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Leto XXI

Javni razpisi
Ob-3062/11
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo
in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, ZSPDSLS) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: zemljiške parcele številka 1.S, stavbišče površine 1.396 m2, parcela številka 1/1, travnik površine 2.248 m2,
parcela številka 1/2, gozd površine 4.683 m2,
parcela številka 1/3, gozd, površine 1.043 m2,
parcela številka 332, vodotok površine
187 m2, parcela številka 333, vodotok površine 158 m2, parcela številka 334, vodotok površine 424 m2, parcela številka 43.S,
stavbišče površine 198 m2, parcela številka
5/1, sadovnjak površine 8.733 m2, parcela
številka 5/3, travnik površine 2.330 m2, parcela številka 7/1, pašnik površine 486 m2,
parcela številka 8/4, pašnik površine 140 m2,
parcela številka 62.S, funkcionalni objekt površine 9 m2, parcela številka 4, njiva površine
306 m2, parcela številka 5/2, gozd površine
554 m2, parcela številka 2/1, sadovnjak površine 4.081 m2, parcela številka 2/2, sadovnjak površine 5.946 m2, parcela številka
2/3, pašnik površine 306 m2, parcela številka 314/4, travnik površine 673 m2, parcela
številka 2/4, pašnik površine 185 m2, vse
v katastrski občini 704 – Čreta in parcela
številka 397/2, travnik površine 15.427 m2 in
travnik površine 7.094 m2, v katastrski občini
705 – Slivnica.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena: 500.104,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
od poziva k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.

Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana, pritličje, sejna soba, sreda dne
1. 6. 2011, z začetkom ob 9. uri.
7. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne
cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972
sklic na št.: 18 33111-7141998-20100000.
Dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo
o plačilu varščine s priloženo celotno številko
računa za primer vračila varščine. Uspelemu
dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj
ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter se
nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku;
d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin, plača kupec;
f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
g) nepremičnine so na prodaj po načelu
videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine
se obrnite na Igorja Jevnikarja, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16,
Ljubljana, tel. 01/400-53-73, e-pošta: igor.
jevnikar@gov.si
Vlada Republike Slovenije
Ob-3141/11
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list

