.000,00 EUR.

· za leto 2015 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07 –
13 – EU, v višini 935.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba, v višini
165.000,00 EUR.
Sredstva prispevata Republika Slovenija v 15% deležu in Kohezijski sklad v 85%
deležu.
6.2 Višina sofinanciranja
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije lahko znaša, v odstotkih
vrednosti upravičenih stroškov investicije,
največ:
– 30% za velika podjetja
– 35% za srednja podjetja
– 40% za mikro/mala podjetja
– 40% za društva in ustanove.
Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev
finančne spodbude, upravičenih stroškov
ter z upoštevanjem dovoljene intenzivnosti
državne pomoči oziroma subvencije.
Finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za izplačilo, s priloženimi fotokopijami računov (kopijo je potrebno označiti s pečatom »kopija je enaka
originalu« ali s pečatom »kopija je enaka
računu« ali s podpisom odgovorne osebe
in pečatom upravičenca) oziroma drugimi
verodostojnimi knjigovodskimi listinami,
ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti
upravičenca. Zahtevku morajo biti priložena
dokazila o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev ter Končno poročilo o izvedeni operaciji (gl.: Priloga 7 RD), ki podaja bistvene
podatke o operaciji. Višina sofinanciranja
je določena z višino v zahtevku izkazanih
upravičenih izdatkov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.
Za izplačilo zahtevka iz tekočega proračuna
leta je rok za predložitev le tega 30.09. za
tekoče leto. Rok je pred potekom mogoče
zaradi utemeljenih razlogov podaljšati kolikor obstajajo proračunske zmožnosti.
Upravičenec mora najkasneje v enem
letu po oddaji zahtevka za izplačilo na MG
dostaviti poročilo pooblaščene organizacije5
z dokazilom, da emisije kotla in izkoristek
ustrezajo zahtevam tega razpisa. Eno leto
po oddaji zahtevka ter v naslednjih dveh letih mora upravičenec tudi po končanju kurilne sezone oziroma najkasneje do 15. junija
dodatno dostaviti na MG izpolnjen obrazec
iz Priloge 2 Preglednica obratovalnih podatkov za projekt kotlovske naprave na lesno
biomaso.
Kolikor meritve ne izkazujejo zahtevanih
emisij ali upravičenec ne dostavi pravočasno obrazca iz Priloge 2, lahko MG odstopi
od pogodbe ter zahteva vrnitev vrednosti
nepovratnih sredstev, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
MG in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju operacije na podlagi
sklepa o odobritvi sofinanciranja.
Sredstva za vse neupravičene stroške
mora v celoti zagotoviti prijavitelj. Slednje
velja tudi za eventualno povečane upravičene stroške.
6.2.1. Velikost podjetij
5
Spletna stran http://www.arso.gov.si/zrak/
emisije%20snovi%20v%20zrak/emisije%20
iz%20naprav/ - Seznam pooblaščencev: emisija snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
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Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Priloga 1: Opredelitev mikro, malih in srednjih
podjetij; UL L 214, 9. 8. 2008, str. 38). Pod
pojmom podjetja se razumejo tako družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah, Zakonu o zavodih ter po Zakonu
o zadrugah, kakor tudi samostojni podjetniki
posamezniki.
7. Obdobje upravičenosti stroškov in ob‑
dobje za porabo sredstev
7.1. Obdobje upravičenosti stroškov
Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge
na razpis MG, pri velikih podjetjih pa pred
prejetjem potrdila o izpolnjevanju pogojev
iz 8. člena uredbe EK 800/2008, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Izdatki, ki bodo nastali po 31. 12. 2014,
niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu.
Operacija se mora fizično in finančno
zaključiti najkasneje 12 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju oziroma
najkasneje do 31. 12. 2014. Rok je pred
potekom mogoče zaradi utemeljenih razlogov podaljšati kolikor obstajajo proračunske
zmožnosti. Podaljšanje po 31. 12. 2014 ni
več mogoče.
7.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva za obdobje 2011 do 2015.
V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo v letu izvajanja investicije, glede na
rok 30. 9. za izstavitev zahtevka za tekoče
leto.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum oddaje zahtevka za plačilo s strani upravičenca na MG), se zaključi 31. 12.
2014. Izplačila za zahtevke, posredovane
po tem datumu, niso več mogoča.
8. Rok, do katerega morajo biti predlo‑
žene vloge
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki je na sprednji strani opremljena z naslovom MG (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! –
Vloga OP ROPI – Trajnostna raba energije
– KNLB 3« ter polnim naslovom prijavitelja
v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni
dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis
(Priloga 4), ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice.
Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo
je potrebno oddati v zunanji ovojnici. Če je
map ali fasciklov več, se lahko vlogo predloži v več ovojnicah; v tem primeru je potrebno
vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in
skupnim številom ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis
prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako
operacijo posebej in vloge predloži v ločenih
ovojnicah.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 2. 6. 2011, sicer bodo
odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali vrnjene prijavitelju, kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju.
Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v me-

secu marcu, juniju, septembru in decembru. Vloge, ki bodo prispele za naslednja
odpiranja, bodo obravnavane le v primeru,
če razpisana sredstva ne bodo porabljena
na predhodnem odpiranju, o čemer bo MG
v Uradnem listu RS ter na spletu objavil
posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge
prejete za naslednje odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev bodo zavržene kot
prepozne ter vrnjene prijavitelju.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani
MG, na naslovu http://mg.gov.si/, najmanj
45 dni pred datumom oddaje vloge.
9. Datum odpiranja vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve.
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MG v prostorih MG, Kotnikova
ulica 5, Ljubljana. Prvo odpiranje vlog se bo
začelo izvajati 10. 6. 2011. Naslednja odpiranja vlog se bodo vršila šesti delovni dan
po roku, do katerega so morale biti predložene vloge.
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne
vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 8 dni od prejema poziva za
dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih
dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali
izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Dopolnitev formalno
nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem
roku ne dopolni, se zavrže.
10. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka za
dopolnjevanje vlog. Prosilci, ki bodo prejeli
sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo
morali v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe,
sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za
dodelitev sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Brezplačno razpisno dokumentacijo
lahko prosilci dobijo na spletnih straneh
»http://www.mg.gov.si/«, v rubriki Razpisi.
Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi
s pisnim zahtevkom, po faksu 01/400-33-48
ali po elektronski pošti na naslovih: tomaz.svensek@gov.si in jani.turk@gov.si,
do objave o porabi sredstev.
12. Dodatne informacije
Kontaktni osebi za dodatne informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Tomaž
Svenšek in mag. Jani Turk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnima
osebama po elektronski pošti: tomaz.svensek@gov.si in jani.turk@gov.si oziroma po
faksu: 01/400-33-48.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 5100-15/2011-1
Ob-3007/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07
in 9/11), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Zvezno
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vlado Zvezne republike Jugoslavije (Uradni
list RS, št. 81/02, MP 21/02), in Protokola 5.
zasedanja mešane komisije za znanstveno
in tehnološko sodelovanje med Republiko
Slovenijo in Republiko Srbijo z dne 8. 12.
2009 v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Republiko Srbijo v letih 2012–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni)
slovenskih in srbskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte)
v letih 2012–2013. Slovenska stran bo za
srbske mlajše raziskovalce dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 14 dni do
3 mesecev) v Republiki Sloveniji, vključno
s stroški potovanj (mlajši raziskovalci so podiplomski študenti in podoktorandi največ
pet let po doktoratu).
Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Srbija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Srbijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število
gostovanj srbskih raziskovalcev v Republiki
Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in srbskih raziskovalcev na razpise
okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati
raziskovalci obeh držav. Slovenski in srbski
vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni
instituciji (v Srbiji: Ministrstvo za izobraže-
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vanje in znanost Republike Srbije, www.
nauka.gov.rs). Kontaktna oseba na srbski
strani je Nada Milošević, e-pošta: nada.milosevic@nauka.gov.rsmailto:smiljana.prelevic@mna.gov.me.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu
2011, poglavje G – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-1/2011-1 z dne 7. 2.
2011. Prednost pri izboru bodo imeli projekti,
v katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci
obeh držav, in projekti, ki v dosedanjih razpisih (za odbobja 2008/2009 in 2010/2011)
niso bili sofinancirani.
7. Finančno ovrednoten izbor prijav za
sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (mešane
komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo, v nadaljevanju: mešana komisija),
ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta
2011. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda direktor agencije na podlagi izbora mešane komisije, ki ga je dolžan upoštevati.
8. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2012–2013 znaša okvirno
150.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2012–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in
porabo časa, za slovenske raziskovalce ob
obiskih v Srbiji;
– stroške bivanja za srbske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane
oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti
Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni
stroške bivanja v hotelu B kategorije (***),
vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1.250 EUR mesečno;
– dnevnice za srbske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega
razpisa 21,39 EUR;
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in
porabo časa, za srbske mlajše raziskovalce
ob dodatno odobrenih daljših obiskih v Republiki Sloveniji.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije srbskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem
znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas
trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam
krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.
9. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2012 do 31. decembra 2013.
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10. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BISR-JR-Prijava/2011 na spletni portal ARRS
eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec). Prijave
morajo biti oddane do vključno 30. 6. 2011 do
12. ure. Prijaviteljem svetujemo, da zaradi
možne obremenjenosti strežnika prijave ne
oddajajo zadnji dan razpisnega roka.
10.2. Oddaja prijave brez digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijaviteljraziskovalec nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na
Javni razpis za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih
2012–2013« in obvezno oznako prijave
(obrazec ARRS-BI-RS-JR-Prijava/ 2011) ter
z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana
na spletni portal ARRS eObrazci in prispe
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 30. 6. 2011, do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
do 30. 6. 2011, do 12. ure (poštni žig).
10.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 10.1. – oddaja prijave
z digitalnim podpisom – elektronska oblika;
točka 10.2. – oddaja prijave brez digitalnega podpisa – elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot
jih določa ta javni poziv. Nepopolne prijave
bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 5. 7. 2011 ob 10. uri,
v prostorih agencije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2011.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije objavljen na spletni strani agencije, www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak

delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-2977/11
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03, 90/05, 67/06 in 39/08) ter na podlagi sklepa Župana št. 322-17/2011 z dne
6. maja 2011, Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditve
»S Koprom v Novo leto 2012«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditve »S
Koprom v Novo leto 2012«.
II. Pogoji prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter imajo
za to predpisana dovoljenja.
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec
z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
– plan promocije in oglaševanja prireditve »S Koprom v Novo leto 2012«,
– podroben opis vsebine programa »S
Koprom v Novo leto 2012«, po dnevih, urah,
lokacijah in vsebini, od najmanj 23. decembra 2011 do vključno 1. januarja 2012, za
najmanj naslednji okvirni terminski in vsebinski plan:
23. december 2011: Večerni glasbeni
oziroma kulturni program.
24. december 2011: dopoldanski otroški program z otroškimi delavnicami in otroško predstavo v Taverni, Koper; večerni Božični koncert, Titov trg, Koper;
30. december 2011: Prihod dedka Mraza s kočijo in spremstvom ter glasbenim
programom in otroško predstavo/animacijo,
Titov trg, Koper;
Večerni glasbeni oziroma kulturni program v Taverni ali na Titovem trgu, Koper.
31. december 2011: dopoldanski otroški program z otroškimi delavnicami in
otroško predstavo v Taverni, Koper; Silvestrovanje v Taverni in na Pristaniški ulici (z
začasno zaporo Pristaniške ulice), glasbeni
program z najmanj dvema znanima in eno
manj znano glasbeno zasedbo, povezovalca/animatorja programa, digitalno (projicirano) odštevanje časa do 24. ure in organizacija izvedbe ognjemeta.
1. januar 2012: Večerni glasbeni oziroma
kulturni program.
Program mora v opredeljenem terminu
vsebovati najmanj zgoraj navedene vsebine in novoletno tržnico (predlagan termin
od 23. do 31. decembra 2011) in mora biti
v celoti brez vstopnin ali drugih prispevkov. Izbrani organizator mora svoj program
prireditve prilagoditi prireditvam in drugim
dogodkom drugih organizatorjev prireditev,
ki se tradicionalno odvijajo v mestu Koper,
v zgoraj navedenem terminu. Odgovorna
oseba s strani Mestne občine Koper mora
potrditi končni predlog programa izbranega
organizatorja prireditve.
III. Merila za izbor
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo
uporabljena naslednja merila:
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1. predlagan program za silvestrski večer
vključuje priznane glasbene izvajalce, ki so
po mnenju strokovne komisije kakovostni in
zanimivi za obiskovalce, (ocena tega merila
je podana na podlagi mnenja strokovne komisije, 20 točk prejme program, ki vključuje
vsaj 3 priznane izvajalce v širšem slovenskem prostoru, 10 točk prejme program, ki
vključuje 2 priznana izvajalca v širšem slovenskem prostoru, 0 točk prejmejo programi, ki vključujejo manj kot 2 priznana izvajalca v širšem slovenskem prostoru),
2. predlagan program prireditve vključuje
glasbene-kulturne izvajalce iz področja Slovenske Istre, (10 točk prejme program, ki
vključuje izvajalce iz področja Slovenske Istre, 0 točk prejmejo programi, ki ne vključujejo izvajalcev iz področja slovenske Istre),
3. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije ali gospodarstvo pri izvedbi prireditve, (10 točk: vključuje najmanj dve, ostali
0 točk),
4. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev, (10 točk: prijavitelj ima najmanj dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih,
ostali 0 točk),
5. predlagan program prireditve je inovativen v primerjavi s programi decembrskih
prireditev preteklih let v Kopru in vključuje
več programa, kot je obvezno predpisanega v javnemu razpisu, (ocena tega merila
je podana na podlagi mnenja strokovne komisije, od 16 do 20 točk, prejme program,
ki presega pričakovanja strokovne komisije;
od 11 do 15 točk, prejme program, ki v celoti
izpolnjuje pričakovanja strokovne komisije;
program, ki delno izpolnjuje pričakovanja
dobi 10 točk, program, ki ne izpolnjuje pričakovanja strokovne komisije dobi 0 točk).
Maksimalno skupno število točk, ki jih
lahko prijavitelj doseže je 70.
Po zaključku prireditve poda izbrani organizator končno finančno in natančno vsebinsko poročilo z dokazili (izvodi promocijskega materiala prireditve, kopije plačanih
računov najmanj v višini razpisanih in dodeljenih sredstev).
IV. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
prireditve znaša predvidoma 20.000 EUR.
Končna višina sredstev za sofinanciranje bo
opredeljena s proračunom občine oziroma
ustreznimi sklepi o začasnem financiranju.
Mestna občina Koper bo sofinancirala
program izbranega organizatorja prireditve
na osnovi zgoraj navedenih meril in pogojev.
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči » de minimis«.
V. Rok izvedbe: prireditev mora potekati
od najmanj 23. decembra 2011 do vključno
1. januarja 2012.
VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna.
Obravnavali bomo prijave, ki bodo predložene pravočasno in pravilno opremljene do
vključno 20. maja 2011, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Turistična or-

9. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 300 EUR (v ceni
je vključen DDV) je potrebno vplačati na
TRR 04750-0000545385, pri Novi KBM d.d.,
s pripisom »razpis za vodostan«. Stroški
dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
10. Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 6. 6. 2011, do 12. ure.
11. Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 6. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica.
13. Finančno zavarovanje za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 3% ponudbene vrednosti.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenjevanje ponudb: po
razpisni dokumentaciji.
16. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
17. Ogled lokacije: priporočljiv je ogled
lokacije v času trajanja razpisa po predhodni
najavi pri naročniku.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

ganizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper ali bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer
v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku
mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – vloga
št. 322-17/2011«. Kuverta oziroma ovitek
mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora
biti naslov pošiljatelja.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
VII. Obravnava vlog in obvestilo o izidu
javnega razpisa
Postopek vodi Turistična organizacija
Koper. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni
po sprejemu odločitve.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Sklep
se sprejme po potrditvi razpoložljivih sredstev za sofinanciranje predmeta javnega
razpisa. Mestna občina Koper lahko do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega
razpisa.
Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
VIII. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo
tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer
v času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Jana Otočan, Turistična organizacija Koper, tel. 05/664-62-42.
Predložitev prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa.
Mestna občina Koper,
Turistična organizacija Koper
Št. 05/MZ-3/65
Ob-2992/11
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. na
osnovi 24. člena Akta o ustanovitvi družbe
SENG d.o.o. Nova Gorica objavljajo
razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
gradbenih in strojnih del
pri izgradnji vodostana ČHE Avče
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
2. Predmet naročila: LOT 1 – gradbena
dela vodostana in LOT 2 – strojna dela vodostana.
3. Kraj dobave in izvedbe del: območje
ČHE Avče na Kanalskem vrhu, Slovenija.
4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
gradbena dela in strojna dela pri izvedbi
vodostana za ČHE Avče.
5. Oddaja del: dela se oddajajo po sklopih: sklop LOT 1 – gradbena dela, sklop LOT
2 – strojna dela ali za oba sklopa skupaj.
6. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji.
7. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: na sedežu družbe, pri
Alidi Rejec, tel. 00386(0)5/339-63-60,
faks 00386(0)5/339-63-15 in pri Miranu
Komelu, tel. 00386(0)5/339-64-90, faks
00386(0)5/339-64-88, v roku 8 dni od objave.
8. Dvig možen ob predhodni telefonski
najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.
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Št. 430-0020/2011-1
Ob-2964/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011), Odloka o proračunu
Mestne občine Murska Sobota za leto 2011
(Uradni list, RS št. 23/11) in 31. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in
49/10) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota,
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti v Mestni občini
Murska Sobota v letu 2011 na področju
kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi
dejavnostmi
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 3.400 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na
območju Mestne občine Murska Sobota.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu
s predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in
s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto
2011;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
(obrazca 1 in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, s spremembami).
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
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– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški: upravičeni stroški povezani z delovanjem društva oziroma
zveze.
VII. Višina sofinanciranja
Do 50% upravičenih stroškov. Priznavajo
se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila
o plačilu, izstavljeni od vključno 1. 1. 2011.
Dodeljena sredstva se morajo porabiti v letu
2011.
VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba
št. 8 (Silvija Kouter) in na spletni strani,
www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63,
kontaktna oseba je Silvija Kouter.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 7. 6. 2011, do
12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni
mestne občine. Predložena vloga mora biti
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na
hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji strani označen
z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom
»Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 8. 6.
2011, ob 12.30.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve
sredstev odloči župan s sklepom.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku
petnajst dni po odločitvi in prejemnik pozvan
k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni
od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je sedem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki
jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavrže.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine Murska Sobota, v roku osem dni od
prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi
je dokončna. Prepozno vložena pritožba se
zavrže.
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XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve
sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 410-14/2011-4
Ob-2969/11
Na podlagi Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 30/07), Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2011 (Uradni list RS, 103/10) in sklepa župana
št. 410-13/2011-1 z dne 15. 2. 2011, Občina
Postojna objavlja
javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za sanacijo
obstoječega stavbnega fonda na
širšem območju naselbinske dediščine
Postojna – Staro naselbinsko jedro
EŠD 310 281 – območje Majlonta
v Občini Postojna v letu 2011
I. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
sanacije obstoječega stavbnega fonda na
širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310
281 – Majlonta v Občini Postojna v letu 2011
v skladu z 40. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08,
123/08, 81/11) in Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10) z namenom spodbujanja obnove kulturne dediščine
v starem mestnem jedru in razvoja mesta
Postojne kot turističnega kraja z vzpostavitvijo vitalnega in urejenega mesta.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda, predvsem za
prenovo uličnih fasad ter celovito prenovo
objektov na širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro
EŠD 310 281 – območje Majlonta, v Občini
Postojna v letu 2011.
Občina Postojna bo sofinancirala sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju ulic:
– Vegova ulica,
– Tomšičeva ulica,
– Kot,
– Jurčičeva ulica,
– Ulica Luke Čeč,
– Za Sovičem.
III. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev, ki
se nameni za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju naselbinske dediščine
Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD
310 281 – območje Majlonta, in sicer predvsem za prenovo fasad ter celovito prenovo
objektov, znaša 30.000 EUR.
Na osnovi tega razpisa se v letu 2011
za sanacijo obstoječega stavbnega fonda
na območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281
sofinancira do 50% ocenjene vrednosti investicije prenove ene stavbe z DDV; vendar
ne več kot 4.000 EUR na eno stavbo. Predmet javnega razpisa so investicije, izvedene
v skladu s pogoji tega javnega razpisa v letu

2010, in še ne izvedene investicije, dokončane v letu 2011.
Dosedanji prejemniki subvencije za obnovo obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta po javnih razpisih iz preteklih let niso upravičeni do ponovne dodelitve
finančnih sredstev.
V primeru, da razpisana sredstva ne
bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva
dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ
točk, do višine razpoložljivih sredstev po tem
javnem razpisu.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011.
Občina Postojna bo sofinancirala izvedbo del, ki se bodo izvajala v proračunskem
letu 2011 in pri katerih bodo situacije oziroma računi za dokončno opravljena dela
izstavljeni najkasneje do 31. oktobra 2011.
V. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb, na območju,
navedenem v predmetu tega razpisa in so
polnoletni državljani Republike Slovenije.
Upravičenci (fizične in pravne osebe) so
do finančnih sredstev upravičeni le v primeru:
1. da s svojo vlogo na javni razpis, dosežejo vsaj 50 točk glede na točkovnik in
merila iz VII. točke tega razpisa in
2. da so izvedena dela skladna z usmeritvami urbanistične službe Občine Postojna
(predvsem barva fasade).
VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna
skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– predračun z opisom predvidenih del
s strani izvajalca del;
– izjavo o lastništvu oziroma solastništvu
stavbe;
– izjavo najemnikov v občinskih stanovanjih;
– podpisana izjava solastnikov stavbe,
da soglašajo z obnovitvenimi deli.
VII. Merila
Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana s sklepom župana, po naslednjih
kriterijih:
1. Celovita prenove stavbe – 30 točk
– prenova strešne kritine – 15 točk
– prenova celotne fasade – 25 točk
– prenova celotne fasade in prenova
celotnega objekta – 30 točk
(kot prenova celotnega objekta šteje poleg prenove ali izdelave fasade tudi zamenjava zunanjih oken in vrat in zamenjava
strešne kritine)
(Op. točke se med seboj ne seštevajo).
2. Stavba je evidentirana kot – 25 točk
– enota kulturne dediščine po predpisih
o varovanju kulturne dediščine – 25 točk
– stavba je vpisana v zbirni register kulturne dediščine – 15 točk
(Op. točke se med seboj ne seštevajo).
3. Obdobje zadnje prenove stavbe – 20
točk
– nad 20 let – 20 točk
– nad 10 let – 10 točk
– pod 10 let – 0 točk
(Op. točke se med seboj ne seštevajo).
4. Prenova stavbe je predvidena z Odlokom o določitvi objektov za izvedbo vzdrže-
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valnih del na območju PO9/2 (Majlont-sever),
PO19/4 (Majlont-jug) in PO39/1(Zgornja Kolodvorska), ki se urejajo z Občinskim prostorskim načrtom Občine Postojna:
– obnova je predvidena z odlokom – 30
točk
– obnova ni predvidena z odlokom – 0
točk.
VIII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno
v zapečatenem ovitku po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj - Javni razpis
– Fasade Majlont 2011«.
Rok za prijavo na javni razpis prične teči
z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu
RS in je odprt do 30. 5. 2011.
Ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v sprejemno informacijsko pisarno (pisarna št. 3/2) najkasneje do vključno
30. 5. 2011, do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna – pisarna št. 3/2,
vsak dan, v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine
Postojna, http://www.postojna.si.
Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi
vlog. Rok za dopolnitev vlog je pet delovnih
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Prosilci
bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje
v 15 dneh po odpiranju vlog.
IX. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi upravičenci, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna
sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju
proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta v Občini Postojna v letu 2011, v kateri
se bodo določile medsebojne obveznosti in
pravice.
Upravičenec je dolžan predložiti Občini
Postojna zahtevek najkasneje do 31. oktobra 2011. Obvezna priloga zahtevka je projektno-tehnična dokumentacija ter ustrezna
dovoljenja za poseg v prostor kolikor veljavna zakonodaja to predpisuje. Upravičenec
je dolžan upoštevati pogoje in merila, ki jih
določa Občinski prostorski načrt Občine Postojna za predmetno območje.
X. Naslov in rok za reševanje pritožbe
Če se upravičenec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna
in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
Občina Postojna
Št. 604-0001/2011-03101
Ob-2976/11
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(ULRS, št. 94/07 – UPB2, 51/10), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08) in Statuta Občine Ravne na Koro-

škem (Uradni list RS, št. 39/99, … 34/10),
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
izobraževanja odraslih v letu 2011
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne na Koroškem za leto 2011 sofinancirala naslednje programe:
3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih ter
3.1.2. druge oblike izobraževanja.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem na območju Občine Ravne
na Koroškem.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem ter za občane
Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov in
aktivnosti,
– da delujejo zakonito,
– za pridobitev sredstev pod točko 5.2.
mora biti izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja.
4.3. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Izobraževanje starejših odraslih:
– Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze za tretje življenjsko obdobje
– 40 točk,
– Obseg posameznega programa je 40
ur in več – 10 točk,
– V posamezni program je vključenih
vsaj 10 udeležencev – 10 točk,
– Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje
programov (nadgradnja) za isto skupino
udeležencev:
– vsaj 3 leta – 20 točk,
– nad 3 leta – 30 točk,
– Vključene so različne oblike učenja
(skupaj možnih 40 točk):
– tečaji / delavnice – 10 točk,
– študijski krožki – 10 točk,
– razstave – 10 točk,
– ekskurzije – 10 točk,
– Predstavljanje dosežkov v okolje – 10
točk.
Drugi izobraževalni programi – Teden
vseživljenjskega učenja
– koordinacija Tedna vseživljenjskega
učenja – 30 točk,
– izvajalec ima status izvajalca koordinacije prireditev v Tednu vseživljenjskega
učenja s strani Andragoškega centra RS –
20 točk,
– prireditve so občinskega pomena – 20
točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 5 let – 5 točk,
– od 6 do vključno 10 let – 10 točk,
nad 10 let – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev
5.1. Izobraževanje odraslih – do višine
3.012 €.

Št.

35 / 13. 5. 2011 /

Stran

1115

5.2. Drugi izobraževalni programi – do
višine 4.546 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2011.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali pošljejo na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako
»Izobraževanje odraslih za leto 2011«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem oziroma posredovana s priporočeno pošiljko do vključno
27. 5. 2011.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo komisija opravila 30. 5. 2011 ob 13. uri,
v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku
30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu
z razpisno dokumentacijo, ki jo od 13. 5.
2011 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine,
http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na
Občini Ravne na Koroškem, pri mag. Mariji
Vrhovnik Čas (02/821-60-07).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne
na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov izobraževanja odraslih za
leto 2011.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-3012/11
Na podlagi Pravilnika o vrednotenju
kulturnih programov in projektov v Občini
Straža (Uradni list RS, št. 66/07), Meril
in kriterijev za vrednotenje programov na
področju kulture v Občini Straža, Odloka
o proračunu Občine Straža za leto 2011
(Uradni list RS, št. 17/11) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in
27/08) objavlja Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža,
javni razpis
za financiranje kulturnih programov
v Občini Straža za leto 2011
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
kulturnih programov v Občini Straža v višini
17.000 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci kulturnih programov:
– društvo, ki ima registrirano kulturno
dejavnost,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki, ki delujejo na področju
ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni programi v interesu občine in so vpisani v razvid samostojnih
ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za
kulturo,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakon-
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skih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče
v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulturne,
– da izvajajo programe kulture, ki so
vključeni v občinski kulturni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članih in
imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva) ter
da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti, ter evidenco o opravljenih
vajah in nastopih,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2011 bomo sofinancirali naslednje programe:
– ljubiteljska kulturna dejavnost (redna
dejavnost društva, sofinanciranje pevskih
zborov, glasbene dejavnost, sofinanciranje
gledaliških, lutkovnih, recitacijskih, folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin,
sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),
– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih programov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov
v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo
namenjena za sofinanciranje programov
v letu 2011.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 13. 6.
2011, na naslov: Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža. Prijave morajo biti oddane
v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis – kultura 2011«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega
razpisa.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 15. 6. 2011 odprla komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bo pregledala občinska uprava, ter ugotovila ali
je posamezna vloga pravočasna, ali jo je
vložila upravičena oseba in ali je popolna.
Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in
pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno
dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge
komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za kulturne programe. Sklep
o izbiri programa in delitvi razpoložljivih
proračunskih sredstev sprejme župan na
podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najka-
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sneje v roku 30 dni po zaključku postopka.
Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju športnih programov. Občina Straža lahko javni razpis brez
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le
določen del razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih
ni vložila upravičena oseba, se s sklepom
zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine
Straža, www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali na
tel. 07/384-85-56.
Občina Straža
Ob-3013/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 45/99, 113/07 in
71/08), Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Straža (Uradni list RS,
št. 66/07, 51/10 in 29/11), Pogojev, meril
in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 17/11) in 6. člena Statuta Občine Straža
(Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) in Letnega
programa športa v Občini Straža za leto
2011, objavlja Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža,
javni razpis
za financiranje programov športa
v Občini Straža za leto 2011
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
letnih programov športa Občini Straža v višini 46.000,00 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje športne
dejavnosti,
– da izvajajo program športne aktivnosti,
ki so vključene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov
v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članih,
registriranih tekmovalcih in imajo urejeno,
dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja
društva, ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti,
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– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa,
– izvajati morajo programe, ki so v letnem programu športa,
– aktivno morajo skozi vse leto sodelovati in doprinesti k razvoju športnih programov,
– skrbeti oziroma zagotavljati morajo, da
se v njihove programe vključuje čim več
občanov občine,
– skrbeti morajo za športno vzgojo občanov Občine Straža,
– v tekočem letu morajo za občane na
domačem področju organizirati enkrat letno predstavitev oziroma prireditev,
– skozi vse leto morajo upravičenci sodelovati z občino in pomagati pri organizaciji
dogajanj, ki jih organizira občina,
– redno morajo poročati o svojih dejavnostih občini in pošiljati članek za objavo
v občinskem glasilu Stražan.
4. V letu 2011 bomo sofinancirali naslednje vrste in dejavnosti opredeljene v letnem
programu športa v občini Straža.
Zap.
št.
I.
II.
III.
IV.
V.