RS, št. 20/11), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10 – ZUKN in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011),
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07,
99/08 in 17/09) in Programa spodbujanja
konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore
Pokolpju v obdobju 2011–2016 (sklep Vlade
Republike Slovenije št. 30300-2/2011/4, z
dne 7. 4. 2011), objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000
Ljubljana,
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij
in ustvarjanja novih delovnih mest
na območju občin Osilnica, Semič,
Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok
in Kostel v letu 2011 in 2012
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki in bistveni spremembami
proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
Investicija se mora izvajati na območju občin
Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj,
Loški Potok in Kostel.
II. Razpoložljiva sredstva in vrednost sofinanciranja
Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2011 in 2012 znaša 5.050.000 evrov,
in sicer
– 3.220.000 evrov 2011,
– 1.830.000 evrov 2012.
Nepovratna sredstva za te namene so
zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: 9891-Dodatni ukrepi za
problemska območja.
Razpis je razdeljen na dva sklopa:
– za sklop A: višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je najmanj 15.000 in največ 50.000 evrov,
– za sklop B: višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je najmanj 50.001 in največ 500.000 evrov.
Vlagatelj lahko kandidira na razpis samo
z eno prijavo na samo en sklop.
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Investicija oziroma prijavljena faza investicije ne sme biti začeta pred oddajo vloge
na razpis.
Upravičeni stroški so:
– nakup zemljišč,
– gradnja in nakup objektov,
– nakup strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.
Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:
– 50% vrednosti upravičenih stroškov za
mala podjetja,
– 40% vrednosti upravičenih stroškov za
srednja podjetja in
– 30% vrednosti upravičenih stroškov za
velika podjetja,
ne glede na to iz katerih javnih virov
(sredstva občinskih proračunov, državnega
proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena
po več shemah hkrati, vključno s pomočjo
po pravilu »de minimis« in individualnih pomočeh.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije
(ES) o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive s skupnim trgom z uporabo členov
87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214, z dne 9. 8.
2008, str. 3).
Ostali pogoji in merila se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
III. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09
– UPB3 in 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10,
Up-1772/08-14, Up-379/09-8), ki bodo izvajala projekt začetne investicije na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.
Za podjetja se po tem razpisu štejejo vse
pravne osebe, registrirane po navedenih
predpisih in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2),
– niso insolventne glede na 2. točko
tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10 in
106/10),
– imajo registriran sedež ali podružnico
na območju izvajanja Programa spodbujanja
konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore
Pokolpju v obdobju 2011–2016,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem
državnih pomoči v Evropski uniji.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko
le podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni
vlagatelji:
– ki delujejo na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999, o
skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in
proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17, z dne
21. 1. 2000, str. 22),
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– ki delujejo na področju premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1407/2002 z dne 23. 7. 2002, o državni
pomoči za premogovništvo (UL L št. 205, z
dne 2. 8. 2002, str. 1),
– ki delujejo na področju primarne pridelave kmetijskih pridelkov, naštetih v Prilogi
I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti,
– ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244, z dne
1. 10. 2004, str. 0002).
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij,
– ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov, naštetih v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko
in mlečne proizvode ter proizvode, ki ustrezajo kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste
izdelke;
– ki delujejo na področju predelave in
trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg,
– pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ki delujejo na področju jeklarstva in
železarstva in se ukvarjajo s proizvodnjo
izdelkov, naštetih v 29. točki 2. člena Uredbe Komisije (ES) o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214,
z dne 9. 8. 2008, str. 3),
– ki delujejo na področju industrije sintetičnih vlaken in se ukvarjajo s proizvodnjo
izdelkov, naštetih v 30. točki 2. člena Uredbe
Komisije (ES) o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214,
z dne 9. 8. 2008, str. 3),
– kadar je pomoč pogojena s prednostjo
rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
– za aktivnosti povezane z izvozom, ko
je pomoč neposredno vezana na izvožene
količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče
izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– podjetja kjer je lastnik oziroma zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec, vključno z sorodniki v ravni črti do katerega koli kolena
ali v stranski črti do tretjega kolena, pripravljal Program spodbujanja konkurenčnosti in
ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016.
Do sredstev so upravičena tudi podjetja,
ki na dan objave razpisa niso registrirana
oziroma nimajo registrirane podružnice na
območju občin Osilnica, Semič, Metlika,
Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel,
pod pogojem, da kolikor je njihov projekt
začetne investicije izbran za sofinanciranje,
v šestih mesecih od prejema odločbe o dodelitvi sredstev oziroma do skrajnega roka
za izstavitev zahtevka, na področju občin
Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj,
Loški Potok ali Kostel registrirajo sedež ozi-

roma podružnico, začnejo s poslovanjem in
zaposlijo najmanj tri osebe.
IV. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog (sklop A in B)
a
b
c
d
e

Merilo
Dodana vrednost na zaposlenega
Število ustvarjenih novih delovnih
mest
Okolje
Lokacija investicije
Cilj investicije

Merila za vrednotenje vlog (sklop A turizem in B turizem)
a
b
d
f
g

Merilo
Dodana vrednost na zaposlenega
Število ustvarjenih novih delovnih
mest
Lokacija investicije
Število novih ležišč
Kategorija nastanitvenega obrata