Nameni po merilih
Športna vzgoja otrok in mladine
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija-rekreativna dejavnost odraslih
Športne prireditve
SKUPAJ za razpis
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa. Izbrane programe športa bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Straža in letnega programa športa v Občini Straža. Dodeljena
sredstva bodo namenjena za sofinanciranje
programov športa v letu 2011.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 13. 6.
2011, na naslov: Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža. Prijave morajo biti oddane
v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – šport 2011«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega
razpisa.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 15. 6. 2011 odprla
komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bo
pregledala komisija, ter ugotovila ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila
upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev
ni popolna, ga o tem obvesti in pozove,
da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.
Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire
programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za športne programe. Sklep
o izbiri programa in delitvi razpoložljivih
proračunskih sredstev sprejme župan na
podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo
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o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku postopka.
Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju športnih programov. Občina Straža lahko javni razpis
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih
ni vložila upravičena oseba, se s sklepom
zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine
Straža, www.obcina-straza.si
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali
tel. 07/384-85-56.
Občina Straža

Znesek v €
za leto 2011
11.000,00
16.000,00
6.000,00
7.000,00
6.000,00
46.000,00

Ob-3014/11
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in
njihovih združenj v Občini Straža (Uradni list
RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje programov organizaciji in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža, Odloka
o proračunu Občine Straža za leto 2011
(Uradni list RS, št. 17/11) in 6. člena Statuta
Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in
27/08) objavlja Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža,
javni razpis
za financiranje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih
dejavnosti, ter društev interesnih
in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj
v Občini Straža za leto 2011
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža v višini
10.000,00 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci programov:
– organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti, ter interesnih in stanovskih
dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče
v Občini Straža,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi
izven območja Občine Straža, njihovi člani
pa morajo biti tudi občani Občine Straža,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da občinski upravi redno dostavljajo
poročila o realizacijo programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
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4. V letu 2011 bomo sofinancirali naslednje programe:
– programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti,
– programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki imajo svoj sedež v Občini Straža,
– programi organizacij, društev, združenj
in zvez, ki imajo svoj sedež izven območja
Občine Straža.
Kulturna in športna društva ne morejo
sodelovati na tem razpisu. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika
za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih
dejavnosti občanov in njihovih združenj
v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo
namenjena za sofinanciranje programov
v letu 2011.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 13. 6.
2011, na naslov: Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža. Prijave morajo biti oddane
v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj –
prijava na javni razpis – humanitarna, interesna, stanovska 2011«. Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa. Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Komisija, ki jo imenuje župan, bo 15. 6.
2011 odprla vloge in zapisniško naredila seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih
in vsebinah. Izvajalci, ki bodo v razpisnem
roku poslali nepopolne vloge, jih bodo morali na poziv Občine Straža, v roku 8 dni,
dopolniti. Prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni
po zaključku postopka. Občina Straža bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov. Občina Straža lahko
javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine
Straža, www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali
tel. 07/384-85-56.
Občina Straža
Ob-3020/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 16/08), v skladu z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 26/11) in Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 22/06, 37/09), Občina
Trebnje objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2011
sofinancirala Občina Trebnje
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
I. javni kulturni programi (JKP) in
II. javni kulturni projekti:
B- varstvo kulturne dediščine,
C- javne kulturne prireditve,
D- založništvo,
E- nakup opreme in osnovnih sredstev,
F- izobraževanje,
G- materialni stroški zvez ter izvajalcev
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu
večine kulturnih društev.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja: javni kulturni programi
(JKP), C, D, E in F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi,
gospodarske družbe in druge organizacije,
registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci
lahko tudi niso registrirani za opravljanje
kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni
projekti v javnem interesu Občine Trebnje);
posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo;
javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju
kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz
ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– za področje B: lastniki ali upravljalci
nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine Trebnje in ima status
kulturnega spomenika,
– za področje G: zveze kulturnih društev
in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki delujejo
v interesu večine kulturnih društev.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih
zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen
javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če so
kulturni projekti v javnem interesu Občine
Trebnje),
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvedbo javnega kulturnega programa ali
kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo Republike Slovenije, je pogoj, da
imajo stalno prebivališče v Občini Trebnje,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta,
s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz
javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in
kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev gle-

de na posamezno vrsto kulturne dejavnosti,
glede na kakovost izvedbe programa, glede
na število sekcij, število aktivnih članov in
glede na število nastopov na javnih prireditvah.
Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana
sledeča merila: ovrednotenje kulturnega
spomenika, stopnja ogroženosti spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena dokumentacija,
pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika, zagotovljena lastna finančna sredstva, projekt
je sofinanciran iz državnih in evropskih virov.
Sofinancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške
vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov,
kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji
(stroški sanacije temeljev, stroški sanacije
sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški
sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih
konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva-okna, vrata, stroški
sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov).
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev
bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih,
delež zagotovljenih lastnih sredstev, število
obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev
vzvodov za partnerstvo.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska
tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost
avtorskega dela, umetniška in kakovostna
vrednost.
Projekti s področja nakup opreme in
osnovnih sredstev bodo ocenjevani po sledečih elementih: delež zagotovljenih lastnih
sredstev, kvalitetni nivo izvedbe programov,
število uporabnikov, vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme, število članov oziroma
sekcij izvajalca.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali
stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev.
Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev, se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali v zvezi
z administrativnimi, finančnimi in računovodskimi deli, stroški strokovne literature in promocijskega materiala.
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih
merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom
o postopkih in merilih za vrednotenje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09).
6. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto
2011 za sofinanciranje posameznih vsebin
javnega razpisa znaša 88.575 EUR, oziroma po posameznih vsebinah javnega razpisa:
– javni kulturni programi (JKP), okvirno
26.850 EUR,
– varstvo kulturne dediščine (B), okvirno
16.500 EUR,
– javne kulturne prireditve (C), okvirno
34.875 EUR, od tega 2.625 EUR za programe samostojnih kulturnih izvajalcev in
drugih pravnih oseb,
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– založništvo (D), okvirno 3.600 EUR,
– nakup opreme in osnovnih sredstev
(E), okvirno 3.750 EUR,
– izobraževanje (F), okvirno 1.500 EUR,
– materialni stroški zvez ter izvajalcev
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev (G), okvirno
1.500 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2011,
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzamete jo lahko
osebno – v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje:
http://www.trebnje.si.
9. Rok in način predložitve vlog: vloge
na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge,
izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti
z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene
v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR
kultura 2011, Področje:
»(navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.:
varstvo kulturne dediščine). Na hrbtni strani
ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se
ne bodo odpirale in bodo vrnjene prijavitelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja
s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki
ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih
vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v vseh fazah
postopka delovala v skladu s 35. členom
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11) in
dosledno upoštevala določbe o izogibanju
nasprotju interesov. Strokovna komisija bo
v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa
izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi
posameznih javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov. V 8-ih dneh od prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji
izjavili o predlogu strokovne komisije. Na
podlagi predloga strokovne komisije bo
župan izdal izvajalcem odločbo o izboru
oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in projektov. Na izdano
odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni
spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti glede
izvedbe programov in projektov ter glede
sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
V primeru, ko med proračunskim letom
občinski svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za
spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.

– 1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (za 80-urne programe
se sofinancira strokovni kader in uporaba
objekta).
1.4 Športna dejavnost študentov
– 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 80-urne programe se sofinancira
strokovni kader in uporaba objekta).
2. A/Kakovostni šport, v višini
3.894,60 EUR
– kakovostni šport (sofinancira se najemnina objekta za 320 ur programa).
B/
Vrhunski
šport,
v
višini
17.525,70 EUR
– vrhunski šport (sofinancira se največ
1200 ur programa).
3.
Športna
rekreacija,
v
višini
4.543,70 EUR
– za 80-urne programe se sofinancira
uporaba objekta,
– za socialno in zdravstveno ogrožene
ter za občane, starejše od 65 let se dodatno
sofinancira strokovni kader.
4. Šport invalidov, v višini 973,65 EUR
– sofinancira se 80-urne programe.
5. Razvojne in strokovne naloge v športu
v višini 12.073,26 EUR, in sicer za:
– 5.1 Izobraževanje, usposabljanje in
spopolnjevanje strokovnih kadrov, v višini
973,65 EUR (sofinancirajo se stroški plačanih kotizacij),
– 5.2 Športne prireditve, v višini
1.103,47 EUR (sofinancirajo se neposredni
materialni stroški organizacije prireditve),
– 5.3 Športni objekti, v višini 6.491,00 EUR
(sofinancira se vzdrževanje javnih športnih
objektov in športnih naprav ter vzdrževanje
oziroma nakup športne opreme objektov,
adaptacije in tehnološke posodobitve športnih objektov in športnih naprav, načrtovanje
in gradnja novih javnih športnih objektov in
športnih naprav, ob upoštevanju meril in pogojev v skladu s pravilnikom),
– 5.4 Delovanje občinske športne zveze
in športnih društev, v višini 3.505,14 EUR
(sofinancirajo se materialni stroški za delovanje zveze, ob pogoju, da opravlja strokovne in razvojne naloge vsaj za 10 športnih
društev, ki so njeni člani, ter delovanje športnih društev).
III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin:
– merilo razširjenosti,
– merilo uspešnosti,
– za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investicijo,
status objekta,
– višina sofinanciranja se izračuna na
podlagi točkovnega sistema iz meril,
– podrobnejša merila, za vsebine in
programe, ki so predmet sofinanciranja,
so določena s Pravilnik o sofinanciranju in
vrednotenju športnih programov v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10) in so tudi
sestavni del razpisne dokumentacije.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov
Za izvajalce letnih programov se lahko
prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo
društva za posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Žužek, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-31, e-pošta: irena.zuzek@trebnje.si
Občina Trebnje
Ob-3021/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 26/11) in Pravilnika o sofinanciranju
in vrednotenju športnih programov v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10), Občina
Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2011
I. Naročnik javnega razpisa: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Občini Trebnje za leto 2011, v skupni vrednosti 75.492,26 EUR, od tega:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 36.481,35 EUR, in sicer za izvedbo interesnih programov 14.592,54 EUR
in za izvedbo programov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 21.888,81 EUR.
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
– 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za
izvajanje programa);
– Naučimo se plavati (sofinancira se
strokovni kader in uporaba bazena, izven
redne dejavnosti vrtca);
– Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca);
– Drugi programi redne vadbe, izven redne dejavnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta).
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
– 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za
izvajanje programa; za 10-urni plavalni tečaj
v 1. razredu 9-letke, ki se izvaja izven redne
dejavnosti šole, se dodatno sofinancira strokovni kader in uporaba bazena);
– Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa);
– Drugi 80-urni programi, izven redne
dejavnosti šole (sofinancira se strokovni
kader in stroški uporabe objekta, če to ni
šolski objekt);
– Šolska športna tekmovanja (sofinancira se občinska, regijska in državna tekmovanja);
– Programi v počitnicah (za tečaje in
krajše šole se sofinancira strokovni kader in
uporaba objekta, če to ni šolski objekt).
– 1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira
se objekt, strokovni kader in materialne stroške programa).
– 1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (za 80-urne programe izven
redne dejavnosti se sofinancira strokovni
kader in uporaba objekta).
1.3 Športna vzgoja mladine
– 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine
(za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta).
– 1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta).
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– vrtci, osnovne šole;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni
program športa v RS;
– imajo sedež v občini, razen invalidskih
društev oziroma invalidskih organizacij, ki
so zasnovane tako, da združujejo člane na
področju regije (v tem primeru se upošteva
število članov iz Občine Trebnje);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov športa;
– prijavljajo program športa ali projekt, ki
je predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in
sredstva, pridobljena iz drugih virov;
– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega
programa.
V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo po objavi
tega razpisa do roka za oddajo vloge, na
internetni strani Občine Trebnje: http://www.
trebnje.si/ ali v sprejemni pisarni Občine
Trebnje.
VI. Rok in način predložitve vlog: vloge
na javni razpis morajo biti predložene v roku
30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni
dokumentaciji, prispele na sedež naročnika,
z oznako na ovojnici »ne odpiraj – vloga
na javni razpis za šport 2011« in navedbo
naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se
vrne vlagatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
VII. Postopek za dodelitev sredstev
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna
služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem
redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi
ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi
vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku,
ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se
s sklepom zavržejo. Strokovna komisija,
imenovana s strani župana, najkasneje
v petinštiridesetih dneh po roku, določenim
za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis,
na podlagi meril, ki so sestavni del tega
pravilnika, odloči o razdelitvi razpoložljivih
finančnih sredstev, ki so za sofinanciranje
športnih programov zagotovljeni iz proračuna Občine Trebnje. Strokovna komisija bo
v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11)
dosledno spoštovala določbe o izogibanju
nasprotju interesov.
Izvajalcem športnih programov izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih
programih, ki se bodo sofinancirali in o višini
sofinanciranja, ter o neizbranih programih.
Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba
županu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem
upravnem postopku. Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin športnih programov sklene pogodbe za tekoče koledarsko leto.
Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe
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v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za sofinanciranje.
V primeru, ko med proračunskim letom
občinski svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za
spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki
urejajo porabo proračunskih sredstev.
IX. Dodatne informacije: Valerija
Jarm (e-mail: valerija.jarm@trebnje.si,
tel. 07/34-81-133).
Občina Trebnje
Ob-3022/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 26/11) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06),
Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in
projektov v Občini Trebnje za leto 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih
aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob zaključku
obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje
z naravo, ipd.)
– mladinski projekti (posamična aktivnost
izvajalca) – posamični zaključen enkratni
dogodek (predavanje, okrogla miza, ipd.),
– stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov – neprogramski
stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti
(stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega
materiala, stroški dela).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi
programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Trebnje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– programi in projekti se izvajajo za
mladino v Občini Trebnje (mladi od 15 do
29 let),
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo
pogodbene obveznosti.
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in
druge organizacije, ki so nosilci programov
in projektov, namenjenih mladim med 15. in

29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja
stroškov delovanja mladinskih programov in
projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo
izključno programe in projekte za mlade,
njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.
4. Vrednost razpisanih sredstev
Za sofinanciranje mladinske dejavnosti
je v proračunu Občine Trebnje za leto 2011
zagotovljenih 8.500 EUR, od tega za:
– mladinske programe in projekte, sredstva do 6.500 EUR,
– za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov,
do 2.000 EUR.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov bodo
upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v mladinskih programih in projektih, delež lastnih
sredstev za izvedbo mladinskih programov
in projektov, ciljna populacija, dostopnost,
ekonomičnost, primerljivost.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov
delovanja izvajalcev mladinskih programov
in projektov iz proračuna Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 20/06).
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2011,
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali na
internetni strani Občine Trebnje: http://www.
trebnje.si, do roka za oddajo vlog.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način predložitve vlog: vloge
na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge,
izpolnjene na razpisnih obrazcih in z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v zaprti
kuverti, s pripisom »Prijava na javni razpis
– Mladinski programi 2011«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov
prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku,
se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne
bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih
vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v vseh fazah
postopka delovala v skladu s 35. členom
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11) in
dosledno upoštevala določbe o izogibanju
nasprotju interesov.
Občinska uprava Občine Trebnje bo
v 45 dneh po zaključku javnega razpisa
izdala odločbe o izboru, višini in namenu
odobrenih sredstev izvajalcem mladinskih
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programov in projektov. V 8 dneh od prejema odločbe bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Trebnje. Po pravnomočnosti odločb bodo z izbranimi izvajalci
programov in projektov sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov
in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
V primeru, ko med proračunskim letom
občinski svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za
spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Žužek, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-31, e-pošta: irena.zuzek@trebnje.si
Občina Trebnje
Ob-3023/11
Občina Trebnje objavlja na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 popr., 41/07
popr.), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11),
in 5. člena Pravilnika o postopku za izbiro
in merilih za sofinanciranje programov in
investicij na področju socialnega varstva
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07,
16/08, 33/10)
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Občini Trebnje za
leto 2011
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
II. Predmet javnega razpisa
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
1. Programi socialnega varstva drugih
ranljivih skupin:
a) Programi na področju humanitarne
dejavnosti, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev
v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter
drugi programi pomoči osebam s posebnimi
potrebami ter njihovim družinam;
– programi za kronične bolnike, ki s svojo
dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težavah;
– projekt ˝Trebnje zdrava občina – občina dobrih medčloveških odnosov˝.
2. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– program obdaritve starejših ob novem
letu in jubilantov;
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težavah.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi;
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Trebnje, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti;
c) humanitarne organizacije, zavodi,
ustanove in druge fizične ali pravne osebe
ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega
varstva;
d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih občanov;
e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Trebnje,
f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za
občane Občine Trebnje, ob pogoju, da so
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo
s šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02). V primeru,
da nimajo šifre podrazreda 85.3 pa priložijo
statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega
je razvidno, da so registrirani za opravljanje
glavne dejavnosti na področju socialnega
varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da
združujejo člane na področju regije (v tem
primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje);
b) so registrirani in delujejo na področju
socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor prija-
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vitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi
vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna
komisija za področje socialnega varstva,
imenovana s strani župana;
c) imajo urejeno evidenco članstva;
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov;
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa;
g) prijavljajo program socialnega varstva
ali projekt, ki je predmet javnega razpisa
in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo ...).
Na programski sklop Programi društev
upokojencev s sedežem v Občini Trebnje
se lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež
v Občini Trebnje.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih
programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno.
Odstopanja v številu programov so možna
le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje.
IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 2011
Skupna višina sredstev je 56.170,00 €,
in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin (Programi na področju humanitarne dejavnosti, Programi za
delo z zasvojenimi, Preventivni programi):
50.840,00 €,
– za programe društev upokojencev
s sedežem v Občini Trebnje: 5.330,00 €.
Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje prejmejo sredstva v višini največ
50% vseh predvidenih odhodkov programa,
razen programov, določenih skladno s Pravilnikom o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje.
Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena
za sofinanciranje:
– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot
razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni za lokalno
skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela
in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje
programa oziroma projekta in sicer: stroški
dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, stroški
nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta
za izvedbo programa, stroški administracije
v zvezi z izvedbo prijavljenega programa.
V primeru dvoma, ali gre za upravičene stroške, odloča pristojna komisija za področje
socialnega varstva, imenovana s strani župana;
– tistih programov in projektov, za katere
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz
drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
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programov, upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma
projekti.
Strokovna služba pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu s svojo
usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki
bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in
glede na njihov pomen za izvajanje.
Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev
s sedežem v Občini Trebnje, se sredstva
razdelijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev
v letu 2011,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega programa.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku o postopku za izbiro in
merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08,
33/10).
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih
sredstev.
VI. Merila za izbor programov/projektov
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Trebnje.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Trebnje.
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10).
VII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z navedbo
javnega razpisa, na katerega se nanaša, po
pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati na
vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentacije. Razpisno dokumentacijo
lahko prevzamete osebno – Sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni strani
Občine Trebnje http://www.trebnje.si/.
Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja
programov in se izpolni za vsakega prija-
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vitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na
posamezen program, zato se izpolni v celoti
za vsak program posebej.
VIII. Rok in način predložitve vlog
Vloga mora biti dostavljena v roku 30 dni
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
RS na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj – Javni
razpis – socialno varstvo.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in
se zapečatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene
in oddane na predpisanih obrazcih.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
IX. Izid razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna
služba. Odpirajo se samo v roku predložene
in pravilno označene vloge po vrstnem redu,
v katerem so bile predložene. O odpiranju
vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo
naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo.
Na podlagi ocene vlog strokovna služba
pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži v obravnavo pristojni
komisiji za področje socialnega varstva, imenovani s strani župana. Pristojna komisija
najkasneje v petinštiridesetih dneh po roku,
določenim za odpiranje vlog, prispelih na
javni razpis, odloči o razdelitvi razpoložljivih
finančnih sredstvih, ki so za sofinanciranje
programov in investicij socialnega varstva
zagotovljeni v proračunu Občine Trebnje.
Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 45/10, 26/11) dosledno spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov.
Izvajalcem letnega programa socialnega
varstva izda direktor občinske uprave sklepe
o izbranih programih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja, ter o neizbranih
programih. Zoper izdane sklepe je dopustna
pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Župan z vsemi
izbranimi izvajalci vsebin programov in investicij socialnega varstva sklene pogodbe
za tekoče koledarsko leto. Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih dneh
od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da
je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
V primeru, ko med proračunskim letom
občinski svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za
spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva objave na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Trebnje pri Valeriji Jarm (e-mail: valerija.jarm@trebnje.si,
tel. 07/34-81-133).
Občina Trebnje
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Javne dražbe
Št. 4780-3/2010/24
Ob-3025/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki
ga zastopa ministrica, Majda Širca, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS; Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po
metodi javne dražbe.
III. Opis predmetov prodaje
Prodaja nepremičnine, vpisane v vl.
št. 39, k.o. Nove Jarše (2680), parc. št. 2/4,
njiva, v izmeri 3450 m2 in stavbišče, v izmeri
377 m2, s poslovnimi stavbami z naslovom,
Kvedrova cesta 9 v Ljubljani, ID št. 151,
ID št. 153 in ID št. 180, za izklicno ceno
2.480.020,16 evra.
Iz potrdila o namenski rabi Mestne
občine Ljubljana, št. 3506-1731/2011-2
(2011-3517), BB z dne 29. 3. 2011 izhaja,
da je navedena parcela v območju stavbnih zemljišč – območju centralnih dejavnosti
za kulturo – in da občina nima predkupne
pravice.
IV. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup:
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine dobijo interesenti na
Ministrstvu za kulturo, kontaktna oseba je
Miran Zupan. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru po e-pošti:
miro.zupan@gov.si, ali tel. 01/400-79-57
(Miran Zupan).
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno – kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izklicno ceno, stroške notarskih storitev,
vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge
stroške plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno najmanj
za 1000,00 evrov.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Če
dražitelj ne bi podpisal pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani,
prodajalec njegovo varščino zadrži.
5. Varščina
Dražitelji morajo najpozneje do 13. 6.
2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za kulturo RS, št. 01100-6300109972, sklic
na številko 18 35114-7200005-78130011.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana
v kupnino, dražiteljem, ki na javni dražbi
ne bi uspeli, se varščina brez obresti vrne

v petnajstih dneh od zaključka javne dražbe
na njihov transakcijski račun.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do
zaključka javne dražbe in dražitelj do tedaj
ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se
plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za kulturo št. 01100-6300109972, sklic
na številko 18, 35114-7200005-78130011.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe,
uspešnemu dražitelju se varščina všteje
v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Sodelovanje na javni dražbi je možno
po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti v glavno pisarno na naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna
dražba – Kvedrova 9« najkasneje do 13. 6.
2011, do 12. ure.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek in
firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov
banke za plačilo varščine);
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR-računa za primer vračila varščine;
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi;
– osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s. p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
– parafiran in podpisan vzorec prodajne
pogodbe.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.
Ponudba veže dražitelja do zaključka
dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor
najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne
pogoje dražbe. Če je dražitelj samo eden, je
nepremičnina prodana za izklicno ceno, če
jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
9. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).
Dražbo izvedbe pristojna komisija.
10. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko
do sklenitve pravnega posla postopek javne
dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški za prevzem razpisne
dokumentacije.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala 14. 6. 2011, ob 11. uri,
v prostorih Ministrstva za kulturo, na naslo-

vu: Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana – velika sejna soba v tretjem nadstropju.
Ministrstvo za kulturo
Ob-2963/11
Na podlagi 21. in 33. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
86/10) ter v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 –
Odl. US, 100/09, 49/10) JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice objavlja
javno dražbo
za prodajo Mobilaro počitniški blok z
nadstreškom
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Cesta
maršala Tita 51, 4270 Jesenice.
2. Predmet prodaje: Mobilaro počitniški
blok z nadstreškom in terasa v masivni izvedbi v avtokampu INdie v Banjolah, Republika Hrvaška.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnega premoženja – Mobilaro počitniški blok
z nadstreškom in teraso po metodi javne
dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Izklicna cena: 3.450,00 EUR (brez
DDV).
Najnižji znesek višanja izklicne cene je
200,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj mora kupnino plačati v roku
8 dni od sklenitve pogodbe, zmanjšano za
vplačano varščino na transakcijski računa
podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
6. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 30. 5.
2011, ob 12. uri, v sejni sobi, na sedežu
podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m.
Tita 51, 4270 Jesenice.
7. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji plačati varščino
v višini 345,00 EUR (10% izklicne cene)
na transakcijski račun podjetja JEKOIN,d.o.o. pri Gorenjski banki d.d. Kranj, št.:
07000-0000492171, sklic 231000. Varščina
se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brez obresti v roku 15 dni po
končani javni dražbi na njihov transakcijski
račun. S plačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru
odstopa od dražbe, se varščina ne vrne.
8. Drugi pogoji:
– Z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba sklenila najkasneje v roku 15 dni po
zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, iz razlogov,
ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
– Vse stroške, vključno z davkom, v zvezi s pogodbo oziroma prenosom lastništva
poravna kupec.
– Prenos in izročitev premičnine se opravi po celotnem plačilu kupnine.
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– Premičnina – Mobilaro počitniški blok
z nadstreškom in teraso je naprodaj po načelu »videno - kupljeno«.
9. Pravila javne dražbe:
– Dražbo vodi predsednik/ca komisije ob
navzočnosti dveh članov komisije.
– Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
– Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe predložiti komisiji:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer
vračila varščine,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– osebni dokument,
– davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali teh navedenih pogojev, bodo po sklepu komisije,ki
bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka.
Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.
– Izbor najugodnejšega dražitelja se
opravi na javni dražbi. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Če je dražitelj samo eden, se javna
dražba kljub temu opravi, če sta dva ali
več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša
cene.
– Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja
cena se izkliče trikrat. Dražba je končana,
ko predsednik/ca komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno. Če noben od udeležencev javne dražbe navedene
cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje,
da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana
trikrat.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in do
tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo
kakorkoli razveljaviti.
– Ugovor zoper potek postopka javne
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija,
ki vodi postopek, odloči takoj.
10. Pristojna komisija lahko s soglasjem
z direktorja podjetja JEKO-IN,d.o.o, Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se dražiteljem
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpise dokumentacije.
11. Brezplačno razpisno dokumentacijo
z vzorcem prodajne pogodbe in fotografijami
premičnine, ki je predmet javne dražbe, ter
vse druge informacije v zvezi s prodajo premičnine lahko zainteresirani dražitelji dobijo
na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., C. m.
Tita 51, Jesenice, tel. 04/581-04-26, in na
spletni strani www.jeko-in.si (javni razpisi).
JEKO-IN,
javno komunalno podjetje, d.o.o.
Ob-2980/11
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
Tolmin, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB 2, 76/08, 79/09 in 51/10) Zakona
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) ter Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Tolmin za leto 2011, ki ga je Občinski svet
Občine Tolmin sprejel na seji dne 29. 3.
2011 objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno dražbo
za prodajo nepremičnin parc. št. 100/22
in 100/24, obe k.o. Poljubinj
I. Splošni podatki
I.1. Opis
Parc. št. 100/22 in 100/24, k.o. Poljubinj
se nahajata na skrajnem vzhodnem delu
poslovne cone Poljubinj II. Na območju poslovne cone je zagotovljeno prometno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, omrežje
javne razsvetljave in ravnanje z odpadki,
za kar bo moral kupec plačati komunalni
prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Za morebitni priključek na omrežje
kabelske televizije, telefonsko in električno
omrežje bo moral kupec stroške priključka poravnati neposredno upravljavcem teh
omrežij. Na gradbenih parcelah je zgrajeno
javno omrežje za katerega bo lastnik parcele dolžan omogočiti upravljalcu vzdrževanje
in upravljanje.
I.2. Funkcija območja
Območje poslovne cone Poljubinj II je
opredeljeno kot stavbno zemljišče za gradnjo objektov proizvodno – servisne dejavnosti tako iz arhitekturno-urbanističnega vidika, kot iz tehnološkega (dostopi, komunala
in dr.). Gradnja je možna v skladu z Urbanistično tehničnimi smernicami Poslovne cone
Poljubinj II, ki jih je sprejel Občinski svet
Občine Tolmin na seji dne 15. 4. 2008.
Možna je gradnja objektov za opravljanje
proizvodnih, obrtnih in servisnih dejavnosti
(mizarstvo, strojno ključavničarstvo, avtoservisi, splošni servisi ipd.), ter drugih dejavnosti, ki za okolico niso moteče. V okviru dejavnosti imajo objekti lahko določene
površine neproizvodnega značaja (pisarne,
skladišča), ki so v funkciji osnovne dejavnosti.
Storitvene dejavnosti (npr. samostojne
pisarne, trgovine, gostilne, uslužnostne dejavnosti ipd) niso predvidene. V območju poslovne cone ni dovoljena gradnja prostorov
za stalno ali začasno bivanje.
I.3. Vrste dovoljenih posegov v prostor
so:
– gradnja solarnih elektrarn in spremljajočih objektov,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin
kot so zelenice, povozne in pohodne površine, pešpoti, ploščadi,
– gradnja objektov za potrebe komunale,
prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje javnih zelenih površin, ureditev zelenja ob objektih, postavitev mikrourbane opreme, gradnja nujnih komunalno
– energetskih in prometnih infrastrukturnih
objektov in naprav, postavitev klopi, smetnjakov.
II. Predmet prodaje in izklicna cena
Predmet prodaje sta parc. št. 100/22 in
100/24, obe k.o. Poljubinj, ki skupaj merita
2.659 m2.
Izklicna neto cena (brez DDV) za obe
parceli skupaj je določena s cenitvijo sodnega cenilca ustrezne stroke in znaša
68.400,00 EUR.
III. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v veliki sejni sobi Občine
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, dne
1. 6. 2011 ob 10. uri.
IV. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki so lahko kupci nepremičnin
v Republiki Sloveniji ter ob uri, ki je določena za pričetek javne dražbe, prijavijo svojo
udeležbo na dražbi in predložijo:

1. a) samostojni podjetniki oziroma fizične osebe: originalno osebno izkaznico ter
izpisek oziroma priglasitveni list o registraciji osebnega podjetnika iz katerega izhaja
firma, sedež, dejavnosti in pooblaščenci za
zastopanje oziroma prokuristi,
b) gospodarske družbe: izpisek iz registra, iz katerega izhaja firma, sedež, dejavnosti, osnovni kapital, matična številka in
pooblaščenci za zastopanje družbe oziroma
prokuristi,
2. pooblastilo za zastopanje na javni
dražbi, na katerem mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju (kolikor posameznega samostojnega podjetnika oziroma
gospodarsko družbo na javni dražbi zastopa
oseba, ki ni pooblaščena za zastopanje na
podlagi zakona oziroma njeno pooblastilo
ne izhaja iz vpisa v registru),
3. obvestilo DURS o davčni številki,
4. originalno dokazilo o pravočasno vplačanem znesku varščine in številko transakcijskega računa, na katerega naj se vrne
znesek varščine v primeru, da dražitelj na
dražbi ne bo uspel.
Na javni dražbi ne morejo kot dražitelji sodelovati osebe navedene v 40. členu
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09 in 49/10).
V. Varščina: varščina, ki jo mora posamezni dražitelj vplačati pred dražbo znaša
10% od izklicne cene obeh parcel skupaj,
kar znaša 6.840,00 EUR. Dražitelj mora varščino vplačati na transakcijski račun Občine
Tolmin, št. 01328 – 0100014970, pri čemer
mora kot namen vplačila navesti »varščina
parc. 100/22 in 100/24«. Dražitelju, ki bo
uspel na javni dražbi, se bo varščina vštela
v kupnino, neuspešnim dražiteljem pa bo
varščina najkasneje v roku 3 delovnih dni od
dneva javne dražbe, brez obresti, vrnjena
na njihov transakcijski račun.
VI. Kupnina, plačilni pogoji
Nepremičnina bo prodana tistemu ponudniku, ki bo zanjo ponudil najvišjo ceno.
Prodajno pogodbo mora kupec podpisati
najkasneje v roku 10 dni od dneva javne
dražbe, kupnino pa poravnati najkasneje
v roku 30. dni od dneva, ko mu bo izdan
račun. Plačilo kupnine v 30 – dnevnem roku
je bistvena sestavina pravnega posla. Če
kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih,
bo prodajni postopek razveljavljen, Občina
Tolmin pa je upravičena zadržati vplačani
znesek varščine.
V kupnino ni vštet davek na promet z nepremičninami po stopnji 20%, ki ga bo Občina Tolmin obračunala kupcu na računu za
kupnino. Kupec nosi tudi stroške cenitve,
stroške overitve podpisa pri notarju in takso
za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški
knjigi. Stroške cenitve skupaj z DDV – jem
kupcu obračuna prodajalec na računu za
kupnino, stroške overitve kupec poravna
neposredno notarju, takso za vknjižbo pa
zemljiški knjigi.
Pred izdajo dovoljenja za gradnjo bo moral kupec poravnati komunalni prispevek.
VII. Drugi pogoji
1. Možen je le nakup obeh nepremičnin
skupaj. Nakup nepremičnin se opravi po
načelu »videno – kupljeno«, kasnejši ugovori glede dejanskega ali pravnega stanja
nepremičnin niso mogoči.
2. Prodajalec bo izročil kupcu nepremičnini v last in posest najkasneje v roku 7. dni
po plačilu celotne kupnine.
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3. Oseba, ki vodi javno dražbo, lahko
s soglasjem župana Občine Tolmin postopek prodaje posamezne nepremičnine ustavi do sklenitve prodajne pogodbe.
VIII. Pravila dražbe
1. Dražba je ustna in jo vodi oseba, ki jo
imenuje župan Občine Tolmin.
2. Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki ob uri
določeni za javno dražbo priglasi svojo udeležbo in osebi, ki vodi javno dražbo, predloži
vsa dokazila navedena v točki IV.
3. Posamezna ponujena cena se izkliče
trikrat, vsakokrat po preteku trideset sekund
od predhodnega izklica. Cena, ki jo ponudi
dražitelj, mora biti za najmanj 1.000,00 EUR
višja od cene, ki jo je ponudil dražitelj pred
njim, oziroma od izklicne cene. Dražitelj je
vezan na svojo ponudbo, dokler drug dražitelj ne ponudi višje cene. Dražba za nepremičnino je končana, ko oseba, ki vodi
javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo ponujeno
ceno. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil
najvišjo ceno.
4. Če na dražbo za posamezno nepremičnino pristopi le en dražitelj, se šteje, da
ta sprejema izklicno ceno in se nepremičnina proda po tej ceni.
5. Posamezni dražitelj mora ugovor
zoper potek postopka podati nemudoma,
dokler ni zaključen zapisnik o javni dražbi.
O ugovoru oseba, ki vodi javno dražbo, odloči takoj.
6. O javni dražbi se vodi zapisnik, ki ga
podpiše oseba, ki vodi dražbo, dražitelj, ki je
na dražbi uspel in morebitni drugi dražitelji,
ki so prisotni ob zaključku dražbe.
7. Kar ni določeno s temi pravili, se v zvezi z izvedbo javne dražbe uporabljajo določbe Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11).
IX. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: natančnejše informacije glede nepremičnine, ki je predmet prodaje je možno
pridobiti na sedežu občinske uprave v Ulici
padlih borcev 2, Tolmin, pri Davorinu Simčiču, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodnega dogovora.
Občina Tolmin
Št. 478-6/2011
Ob-3018/11
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
20. 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 in
55/09 – odl. US, 100/09) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2011 (Uradni list RS, št. 21/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
2.1. Nepremične v k.o. Bršljin (1455) in
k.o. Gorenja Straža (1447):
Predmet prodaje so nepremičnine, ki se
nahajajo v območju stavbnih zemljišč in se
urejajo z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02):

2.2.1. parc. št. 421/5, gozd, v izmeri
7837 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, izklicna cena
zemljišča znaša 715.500,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiška parcela parc. št. 421/5, k.o. Bršljin, predstavlja gradbeno parcelo (T1a, T1b), namenjeno gradnji objektov za obrtno proizvodne
in storitvene dejavnosti, trgovine ipd.
2.2.2. parc. št. 421/7, gozd, v izmeri 2242 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, parc.
št. 1024/6, gozd, v izmeri 363 m2, ZKV
107, k.o. Bršljin, parc. št. 420/5, gozd, v izmeri 2063 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, parc.
št. 2095/13, gozd, v izmeri 81 m2, ZKV 1000,
k.o. Gorenja Straža.
Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc.
št. 421/7, 1024/6, 420/5, vse k.o. Bršljin, in
parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja Straža, znaša 433.800,00 EUR, najnižji znesek višanja
je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5,
k.o. Bršljin, in parc. št. 1095/13, k.o. Gorenja
Straža, predstavljajo del gradbene parcele
(T4), ki je namenjena gradnji objektov obrtno za proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.2.3. parc. št. 2095/12, gozd, v izmeri
1144 m2, dvorišče, v izmeri 1204 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri 17 m2, poslovna
stavba, v izmeri 477 m2, ZKV 1000, k.o.
Gorenja Straža, parc. št. 2095/18, gozd,
v izmeri 293 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja
Straža, parc. št. 2094/11, travnik, v izmeri
471 m2, ZKV 185, k.o. Gorenja Straža, parc.
št. 2094/12, pašnik, v izmeri 567 m2, ZKV
185, k.o. Gorenja Straža. Objekti na zemljiški parceli 2095/12, k.o. Gorenja Straža so
porušeni.
Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin
parc. št. 2095/12 in 2095/18, 2094/11 in
2094/12, vse k.o. Gorenja Straža znaša
382.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je
3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 2095/12 in 2095/18,
2094/11 in 2094/12, vse k.o. Gorenja Straža, predstavljajo del gradbene parcele (T3),
ki je namenjena gradnji objektov za obrtno
proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd.
2.2.4. parc. št. 2095/17, gozd,
v izmeri 2828 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža, izklicna cena zemljišča znaša
258.300,00 EUR, najnižji znesek višanja je
3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 2095/17, k.o. Gorenja
Straža, predstavljajo del gradbene parcele
(T5), ki je namenjena gradnji objektov za
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.2.5. parc. št. 2095/19, gozd, v izmeri
864 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža, izklicna cena zemljišča znaša 79.200,00 EUR,
najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Iz-
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klicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiška parcela parc. št. 2095/19, k.o. Gorenja
Straža, predstavlja del gradbene parcele
(T7), ki je namenjena gradnji objektov za
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.2. Nepremičnini v k.o. Stopiče (1486)
Predmet prodaje sta:
2.2.1. parc. št. 488/4, pašnik, v izmeri 474 m2, ZKV 708, k.o. Stopiče, parc.
št. 488/6, pašnik, v izmeri 35 m2, ZKV 708,
k.o. Stopiče,
Navedeni nepremičnini se prodajata
skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc.
št. 488/4 in 488/6, obe k.o. Stopiče znaša
19.600,00 EUR, najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR; Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina je
obremenjena s komunalnim vodom: elektro
omrežje.
2.3. Nepremičnine v k.o. Ragovo
(1482):
Predmet prodaje so:
2.3.1. parc. št. 243/149, zelenica, v izmeri 111 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, izklicna
cena znaša 8.200,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena ne
vključuje pripadajočega davka.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina je
obremenjena s komunalnim vodom: elektro
omrežje.
2.3.2. parc. št. 243/154, zelenica, v izmeri 58 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, parc.
št. 243/159, zelenica, v izmeri 41 m2, ZKV
64, k.o. Ragovo,
Navedeni nepremičnini se prodajata
skupaj. Izklicna cena nepremičnin znaša
6.900,00 EUR, najnižji znesek višanja je
500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč.
2.4. Nepremičnina v k.o. Gotna vas
(1485):
Predmet prodaje je:
2.4.1. parc. št. 1020/70, travnik, v izmeri
2293 m2, ZKV 516, k.o. Gotna vas, izklicna
cena znaša 189.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka. Navedena nepremičnina se nahaja
v območju stavbnih zemljišč.
2.5. Nepremičnine v k.o. Smolenja vas
(1481):
Predmet prodaje so:
2.5.2. parc. št. 2160/29, zelenica, v izmeri 1086 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas,
izklicna cena znaša 65.160,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočih davkov. Navedena nepremičnina se nahajajo v območju stavbnih zemljišč.
2.5.3. parc. št. 2160/30, zelenica, v izmeri 854 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas,
izklicna cena znaša 51.240,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočih davkov. Navedena nepremičnina se nahajajo
v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina
je obremenjena s komunalnim vodom: elektro omrežje. Zemljiška parcela je oddana
v najem.
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2.5.4. parc. št. 2160/31, zelenica, v izmeri 1114 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas.
izklicna cena znaša 66.840,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočih davkov. Navedena nepremičnina se nahajajo v območju stavbnih zemljišč.
2.6. Nepremičnina v k.o. Cerovec
(1489):
Predmet prodaje je:
2.6.1. parc. št. 2003/2, pašnik, v izmeri
3058 m2, ZKV 338, k.o. Cerovec; izklicna
cena znaša 61.500,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina parc. št. 2003/2, k.o. Cerovec, je na delu obremenjena s komunalnim
vodom – kanalizacijo, ki je v lasti Mestne
občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in vknjižba
neodplačne trajne stvarne služnosti v korist Mestne občine Novo mesto. Predmetna
nepremičnina je na delu obremenjena tudi
z razvodom elektronskih komunikacij.
2.7. Nepremičnina v k.o. Gabrje (1478):
Predmet prodaje je:
2.7.1. parc. št. 1778, cesta, v izmeri
1295 m2, ZKV 1775, k.o. Gabrje; izklicna
cena znaša 39.350,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
2.8. Nepremičnini v k.o. Novo mesto
(1456):
Predmet prodaje sta:
2.8.1. parc. št. 726, njiva, v izmeri 631 m2
ZKV 631, k.o. Novo mesto in parc. št. 727/1,
travnik, v izmeri 455 m2, ZKV 631, k.o. Novo
mesto.
Nepremičnini se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin znaša 65.160,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina parc.št. 727/1, k.o. Novo
mesto, je na delu obremenjena s komunalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti
Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in
vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti
v korist Mestne občine Novo mesto.
2.9. Nepremičnine v k.o. Šentpeter
(1460):
Predmet prodaje so:
2.9.1. parc. št. 160/153, travnik, v izmeri
596 m2, ZKV 248, parc. št. 160/154, travnik,
v izmeri 829 m2, ZKV 248, parc. št. 160/155,
travnik, v izmeri 907 m2, ZKV 248, parc.
št. 160/156, travnik, v izmeri 768 m2, ZKV
248, parc. št. 160/157, travnik, v izmeri
758 m2, ZKV 248 in parc. št. 160/158, travnik, v izmeri 831 m2, ZKV 248, vse k.o.
Šentpeter. Zemljišča se prodajajo v kompletu. Izklicna cena nepremičnin znaša
234.450,00 EUR. Najnižji znesek višanja je
3.000,00 EUR.
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Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem
se izvede naslednji dan po javni dražbi.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni prodajni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost oziroma 2% davek na
promet nepremičnin) in vse ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1,
Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju,
dne 30. 5. 2011:
6.1. za nepremičnine v k.o. Bršljin in k.o.
Gorenja Straža:
– za parc. št. 421/5, ob 8. uri;
– za parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, k.o.
Bršljin in parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja
Straža ob 8.10;
– za parc. št. 2095/12, 2095/18, 2094/11
in 2094/12, k.o. Gorenja Straža ob 8.20;
– za parc. št. 2095/17, k.o. Gorenja Straža ob 8.30;
– za parc. št. 2095/19, k.o. Gorenja Straža ob 8.40;
6.2. za nepremičnini, v k.o. Stopiče:
– za parc. št. 488/4 in 488/6, ob 8.50;
6.3. za nepremičnine, v k.o. Ragovo:
– za parc. št. 243/149, ob 9. uri;
– za parc. št. 243/154 in 243/159, ob
9.10;
6.4. za nepremičnino, v k.o. Gotna vas:
– za parc. št. 1020/70, ob 9.20;
6.5. za nepremičnine, v k.o. Smolenja
vas:
– za parc. št. 2160/29, ob 9.30;

– za parc. št. 2160/30, ob 9.40;
– za parc. št. 2160/31, ob 9.50;
6.6. za nepremičnino, v k.o. Cerovec
(1489):
– za parc. št. 2003/2 ob 10. uri;
6.7. za nepremičnino, v k.o. Gabrje
(1478):
– za parc. št. 1778, ob 10.10;
6.8. za nepremičnini, v k.o. Novo mesto
(1456):
– za parc. št. 726 in 727/1, ob 10.20;
6.9. za nepremičnine, v k.o. Šentpeter
(1460):
– za parc. št. 160/153, 160/154, 160/155,
160/156, 160/157 in 160/158, ob 10.30;
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici:
– 47820-27-2010 za nepremičnine, parc.
št. 421/5, 421/7, 1024/6, 420/5, k.o. Bršljin
in nepremičnin parc. št. 2094/11, 2094/12,
2095/12, 2095/13, 2095/17, 2095/18,
2095/19, k. o. Gorenja Straža, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Novo
mesto;
– 47820-37-2010 za nepremičnini, parc.
št. 488/4 in 488/6, Stopiče, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Stopiče;
– 47820-56-2010 za nepremičnine, parc.
št. 243/149, 243/154 in 243/159, k.o. Ragovo, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Ragovo;
– 47820-35-2010 za nepremičnino, parc.
št. 1020/70, k.o. Gotna vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gotna vas;
– 47820-31-2010 za parc. št. 2160/29,
2160/30, 2160/31, k.o. Smolenja vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Smolenja vas;
– 47820-51-2010 za nepremičnino, parc.
št. 2003/2, k.o. Cerovec, z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – Cerovec;
– 47820-79-2010 za nepremičnino, parc.
št. 1778, k.o. Gabrje, z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – Gabrje;
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– 47820-179-2010 za nepremičnini, parc.
št. 726 in 727/1, k.o. Novo mesto, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Novo
mesto;
– 47820-119-2010 za nepremičnine, parc. št. 160/153, 160/154, 160/155,
160/156, 160/157 in 160/158, vse k.o.
Šentpeter, z navedbo namena nakazila:
Javna dražba – Šentpeter;
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,
za katero je varščina vplačana. Vplačana
varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe,
kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od
izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni
ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba
za premoženjske zadeve, tel. 07/39-39-293,
kontaktna oseba je Tatjana Kužnik.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje javne dražbe pri razpolaganju
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 55/09 – odl. US, 100/09).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto,
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Ob-3019/11
Popravek
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Zalog, Cerutova 7,
1000 Ljubljana, objavlja popravek besedila
razpisa za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice za Osnovno šolo Zalog, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/11, dne
11. 3. 2011, tako da se glasi:
Kandidati/-ke za razpisano delovno
mesto morajo imeti: znanje pisarniških
programov (npr. Word, Excel …) za delo
z računalnikom.
Kandidati morajo svoje vloge oddati
najkasneje v 8 dneh od objave popravka
razpisa.
V preostalem delu ostaja besedilo razpisa nespremenjeno.
Osnovna šola Zalog
Ob-2966/11
Na podlagi 20. člena Statuta javnega
zavoda Regijsko višješolsko in visokošolsko
središče Ptuj, svet zavoda razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
najmanj univerzitetni študijski program/prva
stopnja, najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih na področju izobraževanja ali raziskav ali razvoja, izkazuje
mednarodno primerljive raziskovalne razvojne rezultate v zadnjih petih letih, sposobnost vodenja in organiziranja, aktivno znanje
najmanj enega svetovnega jezika. Delovne
naloge direktorja so naslednje: organizira in
vodi delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost
dela zavoda, vodi strokovno delo zavoda
in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Kandidati morajo predložiti pisna dokazila
o izpolnjevanju pogojev glede: zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
formalnih delovnih izkušenj s predložitvijo
fotokopije delovne knjižice; neformalnih delovnih izkušenj, pri čemer se za neformalne
delovne izkušnje štejejo: izobraževanja na
taborih, tečajih, seminarjih, pogodbeno in
projektno delovanje, strokovni članki, druge reference in aktivnosti s področja posamezne stroke. Kandidati morajo k prijavi
priložiti program dela in razvoja zavoda, iz
katerega je razvidna inovativnost programa
s povečanjem obsega dejavnosti in finančni
učinek ob izvedbi programa. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 8 dneh po objavi
razpisa po pošti na naslov: REVIVIS Ptuj,
Krempljeva ulica 1, 2250 Ptuj, s pripisom
»Za razpisno komisijo«. O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni najpozneje v 30 dneh
po odločitvi sveta zavoda in s soglasjem
ustanoviteljev. Informacije o izvedbi razpisa
na tel. 02/771-10-92.
Regijsko višješolsko
in visokošolsko središče Ptuj

Ob-2989/11
Svet Javnega Zavoda Dravit Dravograd,
Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega Zavoda »Dravit« (Uradni
list RS, št. 117/08, 38/09 in 8/10) razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto direktorja izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj, od tega tri
leta na vodstvenih mestih,
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda,
– sposobnost organiziranja in vodenja
timskega dela,
– nižja raven znanja enega tujega jezika.
Kandidat mora prijavi predložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev ter
– program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja pet let in je po
preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Pisne prijave, skupaj z zahtevanimi prilogami, je treba poslati v roku 8 dni od objave
razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Svet
Javnega Zavoda Dravit Dravograd, Bukovje
13, 2370 Dravograd, s pripisom »Ne odpiraj
– Prijava na razpis – direktor«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o izbiri najkasneje v roku 30 dni od objave
razpisa.
Informacije na tel. 02/87-23-583 (tajništvo).
Svet javnega zavoda
Dravit Dravograd
Št. 80/2011
Ob-2991/11
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 42/02 in 103/07) 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – ZSV-UPB-2 s spremembami)
ter v skladu z dne 21. 4. 2011 sprejetim
sklepom seje Sveta Doma starejših občanov Ljubljana Šiška, Dom starejših občanov
Ljubljana Šiška, Kunaverjeva ulica 15, Ljub
ljana, objavlja
prosto delovno mesto direktorja Doma
starejših občanov Ljubljana Šiška (m/ž).
Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, mora poleg splošnih pogojev
za zaposlitev v javnem sektorju izpolnjevati
naslednje pogoje:
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS
za splošno izobraževanje – kolikor kandidat nima opravljenega programa, ga mora
opraviti najkasneje v 1 letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na
podlagi zakona preneha,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu in najmanj visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba s področja socialnega

dela, psihološke smeri, pedagoške smeri in
njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer
delovne terapije, teološke smeri z ustrezno
specializacijo in najmanj 1 letom delovnih
izkušenj na področju socialnega varstva, ali
pa visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne, zdravstvene ali
medicinske smeri,
– oziroma končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, 20 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva in opravljen izpit po Zakonu o socialnem varstvu.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo kandidata o opravljenem
programu za vodenje socialnovarstvenega
zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje – kolikor kandidat nima
opravljenega programa, pa izjavo, da ga bo
opravil v 1 letu od začetka opravljanja nalog
direktorja,
2. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena oziroma druga
ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogoja
glede izobrazbe,
3. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpopolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum
sklenitve in datum prenehanja delovnega
razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter
kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem
delodajalcu,
4. pisno izjavo kandidata o opravljenem
strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem
varstvu,
5. predložen program dela Doma starejših občanov Ljubljana Šiška.
Izbran kandidat bo imenovan za direktorja doma za mandatno obdobje 5 let.
Pisne prijave naj kandidati pošljejo v roku
15 dni po objavi, v zaprti ovojnici, na naslov:
Svet doma Starejših občanov Ljubljana Šiška, Kunaverjeva ulica 15, 1000 Ljubljana,
z oznako: »Za razpis direktorja« in pripisom
»Ne odpiraj«. O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v zakonskem roku.
Dom starejših občanov Ljubljana Šiška
Ob-3009/11
Svet Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj
Gradec, v skladu s 17. členom Zakona
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01),
8. in 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 27/04), in
sklepom Sveta Knjižnice Ksaverja Meška
Slovenj Gradec o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega zavoda z dne 5. 4.
2011, objavlja razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki po-
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leg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba bibliotekarske
oziroma sorodne smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– da s svojimi izkušnjami in dosedanjim delom dokazuje sposobnost vodenja
zavoda.
Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi
priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži
fotokopijo diplome in fotokopijo opravljenega
strokovnega izpita iz bibliotekarske stroke.
Svet Knjižnice Ksaverja Meška bo izbranega kandidata oziroma kandidatko
po predhodnem mnenju ustanoviteljic in
strokovnega kolegija zavoda imenoval za
direktorja oziroma direktorico zavoda za obdobje petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku osmih dni po izdaji
odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati oziroma kandidatke
pošljejo v zaprti ovojnici priporočeno s pripisom »Razpis – direktor Knjižnice Ksaverja
Meška Slovenj Gradec« v osmih dneh po
objavi razpisa na naslov: Knjižnica Ksaverja
Meška Slovenj Gradec, Ronkova 4, 2380
Slovenj Gradec.
Svet Knjižnice Ksaverja Meška
Slovenj Gradec
Št. 37/11
Ob-3011/11
Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in sprem
ljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ura-

dni list RS, št. 4/11) Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko, Jadranska 19, 1000 Ljub
ljana, razpisuje prosta delovna mesta
mladih raziskovalcev pri izbranih
mentorjih za leto 2011
na naslednjem raziskovalnem področju:
1. Matematika – šest prostih mest – mentorji: prof. dr. Matej Brešar, prof. dr. Franc
Forstnerič, prof. dr. Bojan Mohar, prof. dr.
Tomaž Pisanski, prof. dr. Dušan Repovš,
doc. dr. Riste Škrekovski.
Podrobnejše informacije o razpisnih pogojih so na voljo na spletni strani, www.
imfm.si, in na tel. 01/476-65-71.
Kandidati pošljejo pisne prijave s kratkim
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do 24. 6. 2011, na naslov inštituta –
z oznako »Razpis za mlade raziskovalce«.
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko
Št. 110-28/2011
Ob-3017/11
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 Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev 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,
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– 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
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Druge objave
Št. 013-2/2011/1
Ob-2979/11
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni poziv
za kandidiranje strokovnjakov/inj
s področja vzgoje in izobraževanja
za člane/ice strokovnih svetov
Za odločanje o strokovnih zadevah na
posameznih področjih vzgoje in izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju
odločitev in pri pripravi predpisov je v skladu z 22. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja Vlada
Republike Slovenije ustanovila naslednje
strokovne svete:
– Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje,
– Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje in
– Strokovni svet Republike Slovenije za
izobraževanje odraslih.
Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje ima predsednika in
šestindvajset članov. Vlada imenuje šestnajst
članov izmed strokovnjakov s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in splošnega srednjega izobraževanja,
deset pa izmed strokovnjakov s področja
humanistike, družbenih ved, naravoslovja,
tehnike in umetniških disciplin, od tega devet
na predlog univerz in enega na predlog samostojnih visokošolskih zavodov.
Vsaj ena četrtina članov mora biti strokovnih delavcev vrtcev in šol ter zavodov
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih imenuje vlada na predlog strokovnih združenj
in društev strokovnih delavcev s področja
humanistike, družbenih ved, naravoslovja,
tehnike, umetniških disciplin in s področja
šolske medicine ter po en predstavnik italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Predstavnika italijanske in madžarske
narodne skupnosti predlagata narodni skupnosti.
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
ima predsednika in štirinajst članov. Vlada
jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja, in sicer:
– pet na predlog ministrstev, od tega
dva na predlog ministrstva, pristojnega za
šolstvo,
– pet na predlog pristojnih zbornic in
– štiri na predlog sindikatov.
Najmanj ena tretjina članov morajo biti
strokovni delavci poklicnih, srednjih in višjih
strokovnih šol.
Strokovni svet Republike Slovenije za
izobraževanje odraslih ima predsednika in
štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed
uveljavljenih strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih, in sicer:
– štiri na predlog ministrstev,
– tri na predlog pristojnih zbornic,
– tri na predlog sindikatov,
– dva na predlog skupnosti javnih zavodov za izobraževanje odraslih in
– dva na predlog drugih organizacij za izobraževanje odraslih in njihovih skupnosti.

Mandat članov je šest let.
Ker bo približno polovici imenovanih članov v vseh treh strokovnih svetih v mesecu
maju oziroma juniju potekel mandat pozivamo predlagatelje, da na objavljen javni poziv
posredujejo svoje predloge.
Predlagatelji v posamezne strokovne svete so lahko univerze in samostojni visokošolski zavodi, pristojne zbornice, reprezentativni
sindikati, ministrstva, strokovna združenja in
društva strokovnih delavcev s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike, umetniških disciplin in s področja šolske
medicine, skupnosti javnih zavodov za izobraževanje odraslih, druge organizacije za
izobraževanje odraslih in njihovih skupnosti,
italijanska in madžarska narodna skupnost.
Predlogi morajo vsebovati kdo je predlagatelj, kje je kandidat zaposlen (vrtec,
šola, zavod …) in kratko utemeljitev zakaj
je predlagani kandidat primeren za člana
strokovnega sveta. Predlogu mora biti priloženo soglasje h kandidaturi in življenjepis na
Europass obrazcu, iz katerega naj bo razvidno strokovno področje ter s katero ravnjo
izobraževalnega sistema se (je) predlagani strokovnjak pretežno ukvarja(l). Prosimo
vas, da za predlagane strokovnjake, ki so
vključeni v bazo Cobiss priložite tudi izpis
iz te baze.
Predloge s pripisom »Strokovni sveti«
posredujte najkasneje do 23. 5. 2011, na
naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za kadrovske zadeve, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 8/2011
Ob-2962/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, objavlja na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet najema
Predmet najema sta dva sklopa poslovnih prostorov, na naslovu Kersnikova
cesta 2b v Velenju (Rudnik pub) v poslovni stavbi z identifikacijsko številko 1193, ki
stoji na nepremičninah parceli št. 1930/3 in
1930/20, vpisanih pri vl. št. 3047, k.o. 964
Velenje, in sicer:
a) poslovna prostora v 1. etaži (klet)
z naslednjimi oznakami in izmerami:
– prostor št. 1.E, v izmeri 37 m2,
– prostor št. 2.E, v izmeri 90 m2,
poslovni prostori v 2. etaži (1. nadstropje)
z naslednjimi oznakami in izmerami:
– prostor št. 4.E, v izmeri 52,71 m2,
– prostor št. 12.E, v izmeri 30,23 m2,
– prostor št. 13.E, v izmeri 35,17 m2,
– prostor št. 14.E, v izmeri 30,33 m2,
v skupni izmeri (1. + 2. etaža) 275,44 m2
ter,
b) poslovne prostore v 3. etaži (mansarda) z naslednjimi oznakami in izmerami:
– prostor št. 6.E, v izmeri 40 m2,
– prostor št. 7.E, v izmeri 63 m2,

– prostor št. 9.E, v izmeri 7,70 m2,
v skupni izmeri (3. etaža) 110,70 m2.
Poslovni prostori so močno dotrajani in
so potrebni večjega finančnega vložka. Stanje prostorov se lahko obravnava kot tretja
gradbena faza. Stenske obloge v kletni etaži
so odstranjene, talna obloga je dotrajana,
stene so deloma grobo ometane, deloma so
vidni betonski zidaki. V 2. etaži (1. nadstropje) stene niso ometane in slikane; stene in
strop mansarde so leseni, tla pa kovinska
plošča (konstrukcija).
III. Izhodiščna najemnina
Izhodiščna mesečna najemnina znaša
za:
a) sklop: 2,00 EUR/m2 oziroma za skupno površino poslovnih prostorov v 1. in 2.
etaži, v izmeri 275,44 m2 znaša najemnina
550,88 EUR ter
b) sklop: 4,50 EUR/m2 oziroma za skupno površino poslovnih prostorov v 3. etaži, v izmeri 110,70 m2 znaša najemnina
498,15 EUR.
Izhodiščna najemnina za oba sklopa je
določena glede na trenutno stanje poslovnih
prostorov ter predvidena potrebna vlaganja
izbranega najemnika.
IV. Pogoji najema
1. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa skupaj.
2. Najemnik bo prevzemal obveznosti
za tekoče vzdrževanje predmeta najema.
Tekoče vzdrževanje in vlaganje v dejavnost,
ki jo bo najemnik opravljal je izključno stvar
in breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške
obratovanja (električna energija, ogrevanje,
čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov,
telefon in drugo ter stroške zavarovanj). Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča. Objekt se
oddaja za dobo petih let z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih pet let. V poslovnih
prostorih se lahko izvaja izključno mirna,
negostinska dejavnost, zlasti pisarniška in
administrativna dejavnost, ki ni moteča za
objekt in okolico. Najemnik se zavezuje, da
najetih prostorov ne bo uporabljal za potrebe
bivanja in jih ne bo spreminjal v stanovanja.
Najemodajalec bo objekt redno vzdrževal
tako, da bo ohranjena uporabna vrednost
poslovnega prostora. Vse obveznosti najemnika prično teči z dnem podpisa najemne
pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik
pričel z opravljanjem dejavnosti.
3. Najemnik lahko prevzema tudi investicijska vlaganja v objekt, pri čemer pa najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli
vlaganj v poslovne prostore niti ne pridobi
nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na
podlagi vlaganj.
4. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri. Kolikor izbrani ponudnik
v navedenem roku ne sklene najemne pogodbe, lahko najemodajalec podaljša rok
še za 15 dni. Kolikor izbrani najemnik ne
podpiše najemne pogodbe niti v podaljšanem roku se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist
najemodajalca.
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5. Izbrani najemnik je dolžan mesečno
plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni
najemnika. Plačilo mesečne najemnine je
bistvena sestavina najemne pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja
a) Poslovni prostori se oddajajo v najem
za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja ponovno za določen čas petih let.
b) Na razpisu lahko sodelujejo fizične
osebe (samostojni podjetniki posamezniki),
pravne osebe ali društva, pod pogojem, da
so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma
imajo sedež v državi članici Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu fizične osebe
(samostojnega podjetnika posameznika)
si, po pooblastilo ponudnika, pridobi najemodajalec pri pristojnem upravnem organu.
Sedež pravne osebe ali društva se izkazuje
z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi najemodajalec.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini izhodiščne
mesečne najemnine za posamezen sklop.
Kolikor ponudnik odda ponudbo za oba
sklopa je dolžan plačati varščino v višini,
ki predstavlja seštevek najemnin za oba
sklopa, in sicer na podračun EZR MOV,
št. 01333-0100018411, pri Banki Slovenije,
sklic 28 76333-7141998-13051111.
Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
d) Ponudba se bo štela za pravilno, če
bo ponudnik predložil:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(Priloga 1).
– Fizične osebe (samostojni podjetniki
posamezniki): pooblastilo ponudnika najemodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 2).
– Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 3).
– Podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (Priloga št. 4).
– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (Priloga št. 5).
– Ponujeno najemnino, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu
Ponudba (Priloga št. 6).
– Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MOV, št. 01333-0100018411,
v višini izhodiščne mesečne najemnine
oziroma seštevek najemnin za oba sklopa, kolikor se ponudnik prijavlja na oba
sklopa, z obveznim sklicem na št. 28
76333-7141998-13051111.
– Pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 30. 5. 2011 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – Ponudba – Javni razpis za najem
poslovnih prostorov v objektu Rudnik PUB«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali
nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo
upošteval.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
je najvišja ponujena najemnina za vsak posamezen sklop.

VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne
30. 5. 2011, ob 14. uri, v sejni sobi št. 5-PRO3,
v 3. nadstropju. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 3 dni po
odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo ponudil najvišjo najemnino.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo pri Bojanu
Čampi, od ponedeljka do petka, med 8. in
14. uro, na tel. 03/896-16-34.
Besedilo razpisa, obrazci za pripravo
ponudbe ter vzorec najemne pogodbe so
objavljeni na spletni strani Mestne občine
Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki
pa pri Zdravki Vasiljević, v Uradu za javne
finance in splošne zadeve v 6. nadstropju
upravne stavbe Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Mestna občina Velenje
Št. 430-0017/2010-5(171)
Ob-2965/11
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in
49/10) Mestna občina Murska Sobota objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega prostora v najem
a) Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska
Sobota.
b) Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet javnega zbiranja ponudb je
oddaja v najem gostinskega lokala v pritličju Dvorca Rakičan »Pri grajskih konjih«,
Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska
Sobota, v skupni izmeri 350 m2, v objektu,
stoječem na parc. št. 1252, k.o. Rakičan, ki
je opremljen za opravljanje gostinske dejavnosti. Gostinskemu lokalu pripada tudi
odprta terasa za strežbo v poletnem času.
Sestava prostorov: lokal, jedilnici, kuhinjski
prostori in sanitarije.
c) Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe za gostinski lokal za obdobje
5 let od sklenitve pogodbe.
d) Varščina: ponudbi je potrebno priložiti
potrdilo o vplačani varščini v višini šestih
mesečnih ponujenih najemnin, vplačano na
transakcijski račun Mestne občine Murska
Sobota, št.: 01280-0100011405, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – gostinski lokal«. Znesek varščine se
v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu
ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni
od izbire najugodnejšega ponudnika.
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e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo in elementi, ki naj jih
ponudba vsebuje:
– na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije oziroma imajo sedež
v državi članici Evropske unije in pod pogojem, da registrirani za opravljanje gostinske
dejavnosti,
– izhodiščna najemnina znaša 988,00 €
mesečno (brez DDV). Izbrani najemnik je
dolžan mesečno plačevati najemnino v roku
8 dni po prejemu računa najemodajalca,
– najemnik je dolžan poleg najemnine
tekoče plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe
stavbnega zemljišča ter stroške zavarovanja
objekta. Vse obveznosti najemnika začnejo
teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne
glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti,
– najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje,
da je od najema odstopil. V tem primeru
zapade varščina v korist najemodajalca.
Pisno ponudbo je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– podatki o ponudniku: ime in priimek
oziroma firma, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa, matična in davčna številka;
– ponujena mesečna višino najemnine, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine;
– dosedanje reference s področja gostinstva;
– dokazila o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti: fizične osebe – potrdilo
o vpisu v Poslovni register ter potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta;
pravne osebe – izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– potrdilo o plačilu varščine;
– dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme
imeti blokiranega nobenega transakcijskega
računa. Ponudnik je dolžan predložiti dokazila oziroma potrdila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja (BON-1,
BON-2, potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank);
– potrdilo pristojnega davčnega urada,
da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi;
– izjava ponudnika, da ponudba velja še
90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb
in izjava o sprejemanju pogojev razpisa.
Ponudba je popolna, če vsebuje vse
navedene elemente. Obravnava se samo
ponudbe, ki so popolne in pravočasne. Po
prejemu ponudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa se
izvesti v primeru, kadar je podanih več enakovrednih ponudb.
f) Merila za izbor: izbran bo ponudnik,
ki bo dosegel najvišje število točk glede na
merila:
– ponujena najvišja najemnina 70 točk,
– reference 30 točk.
g) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 6. 6. 2011, do
11. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska
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Sobota, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba –
Javni razpis za oddajo gostinskega prostora
v najem« Na hrbtni strani ovojnice se navede polni naslov pošiljatelja. Javno odpiranje
ponudb bo 6. 6. 2011, ob 12. uri, na Mestni
občini Murska Sobota, sejna soba, III. nadstropje. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
h) Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko na podlagi tega
razpisa postopek ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske
odgovornosti.
i) Razpisno dokumentacijo in vsa pojasnila v zvezi z najemom ter ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na mestni upravi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, od
ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro,
na tel. 02/525-16-60 (031/350-239) – vodja
oddelka Štefan Cigan. Razpisna dokumentacija je prav tako dostopna na spletni strani www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi,
mesec maj.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-2968/11
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna
1, 1433 Radeče kot prodajalec, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08,
76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10),
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS
Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 100/09, 49/10),
18. člena Statuta Občine Radeče (NPB 1
z dne 25. 1. 2010) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 13/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnega prostora
bivši Borovo
l. Predmet prodaje: poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjske hiše, stoječe na
parc. št. 367/9, k.o. Radeče, ki se nahaja na
naslovu Titova ulica 6, 1433 Radeče (bivša
prodajalna Borovo). Poslovno-stanovanjski
prostor id. št. 6.E, vl. št. 847/10, k.o. Radeče, skupno meri 56,31 m2 in obsega: predprostor 32,72 m2, skladišče 16,19 m2, WC
1,80 m2 in ostalo 5,60 m2.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
III. Pogoji prodaje
1. Lastnik nepremičnine je Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
2. Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino po Cenilskem izvidu z dne 2. 3.
2011, sodnega cenilca za področje gradbeništva – splošno Mirana Tomšiča, gr. inž. iz
Sevnice, znaša 44.078,00 €. Kupec je poleg
kupnine dolžan plačati stroške notarske overitve podpisa prodajalca, stroške zemljiško
knjižne izvedbe ter morebitne ostale stroške
v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso
všteti v kupnino.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
IV. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan 70% kupnine poravnati v roku 15 dni
po podpisu pogodbe, ostalih 30% kupnine
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pa v dogovoru s prodajalcem. Dogovorjeni
rok plačila kupnine je bistvena sestavina
pogodbe in se zato šteje, da je v primeru
zamude kupca pri plačilu kupnine pogodba
razdrta po samem zakonu.
V. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije.
2. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
a) naslednje osebne podatke in listine:
– če je ponudnik fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik: ime in priimek
ter naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta, davčno številko in številko
TRR, s.p. pa tudi izpisek iz registra Davčne
uprave RS, star največ 30 dni
– če je ponudnik pravna oseba: firmo
ter sedež ponudnika, telefonsko številko,
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, Id. Št. za DDV, matično
številko, številko TRR, dokazilo o plačanih
davkih in prispevkih, staro največ 30 dni
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
c) ponudnikovo izjavo, da se strinja s pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom.
Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena pri
notarju.
3. Rok za oddajo ponudbe je do vključno
dne 1. 6. 2011. Ponudniki svoje ponudbe
z dokazili posredujejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana
Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom: « Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega
prostora bivši Borovo «. Ponudba se bo
štela za pravočasno, če prispe na zgoraj
navedeni naslov najkasneje do vključno
1. 6. 2011 (upošteva se datum poštnega
žiga do vključno 1. 6. 2011). Nepravočasnih
oziroma prepoznih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
4. Skrajni rok za sklenitev pogodbe
o prodaji nepremičnine je 15 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega
ponudnika.
VI. Postopek izbire
1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane, pri čemer ne bo javnega
odpiranja ponudb. Pri izbiri najugodnejšega
ponudnika bodo upoštevane le tiste pravočasne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
razpisane pogoje.
2. Merilo za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena.
3. Prodajalec bo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel najkasneje
v roku 15 dni po izteku roka za prijavo.
4. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva bosta izvedena takoj po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov.
5. Dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnega poslovnega prostora zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče,
v času uradnih ur pri Nataši Žnidaršič Mavri,
tel. 03/568-05. Ogled poslovnega prostora
je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Radeče
Ob-2975/11
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 86/10), določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in

občin (Uradni list RS, št. 84/07 z spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06,
89/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
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.
II. Opis predmeta prodaje
A. Dvostanovanjski objekt Čezsoča 41,
stoječ na parcelah, št. 112/1, 112/3 in 13/2,
k.o. Čezsoča.
Stanovanje A-desni vhod iz hodnika sestavljajo: kletni prostori (skupni prostori, v izmeri 22,85 m2 in klet 1, v izmeri 24,57 m2);
pritličje (dnevna soba, v izmeri 24,10 m2,
kuhinja, v izmeri 8,98 m2, hodnik, v izmeri 2,78 m2 in sanitarije, v izmeri 3,50 m2);
nadstropje (hodnik, v izmeri 10,03 m2, spalnica, v izmeri 12,60 m2, kopalnica, v izmeri 7,32 m2, spalnica 24,68 m2); mansarda
(spalnica, v izmeri 18,29 m2).
Stanovanje B-levi vhod iz hodnika sestavljajo: kletni prostori (skupni prostori, v izmeri 22,85 m2 in klet 2, v izmeri 16,75 m2);
pritličje (dnevna soba, v izmeri 22,35 m2,
kuhinja, v izmeri 10,13 m2, veranda, v izmeri
5,50 m2, sanitarije, v izmeri 1,02 m2, terasa,
v izmeri 5,85 m2)); nadstropje (hodnik, v izmeri 7,53 m2, spalnica, v izmeri 11,35 m2,
kopalnica, v izmeri 4,95 m2); mansarda
(spalnica, v izmeri 15,52 m2).
Stavbi pripadata tudi funkcionalni zemljišči št. 112/1, v izmeri 90 m2 in 1123/2, v izmeri 50 m2, obe k.o. Čezsoča.
Izhodiščna cena:
Izhodiščna
cena
stanovanj
je
165.000,00 EUR in se prodajata kot celota
– v primeru neuspešne prodaje je kasneje
možna prodaja tudi ločeno.
B. Zemljišča v obrtni coni Bovec
Prodaja se zemljišča s parc. št. 261/10,
261/11 in 261/8, vse k.o. Bovec, ki se nahajajo v obrtni coni v Bovcu. Nepremičnine za
prodajo sestavljajo zemljišča, ki so predvidena za pozidavo, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem k stavbi, v skladu z idejno zasnovo pozidave. Predmetna zemljišča
se urejajo na podlagi Prostorskih ureditvenih
pogojev in Prostorskih aktov, iz česar je
razvidno, da so zemljišča opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče.
Na zemljiščih je predvidena gradnja tipskih objektov v stilu tovarniških hal širine
12 m in so opredeljena v naslednjem obsegu:
1. parc. št. 261/10, k.o. Bovec, 663 m2
(predvidena velikost objekta 360 m2),
2. parc. št. 261/11, k.o. Bovec, 881 m2
(predvidena velikost objekta 320 m2),
3. parc. št 261/8, k.o. Bovec, 1174 m2
(predvidena velikost objekta 360 m2).
Izhodiščna cena:
Zemljišča se prodajajo po izhodiščni ceni
25,00 EUR /m2, pri čemer komunalni prispevek ni vključen v ceno in ga bo kupec plačal pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Drugi pogoji prodaje:
1. V območju poslovne cone ni dovoljena gradnja prostorov za stalno ali začasno
bivanje.
2. Občina Bovec si na nepremičninah
pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati od kupca
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prodajo nepremičnine, kolikor kupec v navedenem roku na nepremičnini, ki jo je
odkupil, ne zgradi poslovnega objekta vsaj
do III. gradbene faze. Odkup se izvrši po
ceni, ki je bila dosežena na javnem zbiranju
ponudb. Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino se mu povrnejo v vrednosti, kot jo
bo ugotovil cenilec gradbene stroke, ki ga
določi Občina Bovec. Odkupna pravica se
vpiše v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka se Občina Bovec v primeru, da ne
bodo realizirani pogoji za odkup, zaveže
kupcu na njegovo zahtevo izdati izbrisno
dovoljenje.
III. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 17. 6. 2011.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine Bovec 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 17. 6. 2011. Na pošiljkah
mora biti pripis »Ponudba za nakup nepremičnin – 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.
IV. 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. Navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe in ponujeno ceno, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene.
C. Originalno potrdilo o vplačani varščini
v višini 10% ponujene cene za zemljišče na
račun, št. 01206-0100015128, sklicna številka 478-0030/2011, z navedbo »varščina
za nakup nepremičnin« in celotno številko
računa ponudnika (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine.
D. Izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve pogodbe.
E. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
F. Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu.
Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi:
– nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih
reklamacij,
– ponudba je zavezujoča in dokončna,
– na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih,
– ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni od datuma

izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino.
V. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: cena je edini kriterij izbire ponudnika.
VI. Posebna določila
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe.
S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki
je predmet razpisa. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin oziroma
pripadajoči DDV, stroške sestave in overitve
pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje, ki ga
plača kupec.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma od dneva izstavitve
računa.
Plačilo kupnine v 8-dnevnem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne
plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni
postopek razveljavljen in se bo štelo, da je
kupec odstopil od pogodbe, Občina Bovec
pa je upravičena zadržati vplačani znesek
varščine.
Prodajalec bo overil podpis na prodajni
pogodbi po plačilu celotne kupnine s strani
kupca in po overitvi podpisa na pogodbi
s strani kupca.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
VII. Odpiranje ponudb in izbor ponud
nika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo vse pravočasno prispele in pravilno
označene ponudbe odprla do 24. 6. 2011.
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
O izidu javnega zbiranja ponudb bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni
po opravljeni izbiri.
X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da
začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti.
XI. Kontaktna oseba
Podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini
Bovec pri tajniku ali pooblaščencu, v času
uradnih ur.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
Št. 352-2/2011
Ob-2978/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in spr.) ter
24. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 11. 2010, objavlja Občina
Jesenice
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:
1. Stanovanje št. 40, v skupni izmeri 58,57 m2, na naslovu Cesta revolucije
2a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
38.100,00 EUR. Najemnica stanovanja
ima predkupno pravico.
2. Stanovanje št. 49, v skupni izmeri 64,46 m2, na naslovu Cesta revolucije
2a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
42.420,00 EUR. Najemnica stanovanja
ima predkupno pravico.
3. Stanovanje št. 51, v skupni izmeri 71,91 m2, na naslovu Cesta revolucije
2a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 40.566,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
4. Stanovanje št. 11, v skupni izmeri
61,84 m2, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 37.680,00 EUR. Najemnica stanovanja
ima predkupno pravico.
5. Stanovanje št. 20, v skupni izmeri
75,25 m2, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 45.192,00 EUR. Najemnica stanovanja
ima predkupno pravico.
6. Stanovanje št. 51, v skupni izmeri
54,92 m2, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 34.740,00 EUR. Najemnica stanovanja
ima predkupno pravico.
7. Stanovanje št. 56, v skupni izmeri
61,11 m2 na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 37.380,00 EUR. Najemnica stanovanja
ima predkupno pravico.
8. Stanovanje št. 70, v skupni izmeri
61,04 m2 na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 37.340,00 EUR. Najemnica stanovanja
ima predkupno pravico.
9. Stanovanje št. 23, v skupni izmeri 54,25 m2, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 8, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 34.680,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
2. Podatki o nepremičnini: nepremičnine,
ki so predmet javnega zbiranja ponudb so
last Občine Jesenice. Najemniki predmetnih
stanovanj imajo predkupno pravico.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki
naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup
nepremičnine – stanovanja (z navedbo naslova in številke stanovanja)« na vložišče
Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na
naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki
navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko
številko, ter e-mail pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni
ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni
položiti varščino, kot garancijo za resnost
ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino
so dolžni ponudniki virmansko vplačati na
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri
Banki Slovenije, št. 01241-0100007593,
sklic 18 75400-2001004-00000011, s pripisom » varščina za nakup stanovanja (z
navedbo stanovanja)«. Plačana varščina bo
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izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba,
specifični podatki o stanovanju in številka
stanovanja, ki je predmet javne ponudbe,
ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila
za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz
razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini
Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor,
pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne
objave javne ponudbe dalje.
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
23. 5. 2011, do 15. ure. O dokončni izbiri
najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za
oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci
vezani na svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo
prispele po 23. 5. 2011 po 15. uri, ne bodo
upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da
v postopku javne ponudbe ne izbere nobene
izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo
na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija
Lah, tel. 04/586-93-04.
Občina Jesenice
Št. 3528-/2011
Ob-2987/11
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
objavlja na podlagi 14. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 43. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran
v najem (Uradne objave PN, št. 23/04 in
Uradni list RS, št. 32/11)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani Občine Piran,
www.piran.si od dne 13. 5. 2011.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostori:
1. Bonifacijeva 3, Piran, pritličje, parc.
št. 528, k.o. Piran.
Skupna površina: 16,90 m2.
Predvidena dejavnost: dejavnost pisarne
ali druge mirne dejavnosti.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: neurejen. Potrebno je urediti sanitarije, keramiko, okna, vrata, ogrevanje, električno instalacijo. Občina bo pridobila vsa
potrebna soglasja in poskrbela za ločene
števce. Za notranjo opremo mora poskrbeti
najemnik sam.
Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 81,86 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
2. Goriška 4, Piran, pritličje, parc.
št. 1011, k.o. Piran.
Skupna površina: 25,10 m2.
Predvidena dejavnost: dejavnost trgovine, pisarne ali opravljanje obrti.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: urejen. Prostor ima ločene števce
za vodo, elektriko, telefon. Za notranjo opremo mora poskrbeti najemnik sam.
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Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 270,76 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
3. Ulica svobode 95, Piran, pritličje, parc.
št. 977, k.o. Piran.
Skupna površina: 29,20 m2.
Predvidena dejavnost: dejavnost trgovine, pisarne ali druge mirne dejavnosti.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: urejen. Prostor ima ločene priključke za vodo in elektriko. Za notranjo opremo
mora poskrbeti najemnik sam.
Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 163,57 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
4. Savudrijska 9, Piran, I. nadstropje,
parc. št. 680, k.o. Piran.
Skupna površina: 26,00 m2.
Predvidena dejavnost: dejavnost pisarne.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: urejen. Prostor ima ločene priključke za vodo, elektriko in telefon. Za notranjo
opremo mora poskrbeti najemnik sam.
Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 181,93 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
5. Ulica IX. korpusa 8, Piran, pritličje,
parc. št. 849, k.o. Piran.
Skupna površina: 23,38 m2.
Predvidena dejavnost: atelje – galerija ali
opravljanje obrti.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: urejen. Prostor ima ločene priključke za vodo, elektriko in telefon. Za notranjo
opremo mora poskrbeti najemnik sam.
Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 162,54 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
6. Ulica IX. korpusa 10, Piran, pritličje,
drugi prostor levo, parc. št. 854, k.o. Piran.
Skupna površina: 8,73 m2.
Predvidena dejavnost: atelje – galerija ali
opravljanje obrti.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: urejen. Prostor ima souporabo
čajne kuhinje in sanitarij in ima skupne priključke za vodo, elektriko, telefon. Prostor
nima okna.
Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 34,48 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
7. Ulica IX. korpusa 10, Piran, pritličje,
drugi prostor desno, parc. št. 854, k.o. Piran.
Skupna površina: 12,05 m2.
Predvidena dejavnost: atelje – galerija ali
opravljanje obrti.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: urejen. Prostor ima souporabo
čajne kuhinje in sanitarij in ima skupne priključke za vodo, elektriko, telefon. Prostor
nima okna.
Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 47,59 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
8. Ulica IX. korpusa 10, Piran, pritličje,
prvi prostor levo, parc. št. 854, k.o. Piran.
Skupna površina: 12,44 m2.
Predvidena dejavnost: atelje – galerija ali
opravljanje obrti.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: urejen. Prostor ima souporabo čaj-

ne kuhinje in sanitarij in skupne priključke za
vodo, elektriko, telefon. Prostor ima okno na
ulico IX. korpusa.
Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 98,26 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
9. Ulica IX. korpusa 10, Piran, pritličje,
prvi prostor desno, parc. št. 854, k.o. Piran.
Skupna površina: 14,23 m2.
Predvidena dejavnost: atelje – galerija ali
opravljanje obrti.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: urejen. Prostor ima souporabo čajne kuhinje in sanitarij in skupne priključke za
vodo, elektriko, telefon. Prostor ima okno na
ulico IX. korpusa.
Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 112,39 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
10. Ulica IX. korpusa 11, Piran, pritličje,
parc. št. 840, k.o. Piran.
Skupna površina: 19,07 m2.
Predvidena dejavnost: atelje – galerija ali
opravljanje obrti.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: neurejen. Prostor ima ločene priključke za vodo in elektriko.
Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 81,86 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
11. Belokriška 56, Portorož, pritličje,
parc. št. 868, k.o. Portorož.
Skupna površina: 99,95 m2.
Predvidena dejavnost: opravljanje obrti.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: neurejen. Urediti je potrebno sanitarije s priključkom, inštalacije, toplotno in
zvočno izolacijo ter obnoviti streho.
Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 573,70 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
12. Župančičeva 14, Piran, mansarda,
parc. št. 1205, k.o. Piran.
Skupna površina: 116,60 m2.
Predvidena dejavnost: dejavnost pisarne.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: urejen. Prostor ima souporabo
sanitarij in ločene števce za elektriko in telefon, ter skupni števec za vodo.
Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 1.223,65 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
13. Tartinijev trg 10, Piran, I. nadstropje,
parc. št. 1062, k.o. Piran.
Skupna površina: 98,65 m2.
Predvidena dejavnost: dejavnost pisarne.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: urejen. Prostor ima ločene priključke za vodo, elektriko in telefon.
Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 1.353,81 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
14. Trg bratstva 9, Piran, pritličje, parc.
št. 1211, k.o. Piran.
Skupna površina: 43,70 m2.
Predvidena dejavnost: dejavnost pisarne, trgovine ali opravljanje obrti.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: urejen. Prostor ima ločene priključke za vodo, elektriko in telefon.
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Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 208,36 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
15. Sečovlje 21, Sečovlje, pritličje, parc.
št. 3588/2, del 3587/1 in del 3587/2, k.o.
Sečovlje.
Skupna površina: 214,85 m2.
Predvidena dejavnost: opravljanje gostinske dejavnosti.
Urejenost in opremljenost poslovnega
prostora: prostor je potreben celovite prenove. Potrebno je ločiti tudi priključke za
vodo in elektriko.
Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 2.146,78 EUR.
Poslovni prostor se odda v najem za
5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
Posebni pogoji najema za vse poslovne
prostore:
– za notranjo opremo poskrbi najemnik
sam in se ne poračunava z najemnino;
– v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni
upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih
in drugih vlaganj brez predhodnega soglasja
občine in potrditve predračuna, niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru
na podlagi vlaganj;
– najemnik mora skrbeti za red in čistočo
v neposredni okolici prostora.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika.
2. Navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah).
3. Navedbo poslovnega prostora, ki
je predmet ponudbe.
4. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine.
5. Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma:
1. za s.p.: priglasitveni list;
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje;
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev;
4. za druge fizične in pravne osebe:
izpisek iz drugega registra.
Na javni natečaj se lahko prijavijo tudi
fizične osebe, ki nimajo še registrirane dejavnosti (registracije kot samostojni podjetnik) ali so v fazi ustanavljanja gospodarske dejavnosti oziroma pridobitve drugega
dovoljenja za opravljanje dejavnosti. V tem
primeru mora ponudnik predložiti izjavo, da
bo v 15 dneh po prejemu sklepa o izbiri
(pred podpisom najemne pogodbe) Občini
Piran predložil dokazila o izvršeni registraciji
(ali kot samostojni podjetnik ali kot gospodarska družba ali dovoljenje za opravljanje
dejavnosti). Kolikor v navedenem roku izbrani ponudnik ne bo predložil dokazil o izvršeni registraciji, bo Občina Piran razveljavila
sklep o izbiri in poslovni prostor dodelila
v najem drugemu najugodnejšemu ponudniku. Kolikor bo izbrani ponudnik v zahtevanem roku predložil dokazilo o izvršeni
registraciji, bo Občina Piran sklenila najemno pogodbo z novoustanovljeno družbo
oziroma samostojnim podjetnikom.
6. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru, predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika ter višino ponujene
najemnine, ki ne sme biti nižja od začetneizklicne najemnine.

7. Pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpisa z lastnoročnim podpisom.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, z možnostjo podaljšanja
še za pet let.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške
za katere se stranki dogovorita z najemno
pogodbo.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje s povprečnim indeksom cen za
stanovanjsko gradnjo.
– Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje DDV za najem poslovnih
prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni s pogodbo drugače
določeno.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina
Piran, Urad za premoženjsko pravne zadeve, Tartinijev trg 2, 6330 Piran z obvezno
oznako na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija
(naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora ______«. Na zadnji strani
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv
in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno
dne 30. 5. 2011 do 12. ure, ne glede na
datum poštnega žiga. Ponudbe bodo po
preteku razpisnega roka komisijsko odprte.
Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po
razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po
oddaji ponudbe.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Pri dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji:
– nova ali edina dejavnost v kraju,
– prva zaposlitev ali brezposelni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje,
– ponujena višina mesečne najemnine
za poslovni prostor,
– da ponudnik nima v lasti niti v najemu
praznega poslovnega prostora na območju
občine,
– da ponudnik nima neizpolnjenih zapadlih obveznosti do Občine Piran in do
ostalih javnih podjetij in zavodov, ki so v lasti
Občine Piran.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi je 50 točk, od tega za vsak
posamezen kriterij največ 10 točk. V primeru enakovrednih ponudb ima prednost tisti
ponudnik, ki ima dalj časa stalno bivališče
in sedež dejavnosti v Občini Piran. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Sklep o izboru najugodnejšega ponudnika bo sprejet najkasneje v roku 15 dni
od datuma odpiranja ponudb.
Obveznost Občine Piran, da sklene najemno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom
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je izključena. Župan lahko kadarkoli ustavi
začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo o najemu poslovnega prostora najkasneje v roku 15 dni po izdaji sklepa
o izbiri in v tem roku tudi plačati varščino za
izpolnitev obveznosti po pogodbi skladno
z določili odloka, sicer se šteje, da je od
ponudbe odstopil.
Plačilo varščine za izpolnitev obveznosti po pogodbi je pogoj, da stopi najemna
pogodba v veljavo. Varščina je enaka 3 mesečni ponujeni najemnini, ki se poračuna
takoj, ko najemnik prične z izvajanjem dejavnosti.
Najemnik je dolžan prevzeti poslovni prostor najkasneje v roku 15 dni po podpisu
najemne pogodbe in ga pričeti uporabljati
v roku, ki je določen v pogodbi, sicer se
šteje, da je odstopil od pogodbe in nima
pravice zahtevati vrnitve položene varščine
za izpolnitev obveznosti po pogodbi.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v torek, 31. 5.
2011 ob 14. uri, v prostorih občinske uprave
na naslovu: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
Piran. Odpiranje ponudb je javno.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
z najemom, ogledom poslovnih prostorov,
ter dvigom razpisne dokumentacije dobite
na Uradu za premoženjsko pravne zadeve
pri ga. Šalkovič, v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda od 8. do 12. ure
in od 14. do 17. ure, petek od 8. do 12. ure)
ali po tel. 05/671-03-49.
Občina Piran
Št. 4780-205/2011-5
Ob-2990/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki je priloga Odloka
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2011 (Uradni list RS, št. 22/11),
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je
poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri
46,13 m2, ki se nahaja v pritličnem poslovnem objektu, na naslovu Nove Fužine 7,
Ljubljana, z ID oznako št. 1730-1598-4,
stavbe št. 1730-1598, v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisane pod
vlož. št. 1453, parc. št. 1437 (poslovna stavba), k.o. 1730 Moste, in v naravi predstavlja dva večja prostora, skladišče, vetrolov,
manjši predprostor in toaletni prostor. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki
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ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno
najemno razmerje za nedoločen čas.
Izhodiščna cena: 52.450,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno - kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 27. 5.
2011. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine Nove Fužine 7«, na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub
ljana.
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4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 9. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta:
marina.anzur@ljubljana.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 31. 5. 2011, s pričetkom ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Ob-2998/11
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A,
Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09 in 49/10), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje je nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec,
v skupni izmeri 4500 m2, sestavljeno iz naslednjih parcel:
– parc. št. 375/418, v izmeri 166 m2,
– parc. št. 375/428, v izmeri 182 m2,
– parc. št. 375/429, v izmeri 57 m2,
– parc. št. 754/26, v izmeri 285 m2,
– del parc. št. 754/4, v izmeri
cca 866 m2,
– del parc. št. 375/66, v izmeri
cca 100 m2,

– parc. št. 375/427, v izmeri 652 m2,
– parc. št. 375/430, v izmeri 366 m2,
– parc. št. 375/414, v izmeri 874 m2
– parc. št. 754/25, v izmeri 792 m2,
– del parc. št. 375/420, v izmeri
cca 160 m2, vse k.o. Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja komunalno
opremljena in vključuje: kanalizacijo, vodo,
javno razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto.
Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 70,00 EUR za m2 oziroma
84,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV.
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 24. 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 24. 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
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Objave gospodarskih družb
Ob-2972/11
Likvidacijski upravitelj družbe Kontakt,
podjetje za svetovanje in trgovino, d.o.o.
– v likvidaciji, Ulica XIV. divizije 14, Celje, matična številka 5295467000, pri kateri
je na podlagi Sklepa Okrožnega sodišča
v Celju, Srg 2011/10511, z dne 28. 3. 2011,
vpisan začetek redne likvidacije, v skladu
s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), poziva upnike družbe, da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva.
Upniki naj prijave terjatev pošljejo priporočeno po pošti na naslov likvidacijskega
upravitelje družbe dr. Ivana Vezočnika, Razvojni center IRC Celje, d.o.o., Ulica XIV.
divizije 14, Celje, skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost terjatev.
Likvidacijski upravitelj
dr. Ivan Vezočnik

Sklici skupščin
Ob-2986/11
Popravek
V objavi sklica 16. redne skupščine družbe TEKOL d.d., objavljene v Uradnem listu
RS, št. 32/11 se v 3. točki – sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička –izbriše beseda »se«, tako da predlog sklepa pravilno
glasi:
Predlog sklepa: Na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, 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.
V 4. točki – podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu – se spremeni številka 2009, in se zapiše številka 2010, tako,
da predlog sklepa pravilno glasi:
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2010 in jima podeljuje razrešnico.
TEKOL d.d.
direktorica
Zdenka Bedenik
Ob-2958/11
Na podlagi prvega odstavka 23. člena
Statuta delniške družbe JUB-H d.d. (v nadaljevanju: Statut) in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), sklicuje Uprava družbe JUB-H,
družba za upravljanje in financiranje, d.d.,
Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: Uprava),
19. redno sejo skupščine
družbe JUB-H, družba za upravljanje
in financiranje, d.d.,
ki bo dne 14. 6. 2011, ob 14. uri, v prostorih Informacijsko-izobraževalnega centra,
na sedežu družbe, Dol pri Ljubljani 28, Dol
pri Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine in
izvolitev preštevalke glasov.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel sejo in podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev in sklepčnosti ter delničarje seznanil, da bo na podlagi prvega odstavka 26. člena Statuta predsedoval skupščini predsednik nadzornega
sveta Miro Sotlar. Za pristojnega notarja
bo predlagano imenovanje Bojana Podgorška, za preštevalko glasov pa bo predlagana izvolitev Mojce Rak.
2. Seznanitev z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo
o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010,
ugotovitev in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in Upravi družbe
JUB-H d.d.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se bilančni dobiček za poslovno
leto 2010 v višini 3.051.723,94 EUR. Ta se
poveča z zmanjšanjem drugih rezerv iz dobička v višini 956.477,50 EUR, tako da celoten bilančni dobiček poslovnega leta 2010
znaša 4.008.201,44 EUR.
2.3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
2.3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2010
v višini 4.008.201,44 EUR se uporabi za:
– celotni dobiček leta 2010 v višini
3.051.723,94 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička;
– preostanek bilančnega dobička, sestavljenega iz naslova rezerv iz dobička poslovnega leta 2004 v višini 956.477,50 EUR se
uporabi za izplačilo dividend.
2.3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta.
Do izplačila dividend je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško
knjigo tri dni pred dnevom skupščine.
2.3.3. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Dividende se izplačajo do 30. 7. 2011.
2.4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe JUB-H
d.d. v poslovnem letu 2010.
3. Umik lastnih delnic in sprememba statuta zaradi umika lastnih delnic.
3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina se seznani in potrdi sklep
Uprave, ki je bil sprejet na podlagi pooblastila s 17. redne skupščine, o umiku lastnih
delnic, s čimer se osnovni kapital družbe
v registrirani višini 1.574.472,90 EUR zmanj-

ša za 123.061,77 EUR, in sicer z umikom
2.949 lastnih kosovnih delnic družbe, tako
da po zmanjšanju osnovni kapital znaša
1.451.411,13 EUR in je razdeljen na 34.781
navadnih imenskih kosovnih delnic. Namen
zmanjšanja osnovnega kapitala je prilagoditev obsega osnovnega kapitala dejavnosti
in potrebam družbe. Umik lastnih delnic se
izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega
kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrtim
odstavkom 381. člena ZGD-1. Skupščina
družbe daje Upravi družbe pooblastilo in
nalog za umik 2.949 lastnih delnic družbe,
oznaka JUBG, in za njihov izbris iz registra
KDD. Z umikom se navedene lastne delnice
razveljavijo.
3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta.
Zaradi umika lastnih delnic, kot izhaja
iz sklepa 3.1, se uskladi Statut tako, da se
4. člen Statuta po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.451.411,13
(enmilijonštiristoenainpetdesettisočštiristoenajst 13/100) EUR in je
razdeljen na 34.781 (štiriintridesettisočsedemstoenainosemdeset) navadnih imenskih
kosovnih delnic.«
3.3. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina sprejme in potrdi čistopis
Statuta. Sprememba Statuta začne veljati
z dnem vpisa v sodni register.
4. Pooblastilo Skupščine Upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic ter za
oblikovanje sklada lastnih delnic.
4.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 izdaja Upravi
pooblastilo, da v imenu in za račun družbe JUB-H d.d. kupi lastne delnice, katerih
skupni delež delnic pridobljen na podlagi
tega pooblastila skladno z določilom drugega odstavka 247. člena ZGD-1, skupaj
z morebitnimi drugimi lastnimi delnicami
družbe, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe, kar predstavlja skupno
največ 3.478 delnic. Družba lahko pridobiva
lastne delnice po ceni, ki ne sme biti nižja
od 270,00 EUR in ne višja od 330,00 EUR.
Pooblastilo Upravi za nakup lastnih delnic
velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa
na skupščini družbe. Družba lahko pridobiva
lastne delnice za katerikoli namen, ne sme
pa jih pridobivati izključno za namen trgovanja. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic je Uprava družbe vezana na določilo 221. člena ZGD-1. Skupščina pooblašča
Upravo, da lahko lastne delnice po svoji
presoji proda ali umakne brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
V tem primeru skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev Statuta s sklepom
Uprave o umiku lastnih delnic. Na podlagi
251. člena ZGD-1 dovoljenje in pogoji za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja
tudi za DP JUB d.d. oziroma za katero koli
tretjo osebo iz 251. člena ZGD-1. Postopek
in viri za odkup delnic se zagotovijo v skladu
z določili ZGD-1 in JUBG, in opraviti njihov
izbris iz registra KDD. Z umikom se navede-
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ne lastne delnice razveljavijo. Uprava mora
na prvi naslednji redni skupščini, ki sledi
datumu pridobitve lastnih delnic na podlagi
tega pooblastila, delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu pridobljenih lastnih delnic ter
o vrednosti pridobljenih delnic. Uprava mora
na prvi naslednji redni skupščini po datumu
morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic.
4.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep skupščine delničarjev, ki je
bil sprejet na 17. redni seji skupščine dne
11. 6. 2009.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
5.1 Predlog sklepa Uprave:
Za člane nadzornega sveta se za obdobje od 14. 6. 2011 do 14. 6. 2015 imenujejo:
1. Ljudmila Kafol, EMŠO: 1110942506043,
stanujoča Čepovan 96, 5253 Čepovan,
2. Tomaž Trček, EMŠO: 2002955500210,
stanujoč Perovo 21F, 1290 Grosuplje,
3. Mirko Sotlar, EMŠO: 2310948500848,
stanujoč Vojkova cesta 87, 1000 Ljubljana.
Ugotovi se, da so vsi trije člani nadzornega sveta že do sedaj opravljali funkcijo člana
nadzornega sveta družbe, zato se njihov
mandat nadaljuje v skladu s tem sklepom.
6. Sprememba in dopolnitev Statuta
družbe.
6.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina sprejme predlagano dopolnitve Statuta družbe, in sicer tako, da se na
koncu tretjega odstavka 26. člena Statuta
doda besedilo, ki se glasi:
»S 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:
– o spremembi statuta,
– o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno
povečanje),
– o odobrenem povečanju osnovnega
kapitala,
– o statusnih spremembah in prenehanju
družbe,
– o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta,
– o drugih primerih, če tako določa zakon
ali ta statut.”
6.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina sprejme in potrdi čistopis
Statuta. Sprememba Statuta začne veljati
z dnem vpisa v sodni register.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščene revizijske družbe:
7.1 Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za pooblaščenega revizorja za poslovno
leto 2011 se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o., Novo mesto.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, revizijskim poročilom, poročilom
nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in
drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a
člena ZGD-1 je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu uprave na sedežu
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družbe, v Dolu pri Ljubljani 28, Dol pri Ljub
ljani, vsak delovni dan, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, med
11. in 14. uro.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema sklepa‚ obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
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.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi
morajo vsebovati 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 ter avtentičnosti njegovega
podpisa. Družba bo pošiljatelju najkasneje
v treh delovnih dneh potrdila prejem pošte.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
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
11. 6. 2011. Do udeležbe na skupščini so
upravičene tiste pravilno prijavljene osebe,
ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško
knjigo ob koncu dne 10. 6. 2011. Prijava
se osebno vroči ali pošlje priporočeno po
pošti na sedež družbe, JUB-H d.d., Dol pri
Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Uprava
družbe – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev komuniciranja. Upoštevane in
veljavne bodo samo prijave z originalnimi
pooblastiti.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se le-ta 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 glasovalnih pravic po pooblaščencu je mogoče brezplačno dobiti v tajništvu uprave, na sedežu
družbe. Delničar lahko podano pooblastilo
do dneva skupščine kadarkoli prekliče. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo predsednika
skupščine izkazati z osebnim dokumentom
in/ali pooblastilom.
Če ob napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
JUB-H d.d.
Štefan Hoyer, predsednik uprave
Ob-2959/11
Na podlagi 20. člena Statuta delniške
družbe DP JUB d.d. (v nadaljevanju: Statut)
in v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah, (v nadaljevanju: ZGD-1), sklicujem
kot uprava družbe DP JUB delniška družba
pooblaščenka d.d., Dol pri Ljubljani 28, Dol
pri Ljubljani,
14. redno sejo skupščine
družbe DP JUB delniška družba
pooblaščenka d.d.,
ki bo dne 20. 6. 2011, ob 15. uri, v prostorih Informacijsko-izobraževalnega centra,
na sedežu družbe, Dol pri Ljubljani 28, Dol
pri Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine ter
preštevalke glasov ter seznanitev z organi
skupščine.
Direktor družbe bo v imenu sklicatelja
skupščine začel sejo in podal ugotovitve
o udeležbi delničarjev in sklepčnosti. Na
podlagi prvega odstavka 26. člena Statuta bo skupščina izvolila predsednika
skupščine. Za izvolitev preštevalke glasov
bo predlagana Mojca Rak.
Za pristojnega notarja bo predlagan Bojan Podgoršek.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina na podlagi predloga prisotnih
delničarjev izvoli predsednika, ki bo vodil
njeno 14. sejo, in Mojco Rak kot preštevalko glasov.
2. Seznanitev z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo
o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010,
ugotovitev in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe
DP JUB d.d.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se bilančni dobiček za poslovno
leto 2010 v višini 826.416,72 EUR. Ta se
poveča z zmanjšanjem drugih rezerv iz dobička v višini 811.406,40 EUR, tako da celoten bilančni dobiček poslovnega leta 2010
znaša 1.637.823,12 EUR.
2.3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
2.3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
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Bilančni dobiček poslovnega leta 2010
v višini 1.637.823,12 EUR se uporabi za:
– celotni dobiček leta 2010 v višini
826.416,72 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička;
– preostanek bilančnega dobička, sestavljenega iz naslova rezerv iz dobička poslovnega leta 2006 v višini 262.279,06 EUR in
iz naslova rezerv iz dobička poslovnega leta
2007 v višini 549.127,34 EUR se uporabi za
izplačilo dividend.
2.3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Do izplačila dividend je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško
knjigo tri dni pred dnevom skupščine.
2.3.3. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Dividende se izplačajo do 30. 7. 2011.
2.4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe DP
JUB d.d. v poslovnem letu 2010.
3. Pooblastilo Skupščine upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic ter za
oblikovanje sklada lastnih delnic:
3.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 izdaja
upravi pooblastilo, da v imenu in za račun
družbe DP JUB d.d. kupi lastne delnice,
katerih skupni delež delnic pridobljen na
podlagi tega pooblastila skladno z določilom drugega odstavka 247. člena ZGD-1,
skupaj z morebitnimi drugimi lastnimi delnicami družbe, ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe, kar predstavlja skupno največ 3.050 delnic. Družba
lahko pridobiva lastne delnice po ceni, ki
ne sme biti nižja od 270,00 EUR in ne višja od 330,00 EUR. Pooblastilo upravi za
nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od
sprejema tega sklepa na skupščini družbe.
Družba lahko pridobiva lastne delnice za
katerikoli namen, ne sme pa jih pridobivati
izključno za namen trgovanja. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic je uprava družbe vezana na določilo 221. člena
ZGD-1. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice po svoji presoji proda ali umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem
primeru skupščina pooblašča nadzorni svet
za uskladitev Statuta s sklepom uprave
o umiku lastnih delnic. Na podlagi 251. člena ZGD-1 dovoljenje in pogoji za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi
za JUB-H d.d. oziroma za katero koli tretjo
osebo iz 251. člena ZGD-1. Postopek in
viri za odkup delnic se zagotovijo v skladu
z določili ZGD-1 in Statutom družbe. Zaradi
nakupa lastnih delnic se ne sme zmanjšati osnovni kapital ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve. Družba je dolžna za
namen pridobitve lastnih delnic oblikovati
rezerve za lastne delnice v skladu z drugim
odstavkom 247. člena ZGD-1. Skupščina
družbe daje upravi tudi pooblastilo in nalog,
da sme v skladu s tem sklepom izvesti umik
lastnih delnic družbe in opraviti njihov izbris
iz delniške knjige. Z umikom se navedene
lastne delnice razveljavijo. Uprava mora
na prvi naslednji redni skupščini, ki sledi
datumu pridobitve lastnih delnic na pod-

lagi tega pooblastila, delničarjem poročati
o razlogih in namenu pridobitve, skupnem
številu in deležu pridobljenih lastnih delnic
ter o vrednosti pridobljenih delnic. Uprava
mora na prvi naslednji redni skupščini po
datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic
delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih
delnic.
4. Sprememba in dopolnitev Statuta
družbe:
4.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina sprejme predlagano dopolnitve Statuta družbe, in sicer tako, da se
v 23. členu Statuta doda nov odstavek, ki
se glasi:
»S 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:
– o spremembi statuta,
– o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno
povečanje),
– o odobrenem povečanju osnovnega
kapitala,
– o statusnih spremembah in prenehanju
družbe,
– o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta,
– o drugih primerih, če tako določa zakon
ali ta statut.«
4.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina sprejme in potrdi čistopis
Statuta. Sprememba Statuta začne veljati
z dnem vpisa v sodni register.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščene revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za pooblaščenega revizorja za poslovno
leto 2011 se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o., Novo mesto.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, revizijskim poročilom, poročilom
nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in
drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a
člena ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu uprave na sedežu družbe, v Dolu pri Ljubljani 28, Dol pri
Ljubljani, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, med
11. in 14. uro.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema sklepa‚ obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
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
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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.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi
morajo vsebovati 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 ter avtentičnosti njegovega podpisa. Družba bo pošiljatelju najkasneje v treh delovnih dneh potrdila prejem
pošte.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
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
17. 6. 2011. Do udeležbe na skupščini so
upravičene tiste pravilno prijavljene osebe
in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško
knjigo ob koncu dne 16. 6. 2011. Prijava se
osebno vroči ali pošlje priporočeno po pošti, na sedež družbe, DP JUB d.d., Dol pri
Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Uprava
družbe – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev komuniciranja. Upoštevane in
veljavne bodo samo prijave z originalnimi
pooblastiti.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se le-ta 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 glasovalnih pravic po pooblaščencu je mogoče brezplačno dobiti v tajništvu uprave, na sedežu
družbe. Delničar lahko podano pooblastilo
do dneva skupščine kadarkoli prekliče. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo predsednika
skupščine izkazati z osebnim dokumentom
in/ali pooblastilom.
Če ob napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
DP JUB d.d.
Štefan Hoyer, direktor
Ob-2960/11
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Salonit Anhovo, d.d. sklicuje uprava
– generalni direktor
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14. skupščino
delniške družbe Salonit Anhovo, d.d. s
sedežem v Anhovem 1,
ki bo dne 17. 6. 2011, ob 10. uri, na sedežu delniške družbe v Anhovem, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev vabljenega notarja.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave – generalnega
direktorja: imenuje se predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov.
3.a Predložitev letnega poročila za leto
2010 in pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu.
Predlog sklepa uprave – generalnega direktorja in nadzornega sveta: skupščina se
je seznanila s poročilom nadzornega sveta
z dne 4. 5. 2011 o sprejemu letnega poročila
za leto 2010.
3.b Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2010 in podelitev
razrešnice upravi – generalnemu direktorju
in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave – generalnega
direktorja in nadzornega sveta: ugotovi se,
da bilančni dobiček za poslovno leto 2010
znaša 11.609.050,25 EUR.
Sestavljajo ga:
– čista izguba poslovnega leta 2010 v višini 4.083.805,75 EUR in
– preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
v višini 15.692.856,00 EUR.
Bilančni
dobiček
v
višini
11.609.050,25 EUR ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi –
generalnemu direktorju in članom nadzornega sveta ter njihovo delo v poslovnem letu
2010 potrdi in odobri.
3.c Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu
2010.
Predlog sklepa uprave – generalnega
direktorja: skupščina se je seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora
v poslovnem letu 2010.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave – generalnega
direktorja in nadzornega sveta: skupščina
sprejme spremembe statuta v predloženem
besedilu.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
opravljanje revizije za poslovno leto 2011
se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, tj. 13. 6. 2011 (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščino
pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Podaja zahtev delničarjev za 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za do-
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datno točko dnevnega reda pošljejo družbi
najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.
Delničarski predlog sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov 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.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo 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.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je
potrebno družbi priložiti pisno pooblastilo za
zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko
dnevnega reda je delničarjem, njihovim pooblaščencem in zastopnikom na vpogled na
uradu uprave na sedežu delniške družbe,
vsak delovni dan, od 12. do 14. ure.
Udeleženci se prijavijo na uradu uprave
uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Salonit Anhovo, d.d.
uprava – generalni direktor
Jože Funda
Št. 2011-95-203
Ob-2961/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. člena Statuta delniške družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, sklicuje upravni odbor družbe
15. skupščino
delniške družbe INLES d.d.,
ki bo v petek, dne 17. 6. 2011, ob 10. uri,
v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog upravnega odbora se izvolijo
organi skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine: Tina Troha,
– za predsednika verifikacijske komisije:
Mitja Mihelič,
– za preštevalca glasov: Marija Adamič
in Teja Jeriha.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila upravnega odbora za leto 2010 in
poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravnemu odboru in
izvršnim direktorjem.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:

2.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2010 znaša 289.295,71 EUR in ostane
nerazporejen.
2.2. V skladu z 294. členom Zakona
o gospodarskih družbah-1 skupščina podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Na predlog upravnega odbora se za
revidiranje računovodskih izkazov za leto
2011 izbere pooblaščeno revizijsko družbo
VALUTA d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000
Maribor.
4. Sejnina članom upravnega odbora
– predstavnikom delavcev.
4.1. Članoma upravnega odbora družbe
Inles d.d., ki sta predstavnika delavcev, pripada sejnina v višini 100 EUR bruto.
4.2. Članoma upravnega odbora družbe
Inles d.d., ki sta predstavnika delavcev, pripada za korespondenčno sejo sejnina v višini 50 EUR bruto.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica do vključno dneva
zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo
ter obrazci za prijavo udeležbe in pooblastila
dostopno tudi na spletnih straneh družbe,
www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni
strani družbe.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejema sklepa,
obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1C objavil tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na naslov, skupscina@inles.si, v skenirani obliki kot priponka, s podpisom delničarja.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog
delničarja se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1C le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal 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.
Delničarji lahko predloge sklepov družbe
sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer
na elektronski naslov: skupscina@inles.si,
v skenirani obliki kot priponka, s podpisom
delničarja.
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Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini družbe
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 udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri
Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani,
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju:presečni dan) to je do
13. 6. 2011, ali njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno
prijaviti upravnemu odboru družbe s pisno
prijavo najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo
mora biti pisno in ga je potrebno predložiti
družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblaščenec delničarja mora predložiti pooblastilo
najkasneje na skupščini družbe.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi
tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov: skupscina@inles.si, in sicer v skenirani
obliki kot priponka, vsebovati pa mora splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO
oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Družba
ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko
pooblastilo na enak način, kot so ga podali,
do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega/poslovnega registra.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1C so dostopne na spletni strani
družbe.
Na dan sklica skupščine ima družba
712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna
delnica njenemu imetniku en glas. Na dan
sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih
delnic, ki nimajo glasovalne pravice.
Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo
na skupščino vsaj 15 minut pred začetkom
zasedanja, zaradi vzpostavitve evidenc in
prevzema gradiva potrebnega za glaso
vanje.
INLES, d.d.
predsednik upravnega odbora
mag. Andrej Mate
Ob-2967/11
Na podlagi 10.2. člena Statuta družbe
Modra linija Holding, finančna družba,
d.d., Koper, uprava družbe sklicuje
9. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 14. 6. 2011 ob 13. uri,
na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
uprava in nadzorni svet družbe):

Ugotovi se sklepčnost in prisotnost notarke Mojce Tavčar – Pasar, za predsednika skupščine se izvoli Marijan Škoda, za
preštevalki glasov Barbara Ristić in Katja
Gaberšček.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
uprava in nadzorni svet družbe):
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Modra linija Holding, d.d. in skupine
Modra linija Holding, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
poslovno leto 2010 ter s prejemki članov
vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje
nalog v družbi prejeli v letu 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: (predlagatelja sklepa sta
uprava in nadzorni svet družbe):
Bilančni
dobiček
v
znesku
11.028.226,28 EUR na dan 31. 12. 2010 se
ne uporabi in se v celoti prenese v naslednjo
poslovno leto. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2010.
4. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa: (predlagatelj sklepa je
nadzorni svet družbe):
Za revidiranje poslovanja družbe za leto
2011 se določi revizorska hiša Realinea,
družba za revizijo in svetovanje, d.o.o. iz
Grosuplja. Če revizorska hiša med letom
bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije,
je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.
5. Sprejem spremembe Statuta, povezane z uskladitvijo z določbami ZGD-1C in
s povečanjem osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: (predlagatelja sklepa sta
uprava in nadzorni svet družbe):
Sprejmejo se spremembe Statuta, povezane z uskladitvijo z določbami ZGD-1C.
Sprejme se sprememba Statuta, povezano s povečanjem osnovnega kapitala
družbe.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje tri
dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava
za udeležbo na skupščini je pravočasna, če
jo družba prejme najpozneje 11. 6. 2011,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je konec dne 10. 6. 2011 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
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Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti in sicer na e-mail naslov:
barbara.ristic@ml-holding.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena 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 in sicer na e-mail naslov: barbara.ristic@ml-holding.si.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Pristaniška ulica 12, Koper v tajništvu, vsak delovni
dan od dneva objave skupščine do dneva
skupščine od 8. do 15. ure in na uradni
spletni strani družbe, www.ml-holding.si, je
dostopno gradivo za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala
uprava oziroma nadzorni svet družbe,
– revidirano letno poročilo družbe Modra linija Holding, d.d. in skupine Modra
linija Holding za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1
k letnemu poročilu družbe Modra linija Holding, d.d.
– Obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice,
– Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 2.192.411. Vse delnice imajo glasovalno
pravico in so istega razreda.
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Sklic skupščine bo objavljen na spletni
strani družbe, www.ml-holding.si, od 13. 5.
2010 dalje najmanj 5 let.
Modra linija Holding, d.d.
predsednik uprave: Žarko Ždralič
Ob-2970/11
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in Statuta Probanke, d.d.,
delničarje vabimo na
23. skupščino,
ki bo v četrtek, dne 16. 6. 2011, ob 13. uri,
v Hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59, 2000
Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli
Urbana Tručla, za preštevalca glasov pa
Roberta Ernestla in Roka Sedeja. Ugotovi
se prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno leto 2010,
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in poročilom o notranjem revidiranju.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno leto 2010,
ki ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, konsolidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2010, ki
ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
Probanke, d.d. za leto 2010. Skupščina se
seznani z obrazložitvijo poročila nadzornega
sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za
leto 2010 s strani nadzornega sveta.
2.2. Skupščina se seznani s poročilom
o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za
leto 2010, mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu službe notranjega revidiranja
za leto 2010 in obrazložitvijo mnenja nadzornega sveta k letnemu poročilu službe
notranjega revidiranja za leto 2010 s strani
nadzornega sveta.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1. O uporabi celotnega bilančnega
dobička za poslovno leto 2010, ki znaša
11.166.796,49 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
3.2. Skupščina podeli upravi banke razrešnico za poslovno leto 2010.
3.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
banke razrešnico za poslovno leto 2010.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov:
4.1. Skupščina banke ugotovi, da vsem
članom nadzornega sveta Probanke d.d. izteče mandat 30. 6. 2011.
4.2. Za nove člane nadzornega sveta
za obdobje od vključno dne 1. 7. 2011 do
vključno dne 30. 6. 2015 skupščina banke imenuje: Roman Glaser, Ulica Stanka
Brenčiča 6, 2250 Ptuj, Metod Zaplotnik,
Trata pri Velesovem 12, 4207 Cerklje na
Gorenjskem, Stanislav Špindler, Ježa 50,
1231 Ljubljana – Črnuče, Radovan Stonič,
Pod izviri 7, Pekre, 2000 Maribor, Jordan
Kocjančič, Rocenska ulica 27E, 1211 Ljub
ljana – Šmartno.
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5. Določitev sejnin in plačil članom nadzornega sveta in članom revizijskega odbora banke.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov:
5.1. Plačilo za opravljanje funkcije predsednika nadzornega sveta se določi v višini
48.000,00 EUR letno (bruto), članu nadzornega sveta pa v višini 24.000,00 EUR letno
(bruto).
Predsedniku nadzornega sveta pripada
sejnina v višini 300,00 EUR za sejo, članu
nadzornega sveta pa v višini 200,00 EUR
za sejo. Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo tudi vsi potrebni stroški v zvezi z njihovim delom v nadzornem
svetu.
5.2. Predsedniku revizijskega odbora se
določi plačilo za opravljanje funkcije v višini 24.000,00 EUR letno (bruto), članu revizijskega odbora pa 12.000,00 EUR letno
(bruto).
Predsedniku revizijskega odbora pripada
sejnina v višini 300,00 EUR za sejo, članu
pa v višini 200,00 EUR za sejo. Predsedniku
in članom revizijskega odbora se povrnejo
tudi vsi potrebni stroški v zvezi z njihovim
delom v odboru.
6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
6.1 Spremeni se 8. člen statuta, tako
da se na koncu petega odstavka doda novi
stavek, ki se glasi:
»Prednostne delnice brez glasovalne
pravice niso zbirne (kumulativne), temveč
le udeležbene (participativne) prednostne
delnice.«
7. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
7.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja letnega poročila banke in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto
2011 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
8. Pridobivanje lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
8.1. Skupščina se seznani s poročilom
uprave o pridobivanju lastnih delnic.
8.2. Skupščina pooblašča upravo banke, da lahko v roku 18 mesecev od dneva
sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji ceni 20 EUR in najvišji ceni 45 EUR za
kosovno delnico razreda A.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na poslovnem naslovu Probanke, d.d.,
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor in na
vseh njenih poslovnih enotah (seznam
dostopen na http://www.probanka.si/), od
ponedeljka do petka med 10. in 12. uro
ter na uradni spletni strani Probanke, d.d.
http://www.probanka.si/ in na spletnih straneh sistema SEOnet http://seonet.ljse.si/default.aspx so dostopni:
– sklic skupščine in gradivo za skupščino (vključuje besedilo predlaganih sklepov
z utemeljitvijo),
– revidirano letno poročilo Probanke, d.d.
za poslovno leto 2010 in pripadajoče revizorjevo poročilo ter revidirano konsolidirano
letno poročilo za poslovno leto 2010 in pripadajoče revizorjevo poročilo,
– poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu Probanke, d.d. za leto 2010 (vključeno v letnem poročilu).

Ta sklic skupščine je dne 13. 5. 2011
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
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. Zahteva mora biti poslana
banki najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Vsak predlog mora biti razumno utemeljen.
Vsebovati mora sporočilo, da bo predlagatelj na skupščini ugovarjal predlogu uprave/nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog. Predlog mora biti poslan
banki najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Predloge za dodatne točke dnevnega
reda in predloge sklepov k točkam dnevnega reda, je potrebno poslati pisno:
– po pošti na naslov Probanka, d.d., Trg
Leona Štuklja 12, 2000 Maribor ali
– na faks številka 02/25-20-639 ali
– po elektronski pošti na naslov: skupscina@probanka.si, Predlog, ki ga delničar
pošlje po elektronski pošti mora podpisati
s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom
enega od naslednjih overiteljev: SIGENCA, SIGOV-CA, Halcom-CA, Pošta®CA,
ACNLB, tako da ga je mogoče identificirati.1
Predloga po elektronski pošti ne more poslati pooblaščenec.
Podatki o dostopnosti dokumentov v zvezi s prijavo in udeležbo na skupščini, so
navedeni v naslednjem razdelku.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
nematerializiranih navadnih kosovnih delnic
razreda A in imetniki nematerializiranih prednostnih kosovnih delnic brez glasovalne pravice razreda B, ki so (imetniki delnic razreda
A in razreda B), ki banki prijavijo svojo udeležbo 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. Prijavo, ki se izvrši
z izpolnjeno prijavnico, je potrebno poslati
pisno:
– po pošti na naslov: Probanka, d.d., Trg
Leona Štuklja 12, 2000 Maribor ali
– na faks številka 02/25-20-639 ali
– po elektronski pošti na naslov skupscina@probanka.si. Prijavo, ki jo delničar
pošlje po elektronski pošti mora podpisati
s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom
enega od naslednjih overiteljev: SIGENCA, SIGOV-CA, Halcom-CA, Pošta®CA,
ACNLB, tako da ga je mogoče identificirati.2
Prijavi mora biti pripeta izpolnjena, podpisana prijavnica (in pooblastilo – v primeru izvajanja glasovalne pravice po pooblaščencu).
Prijave po elektronski pošti ne more poslati
pooblaščenec.
Delničarjem bo po pošti poslano vabilo na skupščino, h kateremu bo priložena
1
Pošiljatelj naj se v primeru težav obrne na
certifikatsko agencijo, ki je digitalno potrdilo
izdala.
2
Glej opombo 1.
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prijavnica, obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice in sklic skupščine.
Vabilo na skupščino, prijavnica in obrazec
pooblastila za uresničevanje glasovalne
pravice so dostopni tudi na poslovnem naslovu Probanke, d.d., Trg Leona Štuklja 12,
2000 Maribor, in na vseh njenih poslovnih
enotah, od ponedeljka do petka med 10.
in 12. uro. Obrazec prijavnice in pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice
sta dostopna tudi na uradni spletni strani
Probanke, d.d. http://www.probanka.si in na
spletnih straneh sistema SEOnet http://seonet.ljse.si/menu/default.asp.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo le
imetniki nematerializiranih navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se prijavijo na skupščino v skladu s prejšnjim odstavkom.
Glasovalna pravica se lahko izvršuje tudi
po pooblaščencu. Pooblaščenec mora imeti
za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo. Pooblastilo ostane shranjeno pri
banki. Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi prek finančne organizacije ali združenja delničarjev.
Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, kolikor ni bilo poslano že ob prijavi.
Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne
osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz
sodnega registra, kolikor ta izpis ni bil poslan ob prijavi.
Registracija udeležencev skupščine se
bo vršila od 12. do 13. ure.
Delničarje vljudno prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se
izognili gneči in zamudi s pričetkom skupščine.
Drugi podatki v zvezi z delnicami banke
in skupščino:
Skupno število delnic:

3.799.814

Skupno število navadnih kosovnih delnic razreda A:

3.399.814

Skupno število prednostnih kosovnih delnic brez glasovalne
pravice razreda B:
Skupno število nematerializiranih navadnih kosovnih delnic
razreda A:

400.000
3.397.603

Skupno število nematerializiranih prednostnih kosovnih delnic
brez glasovalne pravice razreda B:
Skupno število glasovalnih pravic iz nematerializiranih
navadnih kosovnih delnic razreda A:
V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski
sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.
Skupščini bo prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.
Uprava Probanke, d.d.
Št. 38/2011
Ob-2971/11
Na podlagi 18. člena Statuta Thermana
d.d. ter v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
skupščino
delniške družbe Thermana d.d.,
ki bo v četrtek, 16. 6. 2011, ob 10. uri,
v kongresnem centru Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6 v Laškem, Gala dvorana,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, potrditev predsednika skupščine in izvolitev organov skupščine.