Projekti z enakim številom točk bodo razvrščeni glede na koeficient čiste donosnosti
kapitala.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V. Obdobje financiranja
Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva, je proračunsko leto 2011 in
2012. SVLR bo sofinancirala le upravičene
stroške prijavljene investicije oziroma prijavljene faze investicije, ki bodo nastali od oddaje vloge na razpis do najkasneje 28. 10.
2011 oziroma v letu 2012 do najkasneje
26. 10. 2012.
VI. Način prijave in razpisni roki
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge)
na naslov Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, je 30. 6.
2011, do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani,
dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest
na območju občin Osilnica, Semič, Metlika,
Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v
letu 2011 in 2012« in s polnim nazivom in
naslovom vlagatelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo
na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v
skladu z navodili nalepite na sprednjo stran
ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni
dokumentaciji – točka št. 11: Oprema ovojnice).
Vlagatelj mora na ovojnici označiti na
kateri sklop se prijavlja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo oddane na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma oziroma
ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene vlagatelju.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, stroški projekta in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR).
VII. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečateno ovojnico
in izpolnjene, podpisane ter žigosane dokumente, zvezane v skupen dokument, po
naslednjem vrstnem redu:
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– izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni
obrazec št. 1);
– izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni
obrazec (razpisni obrazec št. 2);
– originalno potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike Slovenije o poravnanih
zapadlih davčnih obveznostih do Republike
Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od dneva oddaje vloge na razpis;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3) in zahtevane obvezne priloge,
– cenitev nepremičnine v primeru nakupa nepremičnin, ki mora biti izdelana s strani
sodno zapriseženega cenilca in ne sme biti
starejša od enega leta – ob črpanju je potrebno predložiti overjeno pogodbo skupaj
z dokazili o plačilu in vsaj potrjen zemljiško
knjižni predlog,
– predračuni, ponudbe in/ali predpogodbe za vse upravičene stroške (razen za
nakup nepremičnin, za katere je potrebno
upoštevati prejšnjo alineo) – ob črpanju pa
je potrebno predložiti pogodbe in račune z
dokazili o plačilu.
V vsoti predloženih predračunov in predpogodb morajo biti vključeni vsi popusti. Kolikor se bo vsota predračunov in predpogodb
upravičenih stroškov razlikovala od vsote
upravičenih stroškov v poslovnem načrtu,
lahko komisija zahteva dodatno obrazložitev
ali uskladitev zneskov. Če upravičenec, v
predpisanem roku, tega ne stori, bo komisija
vlogo kot neutemeljeno zavrnila.
– zemljiško knjižni(e) izpisek(e); v primeru, da vlagatelj ni lastnik pa še kopijo
pogodbe o najemu in soglasje lastnika(ov)
k predvideni investiciji kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta na(v) katerem se izvaja investicija,
– potrdilo pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje o številu zaposlenih na
dan objave javnega razpisa,
– poslovni načrt,
– izpolnjen in parafiran Vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5),
– v primeru investicije z upravičeno vrednostjo nad 500.000 EUR (brez DDV), investicijski program v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).
Iz poslovnega načrta oziroma investicijskega programa mora biti razvidno, da bo
prijavitelj zaradi prejete regionalne državne
pomoči izpolnil enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta
ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali
finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne
pomoči, skrajšal dejanski čas, ki ga bo prosilec porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečala finančna vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal
ali
– da projekta brez prejete regionalne
državne pomoči, ne bi bilo možno izpeljati,
– kolikor ima prijavitelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi
druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti
ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov.
Kolikor višine niso zagotovljene, mora podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz
lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo
opredeljeni. Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi
izjavo banke o nameri kreditiranja investicije