396.315
3.397.603
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Predlog sklepa: otvori se skupščina, potrdi predsednik skupščine, izvolijo se verifikacijska komisija, dva preštevalca glasov ter
imenuje interni zapisnikar.
Ugotovi se, da bo skupščini prisostvovala notarka Katja Fink.
2. Seznanitev skupščine družbe z letnim
poročilom skupaj z revizorjevim poročilom
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila 2010.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2011.
Predlog sklepa: Za revizorja družbe se
imenuje firma: Auditor revizijska družba
d.o.o. Ptuj, Murkova ul. 4, 2250 Ptuj.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in čistopisom
statuta, je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, Zdraviliška cesta 6,
Laško, od 16. 5. 2011 do 16. 6. 2011, vsak
delovnik, med 9. in 14., ter na spletni strani
družbe (www.thermana.si).
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
skladno s prvim odstavkom 300. člena in
301. člena ZGD-1C. 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.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 12. 6. 2011, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo
mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje
glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo
je lahko posredovano družbi po elektronski
pošti, in sicer v skenirani obliki kot priponka.
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelj, ki posreduje pooblastilo po elektronski
pošti.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je
pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na se-
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dež družbe najkasneje tri dni pred skupščino, to je do 13. 6. 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.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Glasovanje o točkah dnevnega reda je
javno.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo novo
zasedanje isti dan na istem mestu, ob
11. uri, ne glede na število delničarjev.
Thermana d.d.,
Družba dobrega počutja
direktor
mag. Roman Matek
Ob-2973/11
V skladu s točko 6.6 Statuta družbe Avtoprevozništvo in servisi d.d., Koroška c. 64,
Velenje, uprava družbe sklicuje
18. redno skupščino
družbe APS d.d.,
ki bo v četrtek, 16. 6. 2011, ob 10. uri, na
sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednico skupščine Olga Seitl,
– za preštevalki glasov Marija Balog in
Nada Pritržnik.
Potrdi se objavljeni dnevni red skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Marko
Salmič.
2.1. Seznanitev skupščine s sprejetim
letnim poročilom za leto 2010 in Poročilom
nadzornega sveta APS d.d. po 282. členu
ZGD-1.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom za leto 2010 in Poročilom nadzornega sveta APS d.d. po 282. členu ZGD-1.
Obrazložitev: letno poročilo in Poročilo
nadzornega sveta sta delničarjem dostopna
na sedežu družbe APS d.d.
2.2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2010.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
APS d.d. Velenje poslovnega leta 2010 v višini 55.655,78 EUR ostane nerazporejen.
2.3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: podeli se razrešnico
upravi in nadzornemu svetu APS d.d. za
poslovno leto 2010.
2.4. Seznanitev delničarjev s prejemki
članov uprave in nadzornega sveta: predlog
sklepa: Skupščina se seznani s prejemki
članov organov uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2010.
3. Prenehanje članstva v nadzornem
svetu APS d.d.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopno izjavo za predčasno prenehanje
članstva v nadzornem svetu APS d.d., ki
jo je podal predsednik nadzornega sveta
Dragoslav Dolenc, člani nadzornega sveta
pa so mu na 34. redni seji, dne 6. 12. 2010,
podali razrešnico.
4. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta APS d.d.
Predlog sklepa: za novega člana nadzornega sveta APS d.d. se imenuje Jaka
Dolenc, ki postane član z dnem izvolitve na
skupščini delničarjev APS d.d.
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5. Ureditev statuta v 3. točki osnovni
kapital.
Predlog sklepa: Črtajo se določila točk
3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9.,
3.10., 3.11., 3.12. in 3.13. Dosedanje točke 3.14. do 3.20 se ustrezno preštevilčijo
v nove točke 3.2. do 3.8. Skupščina pooblasti direktorja za pripravo in podpis čistopisa
statuta.
Obrazložitev: Osnovni kapital je v Statutu
družbe APS d.d. je še vedno razdeljen na
delnice več oznak, ki jih je določal ZLPP.
Glede na prenehanje veljavnosti zakonskih
omejitev za delnice vseh oznak se razveljavijo z ZLPP povezana določila Statuta in
tako ostane navedba, da je v družbi 155.000
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic in to predstavlja 100% osnovnega kapitala.
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostalo gradivo za
skupščino, vključno z obrazložitvami predlaganih sklepov in letnim poročilom nadzornega sveta, so na voljo na vpogled delničarjem
na sedežu družbe v tajništvu, vsak dan, od
8. do 10. ure.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniku delnic vpisani v delniško knjigo konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v
nadaljevanju: presečni dan), to je do 12. 6.
2011 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno
prijaviti upravi družbe s pisno izjavo, ki mora
na sedež družbe prispeti do vključno 12. 6.
2011.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog
sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejeme sklepa, obrazložitev
dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo
pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo
v skladu s 300. členom ZGD-1.
Uprava APS d.d.
Zoran Zager
Št. 3/2011
Ob-2974/11
Na podlagi določil Statuta družbe FRIZARTI družba za upravljanje, d.d. sklicujem
13. sejo skupščine delniške družbe
FRIZARTI družba za upravljanje, d.d.,
Kopališka ul. 1, Domžale,
ki bo v četrtek, dne 16. 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 družbe Frizarti družba za upravljanje,
d.d in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. za poslovno
leto 2010.
Predlog sklepa: Skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. za leto 2010 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. za poslovno 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 576,41 € in se v celoti
razporedi na druge rezerve iz dobička.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2010.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: Zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta z dnem 17. 6. 2011 skupščina
izvoli nove člane nadzornega sveta: Stanko
Kamin, Marijo Peklaj in Marico Ilijevec.
Izvoljeni člani nadzornega sveta se izvolijo za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom
mandata z dnem 17. 6. 2011.
6. Sprememba kraja sedeža družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: Sedež družbe se spremeni in je sedaj v Ljubljani.
7. Sprememba Statuta družbe
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Tretji in četrti odstavek 2. člena Statuta
se spremenita tako, da se glasita:
Sedež družbe je v Ljubljani.
Uprava družbe s svojim sklepom določi
poslovni naslov v kraju sedeža družbe.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarjem je gradivo na vpogled na sedežu družbe, vse delovne dni, od
11. do 12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo Upravi
v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
FRIZARTI družba za upravljanje, d.d.
uprava d.d.
Stanka Božnar
Št. 11-1059
Ob-2981/11
Na podlagi 3. točke 5. člena Statuta
družbe Butan plin d.d. Ljubljana, sklicuje
uprava družbe Butan plin d.d. Ljubljana, Verovškova ulica 64 a
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15. sejo skupščine družbe
ki bo v četrtek, 16. 6. 2011 ob 12. uri,
v poslovnih prostorih družbe, v sejni sobi,
Verovškova ulica 64 a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Izvoli se predsednika skupščine, imenuje preštevalec glasov in potrdi notar.
3. Obravnava in sprejem poslovnega
poročila za leto 2010.
Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta:
Skupščina se seznani s poslovnim poročilom za leto 2010. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno
leto 2010.
4. Razdelitev dobička za leto 2010.
Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta:
Sprejme se predlog uprave o razdelitvi
dobička za leto 2010.
5. Nagrada članom NS za leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Sprejme se predlog izplačila nagrad članom NS za leto 2010.
6. Obravnava predloga o imenovanju
revizorske hiše.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorsko hišo, ki bo opravila revizijo družbe v letu 2011, se imenuje predlagano revizorsko hišo.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Potrdi se predlog Sveta delavcev o imenovanju predstavnika delavcev v NS družbe.
8. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa:
Sprejme se predlog uprave o spremembi Statuta družbe.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.
Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine in to velja tako za
delničarje kot za pooblaščence.
Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.
Pozivamo vse udeležence in pooblaščence, da se javijo v sejni sobi najmanj 1
uro pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane in glasuje ne glede na število prisotnih
delnic.
Vsa gradiva ter druge informacije se
dobijo vsak delovni dan, na sedežu družbe,
ali na tel. 01/588-98-13.
Butan plin d.d.
Uprava družbe
Št. 7-221/2011
Ob-2982/11
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje

19. skupščino
družbe IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring.
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 14. 6. 2011,
ob 16. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi: Tatjana Primožič in Jana
Možina. Skupščini bo prisostvovala notarka
Nataša Erjavec.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2010 in s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, odločitev o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi ter
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2010 je v višini 578.056 EUR.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta
2010 v višini 525.426 EUR se razporedi
v izplačilo deleža v dobičku lastnikom. Do
izplačila deleža v dobičku so upravičeni
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
kot imetniki delnic na dan seje skupščine.
Izplačilo se izvede v roku treh mesecev po
skupščini.
3. Bilančni dobiček poslovnega leta
2010 v višini 52.630 EUR se razporedi
v druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa 2/2:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2010.
3. Volitve in imenovanje članov Nadzornega sveta.
1. Ugotovi se, da nadzornemu svetu
IBE d.d. v sestavi: mag. Estela Cetin, mag.
Boštjan Duhovnik, mag. Alojz Rozman, dr.
Andrej Širca, Matjaž Uršič, Barbara Volčanšek, Dušan Jeftič – namestnik člana, Olgica
Perović – namestnica člana, poteče mandat
19. 6. 2011.
2. Izvolijo se člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev: mag.
Estela Cetin, mag. Alojz Rozman, dr. Andrej
Širca, Simon Vršič in namestnik člana nadzornega sveta mag. Marko Smole.
3. Skupščina se seznani, da je Svet
delavcev IBE d.d. kot predstavnike delavcev v nadzorni svet izvolil Matjaža Uršiča
in Barbaro Volčanšek za člana ter Rosano
Kajtazović Štebe za namestnico člana nadzornega sveta.
4. Mandat članov in namestnikov članov nadzornega sveta prične teči 20. 6.
2011 in traja 4 leta.
4. Imenovanje družbe za revizijo letnega
poročila za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa:
Skupščina za revizijo letnega poročila za
poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo
ABC revizija, družba za revizijo in sorodne
storitve d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo in na
njej uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
sejo skupščine (presečni dan), to je dne
10. 6. 2011.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki družbi osebno ali
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s priporočenim pismom, ki prispe na sedež
družbe najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino, prijavijo svojo udeležbo. Osebne
prijave bosta zbirali Tatjana Primožič in Jana
Možina med 9. in 15. uro na sedežu družbe
do vključno 10. 6. 2011.
Prijava pooblaščenca bo veljavna
s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov
ter podpis in žig pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci lahko prevzamejo
glasovnice za glasovanje na dan skupščine
od 15.30 dalje na kraju skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 20. 5. 2011.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog)
ali predlog za volitve članov nadzornega
sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je
do 20. 5. 2011, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Gradivo za zasedanje skupščine je brezplačno na vpogled v glavnem tajništvu, na
sedežu družbe, vsak delovni dan, med 9. in
13. uro, od sklica skupščine dalje. Gradivo
vsebuje:
– predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2010,
– poročilo nadzornega sveta za leto
2010.
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
IBE, d.d.,
svetovanje, projektiranje in inženiring
mag. Uroš Mikoš
uprava
Št. 894/2011
Ob-2983/11
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje
10. skupščino
IBE HOLDING, d.d., partnerska družba
Seja skupščine bo na sedežu družbe
IBE HOLDING, d.d., partnerska družba,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 14. 6. 2011
ob 16.20.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi: Tatjana Primožič in Jana
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Možina. Skupščini bo prisostvovala notarka
Nataša Erjavec.
2. Volitve predsednika skupščine in namestnika predsednika skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli Marka Burnika za predsednika skupščine in Elvisa Štembergerja za namestnika predsednika skupščine.
Mandat predsednika in namestnika predsednika skupščine traja 4 leta in poteče
z dnem zasedanja skupščine konec četrtega leta mandata.
3. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2010 in s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, odločitev o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi ter
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2010 je v višini 509.816 EUR.
2. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2010 v višini 455.000 EUR se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom.
Do izplačila deleža v dobičku so upravičeni
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
kot imetniki delnic na dan seje skupščine.
Izplačilo se izvede v roku treh mesecev od
skupščine družbe.
3. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2010 v višini 54.816 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa 2/2:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2010.
4. Imenovanje družbe za revizijo letnega
poročila za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa:
Skupščina za revizijo letnega poročila
za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko
družbo ABC revizija, družba za revizijo in
sorodne storitve d.o.o., Dunajska 101, Ljub
ljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo in na
njej uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
sejo skupščine (presečni dan), to je dne
10. 6. 2011.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki družbi osebno ali
s priporočenim pismom, ki prispe na sedež
družbe najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino, prijavijo svojo udeležbo. Osebne
prijave bosta zbirali Tatjana Primožič in Jana
Možina med 9. in 15. uro na sedežu družbe
do vključno 10. 6. 2011.
Prijava pooblaščenca bo veljavna
s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo
pravne osebe pa priimek in ime, naslov
in EMŠO pooblaščenca, firmo, sedež in
število glasov ter podpis in žig pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine od 15.50 dalje na kraju
skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
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sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 20. 5. 2011.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog)
ali predlog za volitve članov nadzornega
sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je
do 20. 5. 2011, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Gradivo za zasedanje skupščine je brezplačno na vpogled v glavnem tajništvu na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 9. in
13. uro od sklica skupščine dalje. Gradivo
vsebuje:
– predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2010,
– poročilo nadzornega sveta za leto
2010.
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
IBE HOLDING, d.d., partnerska družba
mag. Uroš Mikoš
uprava
Ob-2984/11
Na podlagi 50. člena Statuta družbe
Gostinsko podjetje DAJ-DAM d.d. uprava
sklicuje
17. redno skupščino družbe
Gostinsko podjetje DAJ-DAM d.d.
Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo v torek, 14. junija 2011, ob 12. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva
cesta 48, z naslednjim dnevnim redom
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat.
– Preštevalca glasov: Matevž Kogej, Marija Papež.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2.
a) Seznanitev z letnim poročilom za leto
2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah ter podelitev razrešnice direktorju
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2010, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje
razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010
v znesku 219.445,31 EUR se v celoti prenese v naslednje leto.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
2011 skupščina imenuje družbo: BO CONSULTING d.o.o., Neubergerjeva 9, 1130
Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2010 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
in s Predlogom sprememb in dopolnitev Statuta družbe, je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave družbe, na naslovu:
Resljeva cesta 48, Ljubljana, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09)
bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na
spletni strani družbe: www.daj-dam.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju volilni predlog).
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Gostinsko
podjetje DAJ DAM d.d., Resljeva cesta 48,
Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: Gostinsko podjetje DAJ
DAM d.d., Resljeva cesta 48, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ter ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe,
na naslovu: Resljeva cesta 48, Ljubljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1C.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja
mora predložiti najkasneje na skupščini
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Gostinsko podjetje DAJ-DAM d.d.
direktor družbe
Bojan Zorc
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Št. 12/2011
Ob-2985/11
Na podlagi določila 18. člena Statuta delniške družbe INTERTRADE ITA d.d. Ljub
ljana, Tomšičeva 3, sklicujem
17. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, dne 15. 6. 2011, ob 9. uri
na sedežu družbe INTERTRADE ITA d.d.,
Ljubljana, Tomšičeva 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika
skupščine in preštevalca glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Sprejme se objavljeni dnevni red. Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna. Seji
skupščine prisostvuje notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane. Za predsednika skupščine
se imenuje Andraž Prelesnik, za preštevalca
glasov se imenuje Emil Maršič.
2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2010 z revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
in predlogu za uporabo bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina se seznani s sprejetjem letnega poročila uprave za poslovno leto 2010
z revizijskim poročilom revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila in predloga za uporabo
bilančnega dobička. Skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa uprave:
Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2010 znaša 3.666.011 EUR in je
sestavljen iz prenesenega čistega dobička
preteklih let v višini 3.501.098 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini
164.913 EUR se uporabi:
– 116.812 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 1,67 EUR na delnico družbe;
– preostali bilančni dobiček v višini
3.549.199 EUR ostane neporabljen oziroma
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček).
Dividende bo družba izplačala najkasneje v roku 60 dni od dneva sprejetja sklepa
skupščine, in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni
družbi, d.d. na presečni dan 17. 6. 2011.
Vir za plačilo dividend je del prenesenega
čistega dobička iz preteklih let.
4. Imenovanje revizorja družbe
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina imenuje za revizorja družbe za
poslovno leto 2011 revizijsko družbo PLUS
REVIZIJA d.o.o., Ljubljana, Bežigrad.
5. Seznanitev delničarjev s prejemki članov vodenja in nadzora v poslovnem letu
2010.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina družbe se seznani, da v poslovnem letu 2010 upravi družbe niso bili
izplačani nobeni prejemki, uprava družbe ni
prejela nobenih plačil, povračil ali kakršnihkoli drugih ugodnosti, ne iz naslova fiksnega
dela prejemkov, ne iz naslova gibljivega dela
prejemkov, udeležbe pri dobičku, opcijskega
nagrajevanja, odpravnin, dodatnih zavarovanj, bonitet in drugih naslovov.

Članom nadzornega sveta družbe je bila
v poslovnem letu 2010 izplačana naslednja
sejnina: Tomaž Jeločnik je prejel sejnino
v bruto višini 419,60 EUR, Drago Mežnar
je prejel sejnino v bruto višini 419,60 EUR,
Franc Bohnec je prejel sejnino v bruto višini
629,40 EUR.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic delniške družbe
INTERTRADE ITA d.d. vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine, to je dne 11. 6. 2011 (presečni
dan), ter njihovi zastopniki in pooblaščenci.
Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo
za dodatno točko dnevnega reda pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov:
emil.marsic@intertrade-ita.si.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Predlog delničarja se
objavi in sporoči le, če je delničar, v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal
družbi razumno utemeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora
in da bo delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.Volilnega predloga delničarja za volitve članov
nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani
v navedenem roku sedmih dni in so dani
najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge
družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na
naslov: emil.marsic@intertrade-ita.si.
Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in
obrazložitvijo točk dnevnega reda:
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe INTERTRADE ITA d.d., Ljub
ljana, Tomšičeva 3, vsak delovni dan, od 13.
do 15. ure, od dne objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gradivo za skupščino je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe,
www.intertrade-ita.si.
Pravica do obveščenosti:
Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti v skladu s prvim
odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem
mora uprava na skupščini dati delničarjem
zanesljive podatke o zadevah družbe, če
so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev
iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so
dostopne na spletni strani družbe, www.intertrade-ita.si.
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Način glasovanja:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ter njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno, dostavljeno družbi
najkasneje pred začetkom zasedanja skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno pri družbi. Obrazec za
uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani
družbe, www.intertrade-ita.si. Pooblastilo
je lahko posredovano družbi po elektronski
pošti: emil.marsic@intertrade-ita.si, in sicer
v skenirani obliki kot priponka. Družba si
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta uro pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci skupščine se
morajo ob prihodu na skupščino prijaviti
v dvorani tako, da predložijo osebni dokument z namenom identifikacije, na seznamu prisotnih delničarjev oziroma njihovih
pooblaščencev s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za
glasovanje. V vseh točkah dnevnega reda
je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih
udeleženci prejmejo ob prijavi svoje udeležbe na skupščini.
Skupno število vseh izdanih delnic družbe INTERTRADE ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3 (z oznako INRG) je na dan sklica
skupščine 69.531. Vsaka delnica daje na
skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je 69.531.
INTERTRADE ITA d.d.
Uprava
Št. 10033
Ob-2988/11
Na podlagi točke 7.3. Statuta Gradbenega podjetja Radlje d.d., Mariborska
cesta 40, Radlje ob Dravi, uprava delniške
družbe sklicuje
17. redno skupščino
gradbenega podjetja Radlje d.d.,
Mariborska cesta 40,
2360 Radlje ob Dravi,
ki bo v četrtek, dne 16. 6. 2011, ob 16. uri,
v sejni sobi gospodarske družbe.
Vabimo delničarje, njihove zastopnike in
pooblaščence, da se skupščine udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega
reda.
4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe GP Radlje d.d. in skupinskim
letnim poročilom za leto 2010, z revizorjevim
poročilom za leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za leto 2010.
5. Obravnava in potrditev uporabe bilančnega dobička za leto 2010 s podelitvijo
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2010.
6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta in seznanitev z imenovanjem člana
nadzornega sveta, ki ga je imenoval svet
delavcev.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2011.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta za 17. redno skupščino GP
Radlje d.d.
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K tč. 1 – Skupščina ugotavlja, da je na
skupščini navzočih _________% glasovalnih delnic družbe, zato je sklepčnost podana.
K tč.2 – Za predsednika skupščine se
izvoli Mirko Petrič, za preštevalki glasov pa
Tadeja Kovačič in Urška Hribernik. Skupščini prisostvuje notarka Sonja Kralj, Francetova cesta 1A, Slovenj Gradec.
K tč. 3 – Sprejme se predlagani dnevni
red.
K tč. 5 – Bilančni dobiček za leto 2010
znaša 0 EUR in se ne uporabi.
K tč. 5.1. – Podeli se razrešnica upravi
in nadzornemu svetu GP Radlje d.d. za poslovno leto 2010.
K tč. 6 – Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina Gradbenega podjetja
Radlje d.d. za mandatno obdobje štirih let,
od dne 30. 7. 2011 dalje, naslednja člana,
ki zastopata interese delničarjev: Marjana
Markon, Edvard Marčič.
K tč. 6.1. – Skupščina se seznani
s sklepom Sveta delavcev družbe Gradbeno podjetje Radlje d.d. z dne 3. 5. 2011
o spremembi predstavnika delavcev družbe
v nadzornem svetu, s katerim se za mandatno obdobje štirih let od dne 30. 7. 2011
dalje izvoli Leopold Mithans kot član nadzornega sveta, ki predstavlja delavce.
K tč. 7 – Za revizorja za leto 2011 skupščina Gradbenega podjetja Radlje d.d. imenuje revizorja ABC revizija d.o.o., družba
za revizijo in sorodne storitve, Dunajska
cesta 101, 1000 Ljubljana.
Letno poročilo za leto 2010, skupinsko
letno poročilo za leto 2010, poročilo nadzornega sveta in revizorjevo poročilo za
leto 2010 oziroma vso gradivo za skupščino
s predlogi sklepov in obrazložitvami za točke
dnevnega reda so delničarjem na vpogled
in dostopne na sedežu družbe, v tajništvu
uprave Gradbenega podjetja Radlje d.d.,
Mariborska cesta 40, vsak delovni dan (od
objave sklica do seje skupščine), od 11. ure
do 13. ure.
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 zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Predlog delničarja se
objavi in sporoči na način kot ta sklic skupščine 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.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
z določbo 305. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1.
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Presečni dan in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine – presečni dan.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsednik in namestnik sveta delavcev.
Zaželeno je, da delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci najkasneje 5 dni pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na
skupščini oziroma dostavijo pooblastila v kadrovsko splošni sektor, zaradi priprave glasovnic in priprave prostora za skupščino.
Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev. Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine, bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne, v istem prostoru, ob 17. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.
Gradbeno podjetje Radlje d.d.
uprava Marjan Potnik, inž. grad.
Ob-2995/11
Na podlagi določil Statuta delniške družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d., sklicuje
uprava
17. skupščino
delničarjev družbe SVEA Lesna
industrija Litija, d.d.,
ki bo dne, 13. 6. 2011, ob 14. uri, v konferenčni dvorani družbe SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina delničarjev
sprejme sklep: za predsednika skupščine se
izvoli Aleksandra Čuk Dobič, za preštevalca
glasov se imenujeta Davorin Visočnik in Bojana Ručman, skupščini prisostvuje notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. Sprememba Statuta delniške družbe.
a) Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep:
Spremeni se točka I.0. Statuta družbe,
in sicer:
1.1. Firma družbe je: Lesna industrija
Litija d.d. (v nadaljnem besedilu statuta:
družba).
1.2. Skrajšana firma družbe je: Lesna
Litija d.d.
Ostala določila točke 1.0, kakor tudi vsa
ostala določila Statuta ostanejo nespremenjena.
b) Predlog sklepa:
Sprejmejo se čistopis Statuta delniške
družbe usklajen z zgoraj navedenimi predlaganimi spremembami. Pooblasti se vodstvo
družbe, da spremembe priglasi v Sodni register.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo izpolnili naslednja pogoja:

– ki bodo po telefaksu, osebno, s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo
uprave družbe SVEA Lesna Litija d.d., prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe
najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan).
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v konferenčni dvorani, in sicer najmanj 10 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z pisnim pooblastilom, ki mora biti ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe, zakoniti zastopniki pa še z izpisom
iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi in širitve dnevnega
reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 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 v skladu z določbo 300.
in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar- predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega sveta in/ali uprave
družbe in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena ZGD 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.
Družba ima 625 525 kosovnih delnic.
Lastnih delnic družba nima.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Sklic skupščine in gradiva za skupščino
so delničarjem na vpogled v splošno-ka-
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drovskem službi družbe SVEA Lesna Litija
d.d. Breg pri Litiji 53, vsak delovnik, od 8.
do 12. ure.
SVEA Lesna industrija Litija d.d.
uprava
Boštjan Bedrač inž. les.
8/2011
Ob-2996/11
Na podlagi Statuta delniške družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 16. 6. 2011, ob 10. uri, v prostorih družbe, Ukanc 6, Bohinjsko jezero
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov pa Marjeta Fujs in Metka Zupančič.
Za sestavo zapisnika bo skupščini prisostvovala notarka Nevenka Tory.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev
delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto
2010. Uprava družbe je delničarje seznanila
s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v preteklem poslovnem letu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2011 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o., iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov skupščine po tem dnevnem redu, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo, so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Ukanc 6, Bohinjsko jezero,
tri dni po objavi zasedanja skupščine, vsak
delovnik, od 10. do 13. ure.
Delničarji, katerih skupni delež presega
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa
in obrazložitev.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki
so prispeli na sedež družbe sedem dni
po objavi sklica skupščine, se objavijo in
sporočijo na način, določen v 296. členu
ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo,
kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.
Žičnice Vogel – Bohinj d.d.
predsednik uprave
Ob-2997/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Intara d.d., Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
22. zasedanje skupščine
družbe Intara, finančno svetovanje
in posredovanje, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 14. 6. 2011 ob 9.30, v prostorih
družbe, Vojkova cesta 58, Ljubljana.
Za sejo skupščine predlaga uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalcev
glasov in notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Mojca Pogorelec, za preštevalca glasov pa Aleš Miketič in Mojca Polše. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Vojko Pintar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 ob
seznanitvi skupščine z letnim poročilom
družbe Intara d.d. in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu
2010.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček poslovnega leta 2010
je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 1.159.276,99 EUR.
Bilančni dobiček ostane nerazporejen in se
prenese v naslednje poslovno leto. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo
odločalo v naslednjih poslovnih letih.
b) V skladu z 294. členom ZGD – 1C
skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalnih pravic
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanja skupščine.
Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje dne
10. 6. 2011,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je konec dne 10. 6. 2011 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
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po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta
skupščini in poročilom uprave je na voljo na
sedežu družbe, Vojkova cesta 58, Ljubljana,
vsak delavnik od 10. do 12. ure do vključno
dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani, www.
intaradd.si.
Intara d.d.
Mojca Pogorelec, direktorica
Ob-3000/11
Na podlagi določb Statuta in Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe Komunaprojekt d.d. v dogovoru
z nadzornim svetom te družbe dne 4. 5.
2011 sklicuje
17. skupščino
delničarjev delniške družbe
Komunaprojekt d.d.,
ki bo v četrtek, dne 9. 6. 2011 ob 14. uri,
v prostorih družbe Komunaprojekt d.d., v 5.
nadstropju, na Partizanski cesti 3 – 5, v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine je izvoljen:
Ivan Bezjak univ dipl. prav., za preštevalki
glasov: Gizela Janžekovič, Danica Vodenik,
vabljeni notar je Stanislav Bohinc za sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo o poslovanju Komunaprojekta d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja,
pisno poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu.
Skupščina se seznani s poslovanjem Komunaprojekt d.d. v letu 2010, s poročilom
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revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
3. Informacija o gospodarskem načrtu
za leto 2011.
Skupščina se seznani z gospodarskim
načrtom za leto 2011.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2010 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2010.
Predlog sklepa:
1. 4.1.Po obravnavi rezultatov poslovanja skupščina sprejme predlog uporabe
bilančnega dobička za poslovno leto 2010,
v višini 39.940,78 €, ki se nameni:
a) 5.496,78 € za druge rezerve iz dobička;
b) bilančni dobiček v višini 34.444,00 €
ostane nerazporejen.
4.2. Skupščina Komunaprojekt d.d.
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2010.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Za revizorja se imenuje: Valuta družba
za revizijo d.o.o., Slovenska 39, 2000 Maribor.
6. Razno (vprašanja in pobude delničarjev).
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine ali njihovi pooblaščenci
s pisnim pooblastilom.
Pogoj za udeležbo na skupščini je pisna
prijava udeležbe v tajništvu družbe najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in druga dokumentacija je delničarjem na
voljo od objave sklica skupščine dalje dostopno na vpogled v pravni pisarni na sedežu
družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure
po predhodni najavi.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisno obrazloženi in vloženi v tajništvu družbe najkasneje sedem dni pred datumom
skupščine.
Komunaprojekt d.d.
direktor:
Marjan Bastič, univ. dipl. ekon.
Ob-3006/11
Uprava družbe IMP PROMONT d.d., Pot
k sejmišču 30A, 1231 Ljubljana-Črnuče, na
podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta družbe vabi družbenike na
skupščino družbe IMP PROMONT d.d.,
ki bo dne 13. 6. 2011 ob 9. uri, v prostorih notarja Jožeta Sikoška, Bravničarjeva
ulica 13, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles
skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o imenovanju delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Boštjan Jernejc.
Preštevalec glasov: Minu Gvardjančič.
Sprejme se dnevni red skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Jože
Sikošek iz Ljubljane.
2. Objava letnega poročila za leto
2010, predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2010.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2010 znaša
1.096.684,00 EUR.
3. Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:
– Za razdelitev med delničarje se uporabi 491.055,00 EUR, tako da dividenda na
delnico znaša 1,90 EUR;
– O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 605.629,00 EUR bo
odločeno v naslednjih poslovnih listinah
(preneseni dobiček).
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
na dan skupščine vpisani kot imetniki delnic
s pravico do dividend v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev. Izplačilo se izvede v roku 30 dni po sprejemu
tega sklepa na skupščini družbe.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi za
poslovno leto 2010.
Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
4. Preoblikovanje družbe IMP PROMONT d.d. iz delniške družbe (d.d.) v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o preoblikovanju
družbe iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
4.1. Družba IMP PROMONT d.d. se iz
delniške družbe preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
Firma delniške družbe bo: IMP PROMONT d.o.o.
Sedež družbe bo: Ljubljana.
Poslovni naslov bo: Pot k sejmišču 30A,
1231 Ljubljana - Črnuče.
4.2. Osnovni kapital delniške družbe se
v celoti transformira v osnovni kapital družbe
z omejeno odgovornostjo.
4.3. Navadne imenske kosovne delnice
se spremenijo v poslovne deleže tako, da
skupna vrednost zneskov v osnovnem kapitalu, ki pripada posameznim imetnikom
navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so
na dan skupščine vpisani kot imetniki delnic
v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ustreza višini poslovnih
deležev.
4.4. Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe
IMP PROMONT d.o.o. v predlaganem besedilu. Akt o ustanovitvi družbe nadomesti
doslej veljavni Statut delniške družbe. Za
izdelavo čistopisa Akta o ustanovitvi glede
pretvorbe delnic v osnovne vložke skupščina pooblašča direktorja družbe.
Predlagano besedilo Akta o ustanovitvi
je skupaj z izjavo družbe s katero se tistim
delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo,
z zapisnikom ponudi, da bo družba pridobila
njihove, s preoblikovanjem nastale poslovne
deleže za primerno denarno odpravnino, in
ostalim gradivom za skupščino, na vpogled
na sedežu družbe.