v višini odobrene subvencije, kolikor bo ta
sredstva zagotavljal s premostitvenim kreditom,
– kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri investiciji,
– v primeru nakupa rabljenih strojev in
opreme, je potrebna tudi izjava prodajalca,
da predmet nakupa v preteklih petih letih ni
bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev
ali javnih virov,
– tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru
gradbenih del, prospekt opreme ali strojev
oziroma dokumentacija o prikazu investicije,
– v primeru graditve ali izvajanja del na
objektih, pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje, ki
se mora glasiti na prijavitelja in prijavljeno
investicijo,
– mnenje občine oziroma pooblaščene
organizacije za turizem o dosedanjem poslovanju (potrdilo o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane turistične takse za
leti 2009 in 2010), za upravičence, ki kandidirajo za sofinanciranje investicij v turizem,
– dokazilo o kategorizaciji objekta za
upravičence, ki kandidirajo za sofinanciranje investicij v turizem.
Investicijska dokumentacija ne sme biti
starejša od 1 leta.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
VIII. Datum in način obravnave vlog
Odpiranje vlog bo 1. 7. 2011.
Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje
vlog ne bo javno. Vse pravočasno prispele
pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna
komisija.
Strokovna komisija bo v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem
dni po prejetju poziva. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo. Zavržejo se tudi
nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne
bo dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Na podlagi predloga strokovne komisije
bodo vlagatelji s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko v roku 45 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
Zoper sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko je možna pritožba v roku osmih dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je potrebno nasloviti na: Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, Ljubljana, s
pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin
Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj,
Loški potok in Kostel v letu 2011 in 2012«,
navedenim sklopom na katerega se vlaga
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pritožba in s polnim nazivom in naslovom
pritožnika.
IX. Pogodba
V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi
sredstev, bo upravičenec s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko podpisal pogodbo (vzorec
pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za
sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko
jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv,
da pristopijo k podpisu pogodbe s Službo
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Če se v
roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv,
se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev
sredstev.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila pri Razvojnem centru Novo mesto, Ljubljanska 26, Novo mesto, e-pošta: razvojni.center.nm@siol.net, ali na spletni strani
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko.
Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: http://www.svlr.gov.
si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo
kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 39/2011
Ob-3125/11
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, znanstvenoizobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad" v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in
finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga je Vlada Republike
Slovenije sprejela na 131. redni seji dne
21. aprila 2011, ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 91/09) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje udeležbe
slovenskega dijaka
na Benjamin Franklin
mednarodnem poletnem institutu
v letu 2011
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov udeležbe enega slovenskega dijaka na
Benjamin Franklin mednarodnem poletnem
institutu v letu 2011 (v nadaljevanju: poletna
šola) z dodelitvijo štipendije za pokritje naslednjih stroškov udeležbe:
– povratnega letalskega prevoza med
letališčem v Sloveniji oziroma izjemoma
drugim letališčem in letališčem Greensboro
(GSO) v ZDA,
– drugih stroškov, nastalih zaradi udeležbe na poletni šoli.
Štipendija vključuje tudi enkratni dodatek
v višini 300,00 EUR.
2. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa je 2.500,00 EUR.
Skupna vrednost štipendije ne sme presegati vrednosti tega razpisa.
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3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je sprejet na poletno šolo;
– je v šolskem letu 2010/2011 vpisan
na javno veljavni srednješolski izobraževalni program na javno veljavni izobraževalni
ustanovi v Republiki Sloveniji;
– udeležbo na poletni šoli bo izobraževalna ustanova, na kateri je kandidat v
Republiki Sloveniji vpisan, vrednotila kot
del izobraževalnega programa;
– za udeležbo na poletni šoli hkrati ne
prejema katere od štipendij za študijske
obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji
ali iz tujine, razen sofinanciranja stroškov
poletne šole v ZDA, povezanih z nastanitvijo, prehrano ter drugimi aktivnostmi;
– ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji;
– ni vpisan v evidenco brezposelnih
oseb pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Za
mladoletne kandidate mora prijavnico podpisati tudi zakoniti zastopnik kandidata.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o vpisu v šolskem letu
2010/2011;
– potrdilo izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, na katero je vpisan, da bo
udeležbo na poletni šoli vrednotila kot del
izobraževalnega programa.
Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka so
lahko kopije, pri čemer si javni sklad pridržuje pravico zahtevati na vpogled originale.
Potrdilo o sprejemu kandidata na poletno šolo bo pridobil javni sklad.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi komisija,
ki jo s sklepom imenuje direktor javnega
sklada. Komisija postopek javnega razpisa
vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja
splošni upravni postopek ter Splošnimi pogoji Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije.
Ker javni razpis določa odprti rok prijave, bo za sofinanciranje izbran tisti kandidat, katerega vloga bo prva izpolnjevala
pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem
redu prispelih popolnih vlog.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: javni sklad vsem kandidatom izda
odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti
odločbe javni sklad z izbranim kandidatom
sklene pogodbo o štipendiranju.
7. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije
se izvrši po sklenitvi pogodbe o štipendiranju skladno z določili pogodbe.
8. Pogodbene obveznosti
Štipendist je dolžan v roku enega meseca po zaključku poletne šole javnemu
skladu predložiti poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru poletne šole.
Štipendist je dolžan v roku 30 dni po
zaključku šolskega leta, v katerem je prejel
štipendijo za poletno šolo, javnemu skladu
predložiti potrdilo matične izobraževalne
ustanove v Republiki Sloveniji o prizna-
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nju obveznosti, opravljenih v okviru poletne šole.
9. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo javnega razpisa in prijavni
obrazec kandidati dobijo na spletni strani
www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 100 Ljub
ljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v
sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med
9. in 14. uro, pri Sabini Mikuletič (e-pošta: sabina.mikuletic@sklad-kadri.si, tel.
01/434-15-50).
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 109. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav je določen kot
odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in
traja do porabe sredstev, vendar najdlje do
vključno 8. julija 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
javni sklad prejme, preden se izteče rok
za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni
sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na
pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, in
sicer vsak ponedeljek, torek in četrtek, med
9. in 15. uro, ob sredah, med 9. in 16. uro,
ter ob petkih, med 9. in 14. uro. Osebno
oddana prijava se bo štela za pravočasno,
če bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta razpis.
Kandidat, ki ne bo oddal popolne prijave, bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če
kandidat prijave ne bo dopolnil v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo
javni sklad tako prijavo zavrgel.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.
si, osebno ali telefonsko, med uradnimi
urami, vsak delovni dan, od ponedeljka do
petka, med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi
med 14. in 16. uro, pri Sabini Mikuletič, tel.
01/434-15-50, e-pošta: sabina.mikuletic@
sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 5100-16/2011-1
Ob-3178/11
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), ter Uredbo o ratifikaciji Sporazuma
o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije, Uradni list RS-MP, št. 14/03,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Republiko Turčijo
v letih 2012–2014
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2012–2014
na vseh področjih znanosti.
Bilateralni projekti trajajo tri leta.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Turčija.
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
Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih
turških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in turških 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
turški vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Republiki Turčiji: TUBITAK,
http://www.tubitak.gov.tr/uidb,
kontaktna
oseba je gospa Eylem Istem Bali, e-pošta
uidb@tubitak.gov.tr).
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.
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Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (Skupna komisija za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Republiko Turčijo, v nadaljnjem besedilu:
skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo
ob koncu leta 2011. Sklep o izboru prijav
za sofinanciranje izda direktor agencije na
podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je
dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2012–2014 znaša okvirno 48.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2012–2014 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in
porabo časa, za slovenske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Turčiji;
– stroške bivanja za turške raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplom
cev; 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
1252 EUR mesečno;
– dnevnice za turške raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine, določene v
veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list
RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), tj. 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije turškim raziskovalcem, ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2012 do 31. decembra 2014.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BITR-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 29. 7.
2011 do 12. ure. Prijaviteljem svetujemo,
da zaradi možne obremenjenosti strežnika
prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega
roka.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijaviteljraziskovalec nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci)
in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z
lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

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 Turčijo v letih 2012–2014" in obvezno oznako prijave
(obrazec ARRS-BI-TR-JR-Prijava/2011) ter
z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova 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 29. 7. 2011 do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
do 29. 7. 2011 do 12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani
obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska oblika; točka
9.2. – oddaja prijave brez digitalnega podpisa – elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje
vse zahtevane podatke, kot jih določa ta
javni poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 4/11).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav:
Odpiranje prijav bo predvidoma 3. 8.
2011 ob 10. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni predvidoma do konca leta 2011.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
Javni razpis bo od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije
objavljen na spletni strani agencije www.
arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri 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-3124/11
Slovenski regionalno razvojni sklad (v
nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11,
Uredbe o določitvi obmejnih problemskih
območjih (Uradni list RS, št. 22/11), Uredbe
o izvajanju ukrepov endogene regionalne
politike (Uradni list RS, št. 24/11), Zakona o
javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS,
št. 11/11), Zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZJS-1), Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10
in 4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809,
61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta
2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
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združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih
izjemah), (UL EU L št. 800/2008 z dne 9. 8.
2008), Uredbe o dodeljevanju regionalnih
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06,
70/07, 99/08 in 17/09), Splošnih pogojev poslovanja Sklada z dne 23. 7. 2009, Pogodbe
št. C 1536-11B990001 o izvedbi Sklopa A
projekta »Ukrepi na obmejnih problemskih
območjih v kombinaciji z ukrepom regijskih
garancijskih shem na območju celotne države« za obdobje 2011–2012, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij
in ustvarjanja novih delovnih mest
na obmejnih problemskih območjih
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na obmejnih problemskih območjih, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest in pospeševanje
podjetništva in razvoja ter s tem ohranitve
poseljenosti na obmejnih problemskih območjih.
2. Cilj javnega razpisa je:
– spodbujanje podjetij k začetnim investicijam, ki prinašajo višjo dodano vrednost
na zaposlenega,
– spodbujanje zaposlovanja in
– dvig konkurenčnosti na obmejnih problemskih območjih.
3. Upravičena območja izvajanja investicij v 9 regijah in v 56 občinah so:
Goriška: Ajdovščina, Brda, Cerkno, Kanal, Miren - Kostanjevica, Vipava
Gorenjska: Bohinj, Jezersko, Kranjska
Gora, Preddvor, Gorje,Tržič, Žirovnica
JV Slovenija: Dolenjske Toplice, Ribnica,
Šentjernej
Koroška: Črna na Koroškem, Mežica,
Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj
Gradec, Ribnica na Pohorju, Vuzenica
Notranjsko kraška: Loška dolina, Ilirska
Bistrica, Pivka, Postojna
Obalno kraška: Divača, Hrpelje - Kozina,
Komen
Podravje: Benedikt, Cirkulane, Kungota,
Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Podlehnik,
Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana,
Videm, Zavrč, Žetale
Posavje: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki
Savinjska: Kozje, Luče, Rogatec, Podčetrtek, Solčava, Šmarje pri Jelšah.
4. Višina sredstev
Razpoložljiva sredstva po tem javnem
razpisu so nepovratna sredstva in se razpisujejo za leti 2011 in 2012. Sredstva za
investicije so zagotovljena v državnem proračunu na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko – 9891.
Skupna višina nepovratnih sredstev za
obe leti znaša 14.658.200 EUR, od tega:
– 7.220.000 EUR za sofinanciranje začetnih investicij v letu 2011 in
– 7.438.200 EUR za sofinanciranje začetnih investicij v letu 2012.
Prijavitelju je po tem javnem razpisu lahko odobrena le ena investicija.
5. Višina sofinanciranja
Nepovratna sredstva se dodelijo v odstotku od vrednosti upravičenih stroškov