4.5. Družba IMP PROMONT d.o.o. je po
preoblikovanju univerzalni pravni naslednik
družbe IMP PROMONT d.d. in bo po preoblikovanju nadaljevala z vsemi dejavnostmi,
za katere je bila registrirana kot delniška
družba ter zadrži zaposlene z vsemi pravicami, ki jim pripadajo iz pravnega nasledstva. Vsi splošni akti ostanejo v veljavi in se
prilagodijo statusni spremembi družbe.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic IMP PROMONT d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu z 247. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se
upravi podeljuje pooblastilo za umik lastnih
delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala, hkrati pa se poslovodstvo pooblasti za sprejem sprememb
statuta v soglasju z nadzornim svetom.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme sklep o imenovanju revizorja za
leto 2011.
Predlog sklepa: za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2011
se imenuje revizorska hiša UHY revizija in
svetovanje d.o.o.
7. Razno.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in predloženo družbi ter shranjeno
na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo kot imetniki delnic vpisani delniško
knjigo, ki se vodi pri centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi
Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu:
presečni dan).
Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke o stanju ob prijavi.
Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot 15% vseh delnic z glasovalno
pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo novo zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnev-
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nega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji,
ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve
za dodatno točko dnevnega reda, morajo
zahtevo poslati družbi najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupščine. Delničarji
lahko zahteve za dodatne točke dnevnega
reda družbi pošljejo tudi scenirane po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov:
info@imp-pro-mont.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 predloge sklepov iz
člena 300 ZGD-1. Nasprotni predlog se objavi oziroma sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1, le če bo družbi poslan v roku 7 dni
po objavi sklica skupščine in, ki bo izpolnjeval pogoje iz člena 300. in 301. ZGD-1 in bo
razumno utemeljen. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi scenirane po elektronski pošti,
in sicer na elektronski naslov: info@imppro-mont.si.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradivo za skupščino, ki vključuje:
– letno poročilo družbe za leto 2010,
– poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2010,
– obrazložitev predlogov sklepa k posameznim točkam dnevnega reda,
– osnutek Akta o ustanovitvi družbe IMP
PROMONT d.o.o.
– osnutek izjave po tretjem odstavku
246. člena ZGD-1 in osnutek drugih dokumentov potrebnih za preoblikovanje družbe,
je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine, vsak
delavnik med 10. in 12. uro. Obrazec pooblastila za glasovanje lahko delničar na svojo zahtevo pridobi v fizični obliki brezplačno
na sedežu družbe, vsak delavnik med 10.
in 12. uro.
Uprava družbe IMP PROMONT d.d.
Ob-3026/11
Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe Blisk Montaža inštalacije, krovskokleparska dela in zaključna dela v gradbeništvu, d.d. Murska Sobota, Plese 9, uprava
sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Blisk Montaža d.d.,
ki bo v torek, 14. 6. 2011, ob 16. uri,
v predavalnici Srednje tehnične šole v Murski Soboti.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Imenovanje članov nadzornega sveta
ki predstavljajo kapital.
Skupščina Blisk Montaža d.d. izvoli 3
člane nadzornega sveta, ki predstavljajo
kapital.
Predlogi za člane bodo podani na sami
skupščini.

II. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe (tajništvo), Blisk
Montaža d.d. Plese 9, Murska Sobota od
12. do 14. ure, od dneva objave sklica, do
dneva zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalne pravice poleg delničarjev
tudi njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo. Prijave morajo prispeti s priporočeno pošto na sedež družbe oziroma
morajo biti osebno oddane najkasneje štiri
dni pred skupščino.
IV. Čas sklica
Skupščina je sklicana dne 14. 6. 2011,
ob 16. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje istega dne, v istih
prostorih ob 16.30, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Sejna soba bo
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja
skupščine.
Blisk Montaža d.d.,
predsednik uprave
Goldinskij Boris

Razširitve dnevnih redov
Ob-3015/11
Uprava družbe SIP Strojna industrija
d.d., Šempeter v Savinjski dolini sporoča,
da je v zvezi s sklicem 14. skupščine družbe
za dan 30. 5. 2011 ob 12. uri, v sejni sobi
na sedežu družbe Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, (sklic skupščine je
objavljen v Uradnem listu RS št. 32, dne
29. 4. 2011), dne 5. 5. 2011 prejela od delničarja CCM d.o.o., Ljubljana, ki ima v lasti
več kot 5% delnic družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini zahtevo za dopolnitev
(razširitev) dnevnega reda skupščine, zato
dopolnjuje dnevni red z novo dodatno točko,
ki se glasi:
6. Sprememba Statuta delniške družbe
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembe Statuta
delniške družbe po predlogu delničarja CCM
d.o.o., Ljubljana.
Spremembe statuta družbe se uporabljajo od 1. 10. 2011, a ne prej kot so vpisane
v register.
Predlog sprememb Statuta družbe
A) Statut družbe SIP d.d., Šempeter
v Savinjski dolini (SV 450/10), se v delu
poglavja »Organi družbe« spremeni tako,
da se dosedanji točki »5.0. Uprava« in »6.0.
Nadzorin svet« v nazivu in celotnem besedilu (v vseh podtočkah navedenih točk) črtata
in se v celoti nadomestita z novima točkama
»5.0 Upravni odbor« in »6.0. Izvršni direktorji in komisije« ter z novimi podtočkami, ki po
novem glasijo:
»5.0. Upravni odbor
5.1. Družbo vodi, zastopa in predstavlja
ter nadzoruje izvajanje njenih poslov upravni
odbor. Sestava upravnega odbora temelji
na zakonskih določbah in določbah statuta. Kolikor v statutu posamezno področje
ni urejeno posebej, se smiselno uporabljajo
zakonske določbe.
5.2. Upravni odbor sestavlja pet članov,
od katerih štirje člani zastopajo interese delničarjev, enega člana pa imenuje svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju
delavcev pri upravljanju. Skupščina ob imenovanju določi trajanje mandata, ki je lahko
najmanj dve in največ pet let.
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5.3. Člani upravnega odbora izmed članov, ki zastopajo interese delničarjev izvolijo predsednika in namestnika. Namestnik
prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je predsednik onemogočen pri uresničevanju svoje funkcije.
5.4 Družbo zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora samostojno. Predsednik lahko posamezna od svojih pooblastil
prenese na enega ali več članov upravnega
odbora, ki preneseno pooblastilo izvršujejo
skupno, ali pa skupaj s prokuristom. Če sta
tako predsednik kot namestnik predsednika
upravnega odbora onemogočena pri uresničevanju svoje funkcije, družbo zastopajo
in predstavljajo ostali člani skupno.
5.5. Če upravni odbor imenuje izvršne direktorje, ti zastopajo in predstavljajo družbo
v okviru pooblastil, ki jim jih podeli upravni
odbor.
5.6. Pristojnosti in odgovornosti upravnega odbora do skupščine so:
– na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe
iz pristojnosti skupščine;
– pripravlja pogodbe in druge akte, za
veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine;
– uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina;
– skliče skupščino;
– predlaga imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije;
– predlaga volilni predlog za člane upravnega odbora;
– predlaga skupščini v sprejem letno poročilo in uporabo bilančnega dobička;
– pripravlja poročilo o preverjanju vodenja poslov družbe in druga poročila, v skladu
z zakonom.
5.7. Pri nadzorovanju izvajanja poslov
družbe upravni odbor:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari;
– zahteva kakršne koli informacije, ki jih
potrebuje za izvajanje nadzora;
– sestavi in preveri letno poročilo.
5.8. Upravni odbor praviloma sklicuje predsednik glede na ugotovljene potrebe, mora pa biti sklican najmanj enkrat
v četrtletju. Vsak član, ki navede namen
in razlog, lahko predsedniku predlaga sklic
seje. Če predsednik ne skliče seje v dveh
tednih po prejeti zahtevi, lahko sejo skličeta
in predlagata dnevni red dva člana upravnega odbora skupno.
5.9. Gradiva za seje upravnega odbora
pripravljajo strokovne osebe družbe, ki jih
določi upravni odbor. Upravni organ tudi določi osebe, ki zanj opravljajo organizacijsko
administrativne naloge.
5.10. Upravni organ je sklepčen, če je pri
sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih
članov. Vsak član upravnega odbora ima en
glas. Član ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.
5.11. Za sprejem odločitve je potrebna
večina oddanih glasov. V primeru enakega
števila glasov je odločilen glas predsed
nika.
5.12. Člani upravnega odbora se sklepanja udeležijo lahko tudi tako, da izročijo
pisne glasovnice drugemu članu ali predsedniku. Sklepi se lahko sprejemajo dopisno,
s pisnimi sporočili po telefonu, z uporabo
elektronskih medijev, ali na drugačen način,
ki ga določi upravni odbor.
5.13. Upravni odbor sprejme poslovnik
o delu.
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5.14. Sej upravnega odbora se udeležujejo njegovi člani oziroma osebe, ki jih določi predsednik upravnega odbora, pri posamezni točki pa lahko sodelujejo poročevalci
in povabljeni strokovnjaki.
5.15. Na sejah upravnega odbora se
piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik ali
njegov namestnik.
5.16. Pravice in obveznosti predsednika,
namestnika in članov upravnega odbora, ki
niso določene z zakonom in tem statutom,
se določijo v pogodbi, ki jo sklenejo z družbo.
5.17. Pogodbo s predsednikom upravnega odbora sklepa predsednik skupščine
družbe, ki je izvolila člane upravnega odbora. Pogodbe s člani upravnega odbora sklepa predsednik upravnega odbora. Pogodbe
mora potrditi upravni odbor.
5.21. V primeru odobritve posojila članom
upravnega odbora, glede njihove skrbnosti
in odgovornosti, odškodninske odgovornosti
zaradi vpliva tretjih oseb in prepovedi konkurence se uporabljajo določbe zakona.
6.0. Izršni direktorji in komisije
6.1. Upravni odbor lahko imenuje enega ali več izvršnih direktorjev izmed članov
upravnega odbora ali pa izmed oseb, ki niso
člani upravnega odbora, vsakega za opredeljeno poslovno področje.
6.2. Mandatno obdobje izvršnega direktorja je lahko od enega do treh let.Upravni
odbor ob imenovanju izvršnih direktorjev določi tudi mandatno obdobje, za katerega so
imenovani na funkcijo.
6.3. Če upravni odbor imenuje več izvršnih direktorjev, lahko enega od njih imenuje za glavnega izvršnega direktorja, ki
vodi in usklajuje delo ostalih izvršnih direktorjev.
6.4. Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese vodenje tekočih poslov in
druge naloge, ki jih določa zakon.
6.5. Pri opravljanju nalog morajo izvršni
direktorji upoštevati navodila in omejitve,
ki jim jih postavljajo upravni odbor, statut
ali skupščina družbe. Upravni odbor lahko
določi konkretna navodila za delo izvršnih
direktorjev v poslovniku o delu izvršnih direktorjev
6.6. Izvršni direktorji najmanj enkrat v četrtletju oziroma pogosteje, če tako odloči
upravni odbor, poročajo o vseh vprašanjih,
ki so pomembna za poslovanje in nadzor
poslovanja družbe, predvsem o uresničevanju poslovnega načrta družbe ter njenem
finančnem stanju, ter o izvajanju nalog, ki
jim jih zastavi upravni odbor.
6.7. Pogodbo z izvršnim direktorjem,
v kateri se urejajo njegova upravičenja in
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obveznosti ter odgovornosti, potrdi upravni
odbor, v njegovem imenu pa jo podpiše njegov predsednik.
6.8. Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče izvršnega direktorja. Za zahtevke
iz pogodbenega razmerja se uporabljajo
pravila, s katerimi so urejena obligacijska
razmerja.
6.9. V primeru odobritve posojila izvršnim direktorjem, njihove skrbnosti in odgovornosti, odškodninske odgovornosti zaradi
vpliva tretjih oseb in prepovedi konkurence
se smiselno uporabljajo določbe zakona.
6.10. Upravni odbor imenuje revizijsko
komisijo, lahko pa tudi druge komisije, ki
skrbijo za pripravo in uresničitev sklepov
upravnega odbora in opravljajo druge strokovne naloge. Naziv komisije, njihovo sestavo in delovno področje določi upravni odbor
s sklepom.
6.11. Vsaka od komisij ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednika komisije imenuje upravni odbor izmed svojih članov. Sej komisij se udeležujejo njeni
člani in predsednik upravnega odbora, pri
posamezni točki pa sodelujejo poročevalci
in povabljeni strokovnjaki.
6.12. Komisija se sklicuje, kadar je potrebno za urejanje posamezne narave zadeve oziroma, če upravni organ tako odloči.
Komisija pisno poroča upravnemu odboru.
6.13. Glede sklepčnosti, načina glasovanja in sprejema določitve ter plačila se
smiselno uporabljajo tega določbe statuta,
ki veljajo za upravni odbor.
6.14. Upravni odbor lahko v skladu z zakonom imenuje revizijsko komisijo, oblikovati pa jo mora, če tako določa zakon.
6.15. Glede imenovanja, sklepčnosti in
odločanja ter plačila se smiselno uporabljajo določila tega statuta, ki se nanašajo na
komisije.
6.16. Revizijsko komisijo sestavljajo trije
člani in sicer:
– predsednik ali član upravnega odbora,
ki ni izvršni direktor;
– en član, neodvisen strokovnjak s področja računovodstva, financ ali revizije;
– en član, ki ga imenujejo delavci družbe
kot svojega predstavnika.
6.19. Poleg nalog, ki jih predpisuje zakon, opravlja revizijska komisija tudi tiste
naloge, ki jih določi upravni odbor.«
V poglavju 7.0. Skupščina se točka 7.6.
spremeni tako, da se poleg prvega stavka doda še nov drugi stavek, ki glasi: »Če
skupščina odloča o spremembah statuta
družbe lahko sprejme spremembe statuta
družbe z večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, pod pogojem, da je

pri sklepanju zastopana najmanj polovica
osnovnega kapitala.
Točka 7.7 se v prvi alineji spremeni tako,
da se za vejico doda besedilo: »razen v primeru, ko je pri sklepanju zastopana večina
osnovnega kapitala iz drugega stavka točke
7.6. tega statuta.«.
V poglavju 8.0. Letno poročilo, dobiček in
dividenda se točka 8.3. črta v celoti.
Točka 8.4. se preštevilči v točko 8.3.
V točki 8.3 se drugi stavek črta v celoti.
V poglavju 11.0. Veljavnost statuta se
točka 11.1. v celoti spremeni tako, da po
novem glasi: »Statut oziroma njegove spremembe veljajo in se uporabljajo od dneva
vpisa v register, razen če skupščina s sklepom določi, da se posamezne spremembe statuta začnejo uporabljati na določen
datum po datumu vpisa sprememb statuta
v register. Spremembe statuta, sprejete na
skupščini dne 30. 5. 2011, se uporabljajo od
1. 10. 2011 dalje.«
B) Zaradi sprememb organov družbe
in njihovih pristojnosti se besedilo statuta
uskladi tako, da se beseda »uprava« in besedi »nadzorni svet« v vseh sklonih ustrezno nadomestita z besedama »upravni odbor« v vseh sklonih oziroma se besedilo
ustrezno preoblikuje, kot sledi:
– beseda »uprava« v vseh sklonih se
nadomesti z besedama »upravni odbor«
v ustreznih sklonih v tč.: 4.2., 4.3., 7.4, 8.2,
8.4 – dosedanja, 11.2.);
– v tč. 7.3. se beseda »uprava« nadomesti z besedama »upravni odbor« in za
prvo vejico črta besedilo »na zahtevo nadzornega sveta«; v tč. 7.7. se besedi zveza
»nadzornega sveta« nadomesti z besedno
zvezo »upravnega odbora«; v tč. 8.2. se črta
»nadzornemu svetu oziroma «;
Obrazložitev:
S predlaganimi spremembami statuta
želi delničar v družbi uvesti enotirni sistem
upravljanja, ki ga kot enakopravno alternativo dvotirnemu sistemu predvideva Zakon
o gospodarskih družbah. Delničar ocenjuje,
da bo enotirni sistem upravljanja izboljšal
preglednost poslovanja ter omogočil hitrejše ukrepanje in učinkovitejše poslovno odločanje, kar družba v danih gospodarskih
razmerah nujno potrebuje.
Zahteva za dopolnitev (razširitev) dnevnega reda 14. seje skupščine s predlaganimi spremembami statuta, predlogom sklepa
in obrazložitvijo, je na vpogled delničarjem
na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot
ostalo gradivo za skupščino.
SIP d.d.,
Šempeter v Savinjski dolini
generalni direktor Janez Širovnik
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Zavarovanja terjatev
SV 1237/11
Ob-2993/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1237/11, DK-76/11
z dne 5. 5. 2011, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje, št. 5, v drugem nadstropju, v izmeri 109,01 m2, v večstanovanjski
stavbi, na naslovu Prešernova 4, v Ljub
ljani, ki stoji na parc. št. 284. S, vpisani pri
vl. št. 70, k.o. Gradišče I, ki je na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 25. 11. 2003,
z zk dovolilom z dne 22. 12. 2003, sklenjene med Musić Nikolo, roj. 3. 4. 1970,
in Musić Urško, roj. 2. 2. 1971, kot kupcema, ter Klement Štefanom, roj. 4. 11. 1942,
in Klement Romano, roj. 23. 2. 1949, oba
stan. Golouhova 17, Ljubljana, kot prodajalcema, last Musić Nikole roj. 3. 4. 1970,
in Musić Urške, rojene 2. 2. 1971, oba stanujoča Prešernova c. 4, Ljubljana, vsakega
do 1/2, zastavljena v korist upnice Zveze
bank r.z.o.j., Paulitschgasse 5-7, Celovec,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 150.000,00 €, s pogodbeno obrestno
mero 5,25% p.a. vezano na šestmesečni
Euribor s fiksnim pribitkom 3,50%-nih točk,
z zapadlostjo zadnjega obroka dne 31. 3.
2012, ter z možnostjo predčasne zapadlosti
v primerih, določenih v hipotekarni kreditni
pogodbi, napram dolžnikoma Musić Nikoli
in Musić Urški, oba stanujoča Prešernova
cesta 4, Ljubljana.
SV 485/2011
Ob-2994/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter, iz Škofje Loke, opr. št. SV 485/2011,
z dne 5. 5. 2011, je dvosobno stanovanje,
št. 23, v mansardi, stanovanjskega objekta
Blaževa ulica 10, Škofja Loka, v skupni izmeri 75.20 m2, ki obsega kuhinjo, 23.80 m2,

sobo, v izmeri 17.65 m2, sobo, v izmeri
15.10 m2, shrambo, v izmeri 2.69 m2, kopalnico z WC-jem, v izmeri 8.41 m2, predsobo,
v izmeri 4.60 m2 in klet, v izmeri 2.95 m2,
s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, ki stoji na parceli
643/2, k.o. Škofja Loka, last zastaviteljev
Marije Matijević in Joza Matijevića, vsakega
do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe, ki sta jo sklenila 12. 4. 1995, s prodajalko Občino Škofja Loka, zastavljeno v korist
upnika Dejana Mariča, rojenega 30. 8. 1974,
EMŠO 3008974500223, s stalnim prebivališčem na naslovu Pipanova cesta 64A, Šenčur, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9.000,00 € s pp.
SV 411/2011
Ob-3008/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 411/2011, je bila
nepremičnina – stanovanje, št. 2, v skupni
izmeri 20,08 m2, ki se nahaja v pritličju,
stanovanjske stavbe, na naslovu Alpska
cesta 76, Lesce, z oznako stavbe 402.ES
– stanovanjska stavba, na naslovu Alpska
cesta 76, Lesce, katerega lastnik je zastavitelj Osterc Franc, stanujoč Alpska c. 76,
4248 Lesce, ki stoji na parc. št. 509/3, k.o.
Hraše 2155, s pripadajočim solastnim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah
ter pripadajočim zemljiščem, zastavljena
v korist Posojilnica – Bank št. Jakob v Rožu,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom
(Kreditbank St Jakob im Rosental - registrierte Genossenschaft mit beschrenkter
Haftung) s sedežem Šent Jakob v Rožu
14, A-9184, Avstrija, enolična identifikacijska
št. 1870769, za zavarovanje denarne terjatve v višini 43.000,00 EUR s pp in zapadlostjo dne 25. 4. 2026.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 14851/2010
Os-3649/10
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnice Terme Čatež d.d., Topliška 35,
Čatež ob Savi, ki jih zastopa Renata Martinčič, Tolpiška cesta 35, Čatež ob Savi, zoper
dolžnico Alenko Judež, Ob cesti 11, Log pri
Brezovici, zaradi izterjave 7.816,13 EUR, po
izvršitelju Nikoli Trifunoviču dne 3. 5 2010
zarubilo nepremičnino, to je počitniško hišico, v I. nadstropju, na naslovu Topliška
cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, v skupni
izmeri 47 m2, ki je v lasti dolžnice Alenke
Judež, Ob cesti 11, Log pri Brezovici.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 26. 5. 2010
VL 132896/2010
Os-2935/11
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 10. 2010, opr. št. VL 132896/2010,
je bil dne 21. 1. 2011 opravljen v korist
upnice Vodoma-Filtri za vodo, d.o.o., Ljub
ljana, Svetovanje, trgovina, montaža in servis, Dunajska cesta 105, Ljubljana, rubež
nepremičnin last dolžnika Radivoja Rendič,
Lužiško-srbska ulica 15, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2011
Z 66/2008
Os-2307/11
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. Z 66/2008
z dne 2. 9. 2010, in zapisnika o rubežu nepremičnin izvršiteljice Branke Horvat Zec,
z dne 6. 10. 2010, je bila nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, št. 13 (prej 4), stavba 1285, v II.
etaži stanovanjskega objekta, na naslovu
Meljska cesta 5, Maribor, v tlorisni velikosti
31,05 m2, v lasti dolžnika Oliverja Bračiča,
do 1/2 celote, zarubljena v korist upnice
Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub
ljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve
10.901,53 EUR s pripadki. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Račun za plačilo objave pošljite na naslov zakonitega zastopnika upnice Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 3. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2040/2010
Os-2414/11
Pri Gnetič Tereziji 1/2 se na podlagi tus.
pravn. sklepa o dedovanju z dne 14. 4.

1955, O 181/54-10 vknjiži zastavna pravica
za dedno terjatev v znesku 8,200.00 din
v korist upnice Gnetič Majde, Stržišče 8.
Pri Gnetič Tereziji 1/2 se na podlagi tus.
pravn. sklepa o dedovanju z dne 14. 4.
1955, O 181/54-10 vknjiži zastavna pravica
za dedno terjatev v znesku 8.200,00 din
v korist upnice Gnetič Fanike, Stržišče 8.
S tem oklicem se pozivajo vsi morebitni
hipotekarni upniki oziroma zastavni upniki,
da v skladu s tretjim odstavkom 209. člena
Zakona o zemljiški knjigi v treh mesecih od
objave tega oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 25. 1. 2011
N 3/2010
Os-2565/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne
listine,
prodajne
pogodbe
št. 362-010/91-04/1210, z dne 11. 2. 1992,
sklenjene med Občino Kranj, kot prodajalko,
in Ireno Bubnov iz Kranja, Cesta kokrškega
odreda 5, Kranj, kot kupovalko, za posamezni del, z ident. št. 1.E, stanovanje št. 1, v 2.
etaži, s kletjo v 1. etaži, Cesta Kokrškega
odreda 5, Kranj, v izmeri 48,81 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Ane Štempihar, rojene 2. 6. 1933,
Kebetova 16, Kranj.
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 1. 4. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 265/2009
Os-2210/11
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP v pravdni zadevi tožeče stranke Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, proti
toženi stranki Safet Ponjević, Via Martin
3, I-361000 Vicenza, Italija, zaradi plačila
4.174,51 EUR s pp, postavilo tožencu začasno zastopnico Ladi Voršič, odvetnico iz
Kranja. Začasna zastopnica bo zastopala
toženca v postopku, vse dokler toženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 3. 2011
VL 107576/2009
Os-2665/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova ulica 70, Ljubljana, ki jo zastopa
Mark Kušej, Vodovodna 90, Ljubljana, proti

dolžnici Alenki Gaberšek, Trebinjska ulica 9,
Ljubljana, ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnikca Maja Škorić, Dalmatinova
11, Ljubljana, zaradi izterjave 430,38 EUR,
sklenilo:
dolžnici Alenki Gaberšek, Trebinjska
ulica 9, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Škorić Maja, Dalmatinova 11, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2010
VL 173164/2010
Os-2667/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica Alenka Šušteršič,
Slovenska cesta 27, Ljubljana, proti dolžnici
Zvezdani Cor, Senožeti 91, Dol pri Ljubljani,
ki jo zastopa odvetnik Anton Grilc, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, zaradi izterjave
4.694,78 EUR, sklenilo:
dolžnici Zvezdani Cor, Senožeti 91, Dol
pri Ljubljani, 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 Anton Grilc, Dalmatinova ulica 2,
1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2011
VL 173118/2010
Os-2718/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška
cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti
dolžniku Nezrina Nurković, Zikova ulica 1,
Kamnik, ki ga zastopa zakoniti zastopnik
odvetnik Maks Mihelčič, Gregorčičeva 2,
Kamnik, zaradi izterjave 4,082,01 EUR,
sklenilo:
dolžniku Nezrina Nurković, Zikova
ulica 1, Kamnik, 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 Maks Mihelčič, Gregorčičeva 2,
Kamnik.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2011
VL 112223/2008
Os-2746/11
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 Tomažu Čajko, Vrzdenec 31, Horjul, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik
Gregor Hieng, Stari trg 2, Ljubljana, zaradi
izterjave 970,75 EUR, sklenilo:
dolžniku Tomažu Čajko, Vrzdenec 31,
Horjul, 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 Gregor Hieng, Stari trg 2, 1000
Ljubljana.
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 16. 3. 2011
VL 27214/2010
Os-2861/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Peter Žagar, Dunajska 10, Ljubljana, proti dolžniku Zoranu Balohu, Jacob Catsstraat 21,
Spijkenisse NL, ki ga zastopa začasna zastopnica, odvetnica Irena Hartman, Trdinova
7, Ljubljana, zaradi izterjave 814,08 EUR,
sklenilo:
dolžniku Zoranu Baloh, Jacob Catsstraat
21, Spijkenisse NL, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Irena Hartman, Trdinova 7, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2011
VL 206168/2010
Os-2892/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska
ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova
ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Boruttishler, Letoviška pot 6, Portorož – Portorose,
ki ga zastopa odvetnik Niko Varezič, Obala
114, Portorož – Portorose, zaradi izterjave
162,59 EUR, sklenilo:
dolžniku Borutu Tishlerju, Letoviška pot
6, Portorož – Portorosese se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Za-

kona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Varezič Niko, Obala 114, Portorož
– Portorose.
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 2. 3. 2011
P 1916/2009
Os-1926/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Tatjani Turk Pilič, v pravdni zadevi tožeče stranke Luka Arko, Pavšičeva ulica 4,
1000 Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška
družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p.
d.o.o. iz Ljubljane, proti toženi stranki Damjanu Ostojič, Žaucerjeva ulica 14, 1000
Ljubljana, zaradi plačila 32.131,53 EUR
s pp, dne 2. 3. 2011, sklenilo:
toženi stranki Damjanu Ostojiču se na
podlagi 4. točke drugega 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, postavi začasni zastopnik – odvetnik Tomaž Čad, Milošičeva
20, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v predmetni pravdi, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2011
P 2002/2010
Os-2211/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Kaje Darovec, Medenska cesta 88, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnik Milan Vajda iz Ljubljane, proti toženi stranki Damirju Omeroviću, neznanega
prebivališča, zaradi razveze zakonske zveze, dne 10. 3. 2011 sklenilo:
toženi stranki Damirju Omeroviću, neznanega prebivališča, se postavi začasna
zastopnica – odvetnica Irena Hartman, Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi, opr. št.
P 2002/2010 – IV, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2011
I P 841/2010
Os-2184/11
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici – svétnici Lidiji Križman v pravdni zadevi tožeče stranke Jožefa Zelenik,
Ptujska cesta 30, Maribor, začasno stanujoč
Meljska cesta 85, Maribor, ki ga zastopa
Odvetniška družba Leljak o.p. d.o.o. iz Maribora, zoper toženo stranko Quamile Zelenik, neznanega prebivališča, zaradi razveze
zakonske zveze, na podlagi določil četrte
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo.
Toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Janko Jerman ml., Partizanska cesta 30, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma do-
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kler organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 2. 2011
D 556/2010
Os-2309/11
Okrajno sodišče na Ptuju je v zapuščinski zadevi po pokojnem Leonu Palčar, sinu
Rašita Hasija, trgovcu, rojenem 15. 7. 1988,
državljanu Republike Slovenije, samskem,
umrlem 28. 9. 2010, nazadnje stanujočem
Ob gozdu 2, Kidričevo, dne 25. 3. 2011
sklenilo, da se dediču Rašitu Hasiju (Rašit
Hasi), rojen 23. 4. 1966, v skladu s 4. točko
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasni zastopnik, odvetnik Josip Čačković,
Krempljeva 5, Ptuj.
Začasni zastopnik ima v tem zapuščinskem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo dediča v skladu
s 83. členom ZPP zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedič ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 3. 2011