investicije (brez DDV). Skrajne dovoljene
meje državne pomoči pri investicijah so:
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– 30% za velika podjetja in podjetja v
sektorju transporta,
– 40% za srednja podjetja in
– 50% za mala oziroma mikro podjetja.
6. Finančni pogoji
1. Maksimalna višina odobritve nepovratnih sredstev je omejena na 500.000 EUR,
minimalna pa na 10.000 EUR. Pri sofinanciranju je potrebno upoštevati zgornje meje
intenzivnosti državnih pomoči. Investicija
mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec investicije.
2. Prijavitelj mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.
3. Nepovratna sredstva po tem razpisu
se dodeljujejo po regionalni shemi državnih
pomoči, s št. priglasitve: BE01-17832622007, BE01-1783262-2007/I.
4. Dodelitev nepovratnih sredstev predstavlja državno pomoč in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri isti
investiciji.
5. Državna pomoč za investicijo se ne
sme združevati z državno pomočjo dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na iste
upravičene stroške, če bi s tem presegla
zgornjo mejo intenzivnosti, iz poglavja 5 in
točke 4, 6 poglavja.
6. V primeru, da je prijavitelj v zadnjih
treh letih prejel pomoč v obliki tveganega
kapitala, je potrebno upoštevati še posebna
pravila iz teh področij. Če pa za pomoč zaprosi podjetje, ki večino dohodkov ustvari v
sektorju zračnega ali zemeljskega tovornega transporta, je treba poleg določb Uredbe
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja.
7. Prijavitelj mora podati izjavo, da ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah in da
ni v fazi pridobivanja takih pomoči, oziroma
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil
prestrukturiranje.
8. Prijavitelj mora podati izjavo, da za
prijavljeno investicijo ni pridobil drugih javnih
sredstev. Kolikor je prijavitelj prejel sredstva
državnih pomoči za isto investicijo iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko
sheme, po kateri je pridobil ta sredstva ter
predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo,
iz katere je razviden prejem teh sredstev.
Kolikor pa ta sredstva prejme kadarkoli kasneje v času trajanja investicije, pa je o tem
nemudoma dolžan obvestiti Sklad.
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9. Nepovratna sredstva se upravičencu
izplačajo na osnovi zahtevka za izplačilo.
Upravičenec mora izstaviti zahtevek za izplačilo in ga skupaj s prilogami posredovati
Skladu najkasneje do:
– 30. 9. 2011 za črpanje odobrenih sredstev za leto 2011 in
– do 30. 9. 2012 za črpanje odobrenih
sredstev za leto 2012.
Odobrena nepovratna sredstva upravičenec lahko črpa le v koledarskem letu, za
katerega je sredstva pridobil.
∙ Zahtevku za izplačilo bo potrebno priložiti
– poročilo o izvajanju investicije v elektronski (na CD-ju) in tiskani obliki (vzorec je
v razpisni dokumentaciji),
– račune, pogodbe ali situacije za uveljavljanje upravičenih stroškov investicije
(originale ali originalno overjene fotokopije), ki se glasijo na upravičenca z datumom
opravljene storitve po dnevu oddaje vloge
na javni razpis,
– prijaviteljeve pisne izjave, da so vsa
dokazila, ki izkazujejo opravljena dela na
katera se nanaša zahtevek v skladu z določili javnega razpisa,
– potrdila – dokazila o plačilu računov,
dobavnice (iz njih mora biti razviden izdajatelj in prejemnik) in dokazilo o prevzemu
oziroma instalaciji opreme,
– plačilne liste za uveljavljanje stroškov
novo zaposlenih delavcev s pripadajočim
obrazcem (M1/M2) in dokazilom o nakazilu
le-teh.
10. Rok sklenitve pogodbe je praviloma
do 10 dni od vročitve sklepa o odobritvi nepovratnih sredstev investicije prijavitelju. Pogodba v obliki notarskega zapisa s klavzulo
neposredne izvršljivosti o dodelitvi nepovratnih sredstev se sklepa na Skladu. Strošek
sklepanja pogodbe v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti bremeni upravičenca.
11. Za zavarovanje obveznosti po pogodbi za nepovratna sredstva upravičenec
praviloma zavaruje z bianko podpisanimi
menicami, skupaj z menično izjavo in s klavzulo »brez protesta«.
12. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih
sredstev in od sklenitve pogodbe. Prav tako
se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev,
kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu,
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje.

Velikih podjetjih

Če se upravičenec v roku, ki je naveden v
sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke 4. iz 42. člena Splošnih pogojev sklada
šteje, da je umaknil vlogo. V primeru, da
upravičenec odstopi od pridobitve sredstev,
mora pisno obvestiti Sklad.
nja

7. Nameni in splošni pogoji dodeljeva-

1. Prijavitelji na javni razpis so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v
nadaljevanju: prijavitelji), ki so bila registrirana do vključno 31. 3. 2011 in se ukvarjajo
z gospodarsko dejavnostjo in bodo izvajali
začetno investicijo na obmejnih problemskih
območjih, to so:
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 s spr. in
dop.), in
– zadruge po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 UPB2 s spr. in dop.).
– Za opredelitev velikosti prijavitelja se
uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in
88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214, z dne
9. 8. 2008, v nadaljevanju: Priloga I).
2. Velikemu podjetju je mogoče sredstva
dodeliti le, če bo prijavitelj s prejetimi sredstvi izpolnil najmanj enega od naslednjih
pogojev:
– povečal stvarno velikost investicije ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– povečal obseg investicije ali aktivnosti,
ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje investicije,
– dejansko povečal finančno vrednost
investicije ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– investicije brez prejete državne pomoči
ne bi mogel izpeljati na območju Republike
Slovenije.
3. Prijavitelj se za nepovratna sredstva
prijavi z obrazcem Sklada vrste Bn (obrazec
je sestavni del razpisne dokumentacije) s
pripadajočimi prilogami, ki so navedene v
poglavju 8. tega razpisa.
4. Prijavitelj mora pri investiciji izkazati
zaprto finančno konstrukcijo. Sredstva, pridobljena po tem javnem razpisu, se lahko
kombinirajo z drugimi sredstvi (tudi javna
sredstva), vendar le do maksimalne dovoljene višine državne pomoči.
5. Upravičeni stroški investicije (brez
DDV) lahko zajemajo pri:

Mikro, malih in srednje velikih podjetjih

nakup objektov, tj. objektov s pripadajočimi zemljišči, ter poslovnih prostorov
gradnja in obnova objektov (pripravljalna, rušitvena, zidarska in obrtniška dela ipd. ter stroški nadzora, ki so lahko do največ vključno
1% vrednosti upravičenih gradbenih del) in komunalno ter infrastrukturno urejanje zemljišč. Pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža.
nakup strojev in opreme (z montažo ter prevozom)
Nabavljena osnovna sredstva, tj. stroji in oprema, morajo biti
nova.

Nabavljena osnovna sredstva, tj. stroji in oprema, so lahko
rabljena, vendar ne starejša več kot 5 let.