Oklici dedičem
D 60/2010
Os-2283/11
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Frančiški
Kolenc, iz Mrzlave vasi 29, Krška vas, rojeni
1. 12. 1892, umrli 22. 5. 1970.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Frančiški Kolenc,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 24. 3. 2011
D 29/2011
Os-1992/11
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Senekovič
Ivanu, rojenem 13. 1. 1872, državljanu LFRJ
in LRS, poročenem, nazadnje stanujočem
v Grabah št. 33, 9253 Apače, ki je umrl
10. 2. 1947, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Gornji Radgoni, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče Gornja Radgona
dne 2. 3. 2011
III D 1646/2008
Os-6761/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je
v teku zapuščinski postopek, opr. št. III
D 1646/2008, po pokojnem Vladislavu
Morozovu, rojenem 24. 4. 1934, umrlem
12. 7. 2006, nazadnje stanujočem Šarhova ulica 32, Ljubljana, državljanu Republike
Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je
bil ob smrti samski, imel je sinove Sebastjana Morozova, Andraža Morozova, ki je umrl
dne 3. 11. 2006, ter Slavka, za katerega
pa sodišče nima nobenih drugih podatkov.
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Podatke o sinu Slavku sodišče potrebuje
zaradi izvedbe zapuščinskega postopka po
pokojnem.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
poziva zapustnikovega sina Slavka ter vse
ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2010
IV D 382/2009
Os-7374/10
V zapuščinski zadevi, opr. št. IV
D 382/2009, po pokojnem Bogdanu Simiču,
sinu Pavleta Simića, rojenem 1. 6. 1956,
umrlem 3. 12. 2008, nazadnje stanujočem
na naslovu Cesta komandanta Staneta 47,
Medvode, državljanu Republike Slovenije, je
naslovno sodišče odredilo oklic.
Zapustnik je pred smrtjo živel z zunajzakonsko partnerko Lucijo Krume ter je imel
dve hčeri Anjo Simič in Petro Simič. Zapustnik je imel tudi pet sester, in sicer Meto
Stankovič, Ravnikova 2, Ljubljana, Mojco Čekič, Selanov trg 7, Ljubljana – Šentvid, Marto Pintar, Gosposvetska 1, Ljubljana, Marijo
Kocijančič, Šolska 8, Škofja Loka, Tatjano
Kocijančič, Šolska 8, Škofja Loka, ter enega
brata, ki je umrl pred njim, po njem pa so dedovali bratova žena Maja Zupanc, Jeranova
11a, Ljubljana, ter njegova otroka Martin in
Jernej Simič, Dvor 19a, Polhov Gradec. Vsi
našteti dediči iz I. in II. dednega reda so se
dedovanju po zapustniku odpovedali.
Ker sodišče s podatki o morebitnih dedičih iz III. in bolj oddaljenih dednih redov ne
razpolaga, na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica na sodni deski, na spletni strani
naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2010
II D 1017/2009
Os-2910/11
V zapuščinskem postopku ki se vodi pred
Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne 23. 5.
2009 umrlem Lorbek Henriku, sinu Johna,
upokojencu, rojen 24. 6. 1924, državljan RS,
nazadnje stanujoč v Mariboru, Radvanjska
c. 45, pokojni ni zapustil dedičev I. in II. dednega reda oziroma so ti že pokojni, pa niso
zapustili potomcev, so k dedovanju poklicani
dediči III. dednega reda, neznanih imen in
naslovov.
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Sodišče zato poziva dediče III. dednega
reda (to so zap. tete, strice, bratranci, sestrične oziroma njihovi potomci) ter vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2011

Oklici pogrešanih
N 5/2011
Os-2865/11
Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti
je v teku nepravdni postopek predlagajočih
strank: 1. Franca Hul, Krnci 14, Martjanci,
2. Irene Špari, Gregorčičeva ulica 23, Murska Sobota, in 3. Ernesta Hul, Krnci 27,
Martjanci, zoper nasprotnega udeleženca
Jožefa Čarni, nazadnje stanujočega Krnci 27, neznanega bivališča v Montevideu,
v Urugvaju, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Suzana Hul, Talanyijeva ulica 6,
Murska Sobota.
Jožef Čarni se je rodil dne 13. 11.
1903, v Krncih, očetu Jožefu Čarni in materi Mariji Čarni. Okrog leta 1930 je odšel
v Južno Ameriko, natančneje v Montevideo,
v Urugvaj. Nekje leta 1975 je poslal zadnje
pismo, od takrat pa o njem ni bilo več nobenega glasu.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju, zlasti pa o njegovi smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Murski Soboti,
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sodišče po izteku roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
22. 4. 2011
N 7/2011
Os-2596/11
Poziva se Janez Rukše, rojen 9. 2. 1902,
nazadnje stanujoč Dol. Maharovec 26, Šentjernej, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani
Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku
treh mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 8. 4. 2011
N 5/2011
Os-2444/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagateljev Marvin Petra, Bukovica 50f in Marvin Ivana, Bukovica 2a, ki
ju zastopa odvetniška pisarna Branke Me-

vlja Turk iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Marvin Mihaelu,
pok. Ivana, Stara Gora 16, ki ga zastopa
Šuligoj Marija, Ul. 25. maja 25a, Rožna Dolina, Nova Gorica.
O pogrešanem, razen podatka, da je bil
rojen dne 5. 9. 1849 Marvin Ivanu in Catarini
Spazzapan ter da naj bi po podatkih Bolnišnice iz Gorice, Italija, v bolnišnici umrl dne
9. 11. 1903 ter izpiska iz zemljiške knjige,
da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Marvin Mihaela, Stara Gora 16, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi
tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 3. 2011
N 21/2011
Os-1932/11
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 nasprotne udeleženke
Marije Valenčič, Javorje 11, Obrov, za mrtvo.
Marija Valenčič, hči Jakoba, se je rodila
13. 8. 1860, v Javorju št. 11, očetu Valenčič
Jakobu, rojen 2. 7. 1835 in materi Marini,
rojeni Ljubič, rojena 15. 8. 1837. Starša sta
sklenila zakonsko zvezo 21. 1. 1856. Drugih
podatkov o pogrešanki ni.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o njej in njenem življenju,
zlasti pa smrti pa se poziva, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh
mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer
sodišče po preteku tega roka pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 7. 3. 2011
N 11/2011
Os-2724/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja ELES,
Elektro – Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca Milana Kocjana, Merče 35, Sežana, za mrtvega.
Pogrešani Milan Kocjan je sin Jakoba,
roj. 17. 7. 1915 v Merčah. Poročil se je 16. 2.
1942 v Lazaret-Rižana z Ano Marsetič, rojeno 1. 1. 1920 v Kopru. Njegovi podatki
o prebivališču niso znani.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu
in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo,
da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 4. 2011
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Bolčević Josip, Rozmanova 10, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500049670, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑230
Čeligoj Uroš, Kriva pot 30d, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500063488, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gns‑319678
Čumurdžić Dalibor, Trg na Stavbah 3,
Litija, zavarovalno polico, št. 50500035176
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnv‑319600
Drevenšek Gregor, Na tratah 18, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500030069
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD
Življenje. m‑244
Humar Andrej, Ulica G. brigade 47,
Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
41601002333, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnv‑319625
Križman Urška, Koroška 219, Kamnica,
zavarovalno polico, št. 50500028691, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑232
Lepej Sabina, Marjeta na Dravskem
polju 87, Marjeta na Dravskem polju,
zavarovalno polico, št. 50500026182, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑235
Letnar Dejan, Kamnik pod Krimom
204, Preserje, zavarovalno polico, št.
50500009455, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnp‑319631
Lotrič Jaka, Bratovševa ploščad
26, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601001626, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gni‑319638
Lozinšek Janja, Gorišnica 56A, Gorišnica,
zavarovalno polico, št. 50500071539
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD
Življenje. m‑247
Lozinšek Janja, Gorišnica 56A, Gorišnica,
zavarovalno polico, št. 505000715, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑228
Matej Janez, Tlake 29/B, Rogatec,
zavarovalno polico, št. 50500062749, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnu‑319601
Mohorko Aleš, Bezena 76, Ruše,
zavarovalno polico, št. 50500019111, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑237
Osanović Jasminka, Notranjska cesta
40, Cerknica, zavarovalno polico, št.
50500045690, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnp‑319606
Rantaša Tadej, Kolodvorska ulica
7, Veržej, zavarovalno polico, št.
50500078046, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnz‑319596
Recko Valentina, Gorica pri Slivnici 88,
Gorica pri Slivnici, zavarovalno polico, št.
50500074501, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnw‑319674
Robič Saša, Planina pri Sevnici 65D,
Planina pri Sevnici, zavarovalno polico,
št. 50500014859, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gny‑319597
Rudolf Štefka, Goce Delčeve 26, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500070030, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑233

Šket Aleš, Valvasorjeva 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500017223, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑242
Šket Monika, Valvasorjeva 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500019031, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑243
Taletović Rizo, Volče 13, Tolmin,
zavarovalno polico, št. 50500005732, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne‑319667
Veljkovič Dragana, Česnikova 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 505500063172,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnl‑319685
Živkovič Matjaž, Župančičeva 34,
Grosuplje,
zavarovalno
polico,
št.
50500108214, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnd‑319618

Spričevala preklicujejo
Alibabić Osman, Rettlsteinerweg 48b
Top 7, A-6112, Wattens, Austria, spričevala
o strokovnem izpitu, Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana, leto
izdaje 1971. gnv‑319629
Balažic Marjan, Mlajtinci 44, Martjanci,
spričevalo o zaključnem izpitu PTT Šolski
center, Ljubljana, št. 124/78, izdano leta
1978. gnt‑319602
Bezjak Robert, Dravska ulica 10, Maribor,
zaključnega spričevala Srednje živilske šole
MB, smer pek, l. 2001. m‑250
Borštnar Ana, Ulica Ane Ziherlove 12,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 1999, 2000, 2001, 2002.
gnr‑319679
Breg Andreja, Ulica R. Kukovca 9,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu 4.
letnika Srednje ekonomske šole MB, izdano
leta 1991. m‑259
Bric Tilen, Ustje 27, Šmartno pri Litiji,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2010. gnm‑319684
Bronja Elza, Virmaše 211, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole,
izdano leta 2009. gni‑319663
Caf Aleksander, Krčevina pri Vurberku
3A, Ptuj, spričevalo 5. letnika Strojne šole
Ptuj, program 3+2, smer avtoservisni tehnik,
izdano leta 2010. m‑231
Čerkezović Ivan, Zg. Duplek 44B, Spodnji
Duplek, maturitetno spričevalo II. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2005. m‑218
Dell Olivo Martina, Pliberškova 15,
Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole MB, smer ekonomski tehnik,
izdano leta 2006, 2007. m‑238
Dobelak Helena, Gorenjesavska cesta
13M, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Radovljica, izdano
leta 2000, izdano na ime Pestar Helena.
gnl‑319660
Drazetić Martin, Vel. Malence 48C, Krška
vas, spričevalo 3. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 1999/2000. gnl‑319635

Duraković Nermin, Ribarjeva 3, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole
Štore, izdano leta 1977. gnn‑319608
Duraković Nermin, Ribarjeva 3, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole Štore, izdano leta 1997.
gnm‑319609
Erhatič Mojca, Borovci 55B, Markovci,
obvestila o uspehu poklicne mature, izdano
l. 2009, št. 081-236-058/S. m‑245
Foštnarič Franc, Markovci 55, Markovci,
zaključno spričevalo Strojne šole Ptuj, smer
strojni mehanik, l. 1994. m‑236
Golob Alja, Grilčeva ulica 14, Idrija,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
2002/2003. gnx‑319623
Goltes Bojan, Cesta V/27, Rožna dolina,
Ljubljana, spričevalo Centra strokovnih
šol Ljubljana, št. 86/79, izdano leta 1979.
gne‑319642
Gosak Dušan, Selska c. 48A, Ptuj,
zaključnega spričevala Srednje kovinarske
metalurške in kmetijske šole Ptuj, smer
oblikovalec kovin, l. 1987. m‑246
Gostenčnik Miran, Gozdarska pot 14,
Ravne na Koroškem, spričevalo 4. letnika
RŠC Velenje - elektrotehniška šola, št. 376,
izdano leta 1981. gnb‑319645
Greblo Gilbert, Danijelova ulica 15,
Pobegi, spričevalo 1. letnika SEPŠ Koper,
smer trgovec, izdano leta 2007/2008.
gnq‑319630
Hančič Andreja, Zagorica nad Kamnikom
6a, Stahovica, spričevalo 3. letnika Srednje
medijske in grafične šole, izdano leta 2010.
gnx‑319548
Hanžekovič Jasna, Dolga Lesa 5, Ormož,
spričevalo o zaključnem izpitu Tekstilne
šole, poklic šivilja – krojač, izdano leta 1997.
gnw‑319649
Hedl Milan, Ulica Jelenčevih 5, Limbuš,
diplomo Srednje trgovske šole, leta 1987 v
MB. m‑256
Himelrajh David, Cesta zmage 89,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu II.
gimnazije MB, izdano leta 1994. m‑260
Horvat Boštjan, Cankarjeva 3, Žalec,
diplome o zaključnem šolanju - smer orodjar,
Centra srednjih šol Velenje, leto izdaje 1988.
gnd‑319643
Hozjan Boris, Pečke 32, Makole, potrdilo
o poklicni maturi SKSŠ MB, l. 2003. m‑226
Jakoljević Dijana, Prijateljev trg 12,
Ribnica, spričevalo o poklicni maturi
Gimnazije Kočevje, izdano leta 2003.
gnw‑319653
Jarc Daša, Potrčeva ulica 2, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2005.
gnr‑319683
Jerič Žan, Valburga 46D, Smlednik,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠER Ljubljana,
izdano leta 1998/99, 2000/2001, 2001/2002.
gnb‑319670
Jovanović Milovan, Efenkova cesta
1, Velenje, indeks, št. 81572586, izdala
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, leto
izdaje 2000. gng‑319690

Stran

1158 /

Št.

35 / 13. 5. 2011

Julardžija Alen, Ulica bratov Vošnjakov
12, Celje, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje,
smer kuhar, izdano leta 2008. m‑251
Kadić Jasmina, Hudovernikova ulica
13, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole, Roška ulica 2, izdano leta
2008. gnu‑319676
Kavčič Lucija, Gor. Vrsnik 18, Spodnja
Idrija, spričevalo 1. letnika Srednje šole - BC
Naklo, izdano leta 2009. gnz‑319646
Keserović Nermina, Vulčeva ulica 4, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Luise Adamič
Grosuplje, izdano leta 1992. gny‑319672
Klojčnik Barbara, Kardeljeva cesta
51, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
trgovske šole MB, izdano leta 2008. m‑257
Kocbek Tadej, Sovjak 79, Sveti Jurij ob
Ščavnici, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektro-računalniške šole Maribor,
št. 1686-II/EN-1373-05, izdano leta 2005.
gnx‑319598
Kompare Rok, Janševa ulica 5, Mengeš,
spričevalo 4. letnika Elektrotehniškoračunalniške strokovne šole in gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2010. gnq‑319655
Korošec Milena, Cesta v Skoke 53,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 8.
razreda OŠ Dušana Flisa Hoče, izdano leta
1979. m‑219
Kos Urška, Polje 17, Zagorje ob Savi,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole Ljubljana, izdano leta 2010.
gnb‑319595
Kumer Srečko, Strmec 11, Velika Nedelja,
diplomo Srednje elektroračunalniške šole
MB, smer elektroteh.-elek., izd. 1987.
m‑239
Leban Janez, Gorišnica 132, Gorišnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
avtomehanične šole, smer avtoelektrikar,
izdano leta 1973. m‑253
Lešnik Milan, Gosposvetska 67, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje tehnične šole v
MB, izdano leta 1980. m‑220
Marinšek Stevart, Matejkova 3, Maribor,
zaključnega spričevala SKSMŠ Maribor, l.
1982. m‑227
Markovič Vitomir, Ljutomerska cesta
21, Radenci, preklic digitalne tahografske
kartice, št. 1070500018744000, izdajatelj
Cetis d.d., objavljenega v Ur. l. RS, št. 30/11,
pod oznako GNE-319392. gnl‑319639
Oberčkal Dominik, Cesta 4. julija 28,
Spodnji Duplek, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, smer gimnazija,
izdano leta 2009. m‑223
Odlazek Jereb Darja, Grčarevec 4,
Logatec, preklic spričeval 1., 2., 3. in 4.
letnika Srednje kemijske šole in gimnazije,
izdana leta 1992/1993–1996, izdana na
ime Odlazek Darja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 26/11, pod oznako GNX-319223.
gnj‑319687
Pajk Metka, Dragarjeva ulica 10, Ihan,
Domžale, diplomo Srednje šole tehniških
strok in osebnih storitev, št. 129/86, leto
izdaje 1986, izdano na priimek Okoren
Metka. gnu‑319680
Paklec Dejan, Žikarče 51, Zgornja
Korena, zaključnega spričevala Srednje
zdravstvene šole MB, l. 2005. m‑217
Paljevac Muzafer, Gunduličeva 20,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor, smer poklic
slikopleskar, izdano leta 1996. m‑241
Perić Tatjana, Gregorčičeva 62, Izola
- Isola, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomsko-poslovne šole Koper, št. IIET/641, izdano leta 2009. gnv‑319675
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Perko Jožef, Lahonci 64, Ivanjkovci,
diplomo SKMŠ Ptuj, smer vzdrževalec vozil
in strojev, št. 483/I, izdano 1985. m‑229
Pfeifer Andreja, Ulica 14. divizije 4,
Rimske Toplice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
I. Gimnazije v Celju - splošna, izdano leta
1996, 1997, 1998. m‑222
Pižent Marko, Oktobrske revolucije
20, Izola - Isola, spričevalo o zaključnem
izpitu SKPŠ Koper, izdano leta 1993/94.
gng‑319665
Plešivčnik Nadja, Nicina 5, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Muta, izdano leta 1997. gnx‑319648
Pogačnik Blaž, Aljaževa 2, Jesenice,
zaključno spričevalo CSUI Jesenice, št. 531,
leto izdaje 1993. gnt‑319652
Pokorny Andrej, Cesta na Kumen 4,
Lovrenc na Pohorju, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 1992, 1993. m‑248
Polak Boris, Podvin 3, Polzela, spričevalo
6. razreda OŠ Polzela, št. 326/IV, izdano
leta 1986. gnt‑319677
Poletti Gregor, Prvomajski trg 6, Piran
- Pirano, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran. gnd‑319593
Porenta Karmen, Ljubljanska cesta
106, Domžale, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1996, 1997, 1998. gng‑319540
Prislan Tija, Lovska ulica 73, Maribor,
spričevala o poklicni maturi Srednje
zdravstvene šole MB, l. 2007. m‑221
Resnik Bojan, Spodnji Rudnik I 026,
Ljubljana, spričevalo o zaključku Gostinske
poslovodske šole v Ljubljani, izdano leta
1982. gno‑319632
Rihtar Maša, Ob Blažovnici 74, Limbuš,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, smer PTI ekonmski tehnik, izdano
leta 2010. m‑216
Rituper Gorazd, Bokrači 5, Puconci,
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in
tehniške šole Murska Sobota, št. I-ELT 236,
izdano leta 2005. gnw‑319624
Sluga Erik, Planina 73, Planina,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Novo
mesto, Višja strokovna šola, izdano leta
2010. gnw‑319599
Srečec Sašo, Prešernova 21, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Srednje strojne šole
Ptuj, smer strojni tehnik, izdano leta 2010.
m‑249
Stević Veselinka, Klavčičeva 7, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Administrativne šole
Ljubljana, izdano leta 1981, izdano na ime
Radonjić Veselinka. gnk‑319686
Šabeder Delko, Vajgen 25, Jarenina,
spričevala o poklicni maturi Srednje strojne
šole Maribor, leta 2005. m‑225
Šmigoc Valerija, Medribnik 7A, Cirkulane,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, smer zdravstveno varstvo,
izdano leta 1993. m‑224
Štefanec Marko, Boračeva 28, Radenci,
spričevalo o zaključnem izpitu SSTŠ Murska
Sobota, št. SP 1994-J-17. gnc‑319594
Šuštar Maja, Jakčeva ulica 39, Ljubljana,
spričevalo 2. letnik Srednje ekonomske šole,
izdano leta 2008. gnp‑319681
Švajgel Leon, Paška vas 37, Šmartno
ob Paki, spričevalo Srednje strokovne
zdravstvene šole Slovenj Gradec, št.
PM445071, izdano leta 2007. gnh‑319689
Topić Katja, Cesta 1. maja 133, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice,
izdano leta 2009/2010. gnf‑319641

Tratnik Ferdo, Pernice 33, Muta,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojno kovinarske šole Ravne na Koroškem,
izdano leta 1996. gni‑319688
Trojar Valerija, Na plavžu 71, Železniki,
diplomo Univerze v Ljubljani, Filozofske
fakultete, št. 640/2005-06, leto izdaje 2007.
gnt‑319627
Valjavec Jan, Sinja Gorica 100A, Vrhnika,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2009. gnm‑319659
Verhovšek Urška, Kompole 13, Štore,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, smer
turistični tehnik, izdano leta 2010. m‑240
Vuković Zoran, Frankovo naselje 6,
Škofja Loka, spričevalo od 1. do 6. razreda
Osnovne šole Ivana Groharja Škofja Loka.
gny‑319647

Drugo preklicujejo
Anderlič Aleksander, Liptovska ulica 16,
Slovenske Konjice, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500009598000, izdajatelj
Cetis Celje. gno‑319657
Andersson Per Adrian, Rožna dolina,
cesta 27. aprila 31, Ljubljana, študentsko
izkaznico,
št.
1919533282,
izdala
Ekonomska fakulteta. gng‑319590
Avbar Tina, Vegova ulica 2, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 01005751, izdala
Pedagoška fakulteta. gng‑319615
Avtoprevozništvo Kobal Dušan s.p.,
Trtnikova 11, Ljubljana - Polje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500012989000,
za voznika Grošić Kenana, izdajatelj Cetis.
gno‑319640
Begović Mile, Streliška pot 14, Nova
Gorica, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500013800000, izdajatelj Cetis.
gnq‑319605
Boštjan Vrtačnik s.p., Ravne 103C,
Šoštanj, licenco, za vozilo M.A.N TGA
35.480, registrska številka CE H3-48M.
gnu‑319626
Brumec Robert, Istrskega odreda 15,
Portorož - Portorose, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazija Piran. gne‑319592
Čulibrk Branislav, Savlje 8, Ljubljana,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500014935002, izdal Cetis d.d.
gnn‑319633
Gajšek Milan, Glavni trg 9, Celje, člansko
ribiško izkaznico, izdala Ribiška družina
Voglajna, Štore. gny‑319622
Hajdinjak Tina, Rimska cesta 7, Log
pri Brezovici, študentsko izkaznico, št.
21091157, izdala Fakukteta za družbene
vede. gni‑319588
Harl Martina, Sp. Slemen 14A, Selnica ob
Dravi, študentsko izkaznico, št. 30800352,
izdala Medicinska fakulteta MB. m‑215
Hvala Dušan, Vojkova ulica 7,
Sežana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002879000, izdajatelj Cetis d.d.
gnc‑319644
Juras Siniša, Jakčeva ulica 32, Ljubljana,
potrdilo za izpit za viličarja, št. 489/94-5,
izdala Delavska univerza Litija, 3. 5. 1994.
gnk‑319661
Kacijan Alex, Suhodolčanova 3, Šentilj
v Slov. goricah, dijaško izkaznico, izdala I.
Gimnazija Maribor, št. 0006031143. m‑254
Kirbiš Denis, Starše 76 b, Starše, potrdilo
o poklicni maturi Srednje ekonomske šole
MB, l. 2005. m‑258

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Komodor, d.o.o., Partizanska cesta 5,
Maribor, licenco, št. E002560/4667, za
vozilo Scania R420/3700 EURO3, registrska
št. MB N7 42T. gnf‑319666
Krapše, d.o.o., Tržaška cesta 23,
Maribor, licenco Skupnosti E - 004208, št.
vloge 03956. gnd‑319693
Kukovec Tadej, Cesta 14. divizije 28,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ
Maribor, št. 0005968723. m‑255
Kus Lejla, Litostrojska cesta 21,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
veterinarska šola. gno‑319682
Lozar Katarina, Visoko 131A, Visoko,
študentsko izkaznico, št. 19520437,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gns‑319603
Marjanović Špela, Vrečkova ulica 4,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 19432486,
izdala Univerza v Ljubljani. gnn‑319637
Masič Anita, Kampel 30D, Koper Capodistria, dijaško izkaznico, izdala
Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper.
gnv‑319650
Medič Marijan, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
potrdilo o vpisu zrakoplova, model: faj
jastreb standard cirrus vtc 75, serijska št:
201, oznaka: SL-3016, potrdilo o vpisu št:
176. gnh‑319539
Medić Zikret, Ivanke Uranjekove 3,
Celje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013760000, izdajatelj Cetis d.d.
gne‑319617
Mirko Tovornik s.p., Podgrad 15D,
Šentjur, potrdila za voznika Esada Škaljić,
izdala Obrtna zbornica Slovenije, št. 008605/
SŠD62-2-2217/2010, veljavnost do 28. 5.
2011. gnu‑319651
Muhić Hasan, Jurčkova 41, Ljubljana,
certifikat Šolskega centra Celje, št. IZO08/3064, izdan leta 2008. gnz‑319671
Narić Stanimir, Kunaverjeva 12, Ljubljana,
potrdilo o uspešno končanem usposabljanju
z delom za KV tesarja, izdano leta 1999,
izdala Srednja gradbena in ekonomska šola
v Ljubljani. gnf‑319620

Narić
Stanimir,
Kunaverjeva
12,
Ljubljana, potrdilo o uspešno končanem
usposabljanju za upravljalca težke gradbene
mehanizacije, izdano leta 2004, izdal Ivis
d.o.o. Trzin. gnz‑319621
Nemec Severin, Kratka ulica 8,
Slovenska Bistrica, dijaško izkaznico, izdala
I. Gimnazija MB, št. 0005998664. m‑252
Pero Jovanovič s.p., Koseskega ulica
17, Ljubljana, izvod licence št. 011784/001,
serijska št. je 1021596, izdan pri OZS dne
23. 1. 2008, z veljavnostjo do 25. 1. 2013; in
izvod licence št. 011784/001, serijska št. O
1021596, izdan pri OZS, dne 23. 1. 2008, z
veljavnostjo do 25. 1. 2013. gnm‑319634
Petek Transport, d.o.o., Gornje Lepovče
99, Ribnica, list št. 00005 pri CEMT št.
00626. gnc‑319669
Pintar Jakob, Šolska cesta 1, Brestanica,
študentsko izkaznico, št. 23090774, izdala
Fakulteta za strojništvo. gni‑319613
Prijatelj Vida, Kompolje 14A, Videm
- Dobrepolje, študentsko izkaznico, št.
G1012567, izdala Fakulteta za gradbeništvo.
m‑234
Ramšak Uršula, Lokovica 63, Šoštanj,
študentsko izkaznico, št. 61253010, izdala
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.
gnj‑319612
Rogelj Ajda, Vidergarjeva ulica 8,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
21090492, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. gnf‑319691
Rumić Sebastjan, Vrh pri Višnji Gori
29, Višnja Gora, voznikove kartice, št.
1070500017972000, izdal Cetis d.d.,
veljavna od 4. 8. 2008 do 4. 8. 2013.
gnk‑319611
Savič Velimir, Raičeva ulica 10,
Maribor, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500022538000, izdal Cetis d.d.
gnh‑319664
Skala Nuša, Blatna Brezovica 5, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 27004859,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnn‑319658
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Slevec Tanja, Preserje pri Radomljah,
Pelechova cesta 16, Radomlje, študentsko
izkaznico, št. 04040452, izdala Fakulteta za
upravo. gnr‑319654
Snoj Matic, Sneberska 162/B, Ljubljana
- Polje, dijaško izkaznico, izdala Srednje
zdravstvene šole Ljubljana. gnk‑319636
Šehović Dino, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehničnih strok Šiška. gnh‑319614
Štritof Marko, Žaga 14, Stahovica,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske
šole
Domžale,
izdano
leta
1978.
gnj‑319662
Tratnjek Bojan, Dupleška cesta 134,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500018527000, izdajatelj Cetis d.d.
gno‑319607
Turk Jože, Podgorska ulica 55,
Kočevje, digitalno tahografsko kartico, št.
107050013276000, izdajatelj Cetis d.d.
gne‑319692
Valenčič Marko, Harije 81/B, Ilirska
Bistrica, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500025368000, izdajatelj Cetis.
gnr‑319604
Zadnikar Bojan, Vrečkova 2, Kranj,
voznikova kartica, št. 1070500023056000,
izdal Cetis, d.d. gnf‑319591
Zgonik Ivo, Boletova ulica 35, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19391451, izdala
Ekonomska fakulteta. gns‑319628
Zorman Viljem, Praprotna Polica 5,
Cerklje na Gorenjskem, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500010598000, izdal Cetis
d.d. gnx‑319673
Zupan Boštjan, Šutna 96, Žabnica,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500023084000, izdal Cetis d.d.
gnp‑319656
Žlebnik Peter, Grušovlje 9, Rečica ob
Savinji, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500000587000, izdajatelj Cetis.
gnc‑319619
Žnidaršič Matic, Apihova 16, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET. gnl‑319610

Stran

1160 /

Št.

35 / 13. 5. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi

1105

Javne dražbe

1123

Razpisi delovnih mest

1128

Druge objave

1130

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov

1137
1137
1151

Zavarovanja terjatev

1153

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

1154
1154
1154
1154
1155
1156

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1157
1157
1157
1158

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike
Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