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja) pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja)
do 50% upravičenih stroškov celotne investicije
do 100% upravičenih stroškov celotne investicije.
stroški dela na novo zaposlenih delavcev v povezavi s prijavljeno investicijo, vendar do največ 20% vrednosti investicije, in
maksimalno 800 EUR na novozaposlenega na mesec (za največ obdobje od datuma nove zaposlitve do zadnjega meseca pred
izstavitvijo zadnjega zahtevka za nakazilo)
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– V primeru prevzema je treba vrednost
osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno
državno pomočjo, dodeljeno še pred nakupom, odšteti od vrednosti sredstev, ki so
predmet nakupa.
– V primeru, da se investicija izvaja na
nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih
oseb, mora imeti prijavitelj za opravljanje dejavnosti v njej dolgoročno najemno pogodbo
(z veljavnostjo vsaj 5 let po zaključku investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta
za majhna in srednja podjetja) in soglasje
lastnika k izvedbi investicije.
– V primeru, da gre za nakup rabljenih
strojev ali opreme, mora prodajalec podati
izjavo, da le-ti v preteklih petih letih niso bili
kupljeni s pomočjo nepovratnih sredstev ali
javnih virov.
– Financirane investicije oziroma upravičeni stroški v materialne in nematerialne
investicije se morajo:
– vključiti v aktivo podjetja ter se
obravnavati kot osnovna sredstva, ki se
amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana s prijaviteljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše
od 25%). Nakup investicijskih sredstev tudi
ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med
sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske
družbe in gospodarsko družbo,
– ohraniti v regiji in podjetju vsaj 5 let
po zaključku investicije za velika podjetja,
oziroma vsaj 3 leta za majhna in srednja
podjetja, osnovna sredstva, ki so predmet
sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi
pred potekom roka s pogojem, da podjetje
nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak
namen. Podjetje mora o tem predhodno obvestiti Sklad.
6. V primeru, da so v zaključnem finančnem obračunu investicije izkazani stroški, ki
so manjši od predvidene vrednosti investicije, se znesek sofinanciranja s strani Sklada
sorazmerno zmanjša
7. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Sklada. V
primeru, da želi upravičenec zaradi estetske skladnosti ali celostne podobe namestiti oznako ali označevalno tablo drugačnih
dimenzij in/ali izvedbe, lahko to po predhodnem soglasju Sklada izvede na svoje
stroške.
8. Prijavitelj postane upravičenec, ko izpolnjuje pogoje javnega razpisa in je investicija potrjena oziroma mu je izdan sklep o
dodelitvi nepovratnih sredstev.
9. Do sredstev niso upravičeni prijavitelji, ki:
∙ se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode ter proizvode, ki ustrezajo CN
kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke;
∙ imajo kot dejavnost registrirano ribogojstvo, ribištvo ali premogovništvo;
∙ imajo kot dejavnost registrirano jeklarstvo ali železarstvo;
∙ imajo kot dejavnost registrirano proizvodnjo sintetičnih vlaken;
∙ izpolnjujejo merila za podjetja v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o

državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in Zakonom o
pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (UL C 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o
pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno
besedilo); mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se
ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu
Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni
postopek po predpisih, ki urejajo finančno
poslovanje podjetij, podjetja v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije;
∙ so navedeni na seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 43/07 in
spremembami) in v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
(Uradni list RS, št. 45/10 in spremembami);
∙ opravljajo dejavnost razvrščeno, v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
Uradni list RS, št. 17/08): področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
∙ delujejo v aktivnostih, povezanimi z
izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev
in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno
aktivnostjo;
∙ so pridobili pomoč, ki daje prednost
uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
∙ so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še
ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje
podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
∙ so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
∙ so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 126/07 s spremembami);
∙ imajo neporavnane zapadle obveznosti
do države in Sklada;
∙ so njihove dejavnosti izločene iz shem
državnih pomoči v Evropski uniji oziroma
investicijo izvajajo na območju:
– Posočja, ker so sredstva za to območje zajeta že v okviru Zakona o popotresni
obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju,
– Podravja v 3 občinah v okviru Upravne
Enote Ormož, saj so te občine zajete že v
okviru enakih ukrepov v okviru Zakona o
razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015),
– Jugovzhodne Slovenije v 7 občinah
Pokolpja, za katere se pripravljajo enaki
ukrepi v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016).
10. Neupravičeni stroški po tem javnem
razpisu so:
∙ stroški, katerih povračilo je bilo za isti
namen že pridobljeno iz drugih javnih virov
(s čimer bi skupna državna pomoč presegla
dovoljeni delež investicije),
∙ stroški predelave in trženja kmetijskih
pridelkov ter proizvodov, katerim je znesek
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pomoči določen na podlagi cene ali količine
kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od
pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in
proizvode,
∙ stroški predelave in trženja kmetijskih
pridelkov ter proizvodov, kadar je dodelitev
pomoči pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na pridelovalce,
∙ stroški aktivnosti povezanimi, z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na
izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
∙ stroški nakupa transportnih sredstev
(premično premoženje) v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
∙ stroški davka na dodano vrednost ter
drugih davkov ter dajatev,
∙ stroški nakupa vozil, ki niso povezani z
opravljanjem dejavnosti,
∙ stroški priprave razpisne dokumentacije, prijave na javni razpis oziroma investicijske dokumentacije za prijavo vloge na
ta razpis in
∙ samostojni nakup zemljišč,
∙ stanovanjska gradnja,
∙ za refinanciranje oziroma nadomeščanje starih posojil in leasinga,
∙ sofinanciranje sredstev za nadaljnji najem in/ali prodajo.
11. Prijavitelj mora biti registriran oziroma imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet
investicije.
12. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne
dediščine in varstvo okolja.
13. Investicija ne sme biti začeta pred
vložitvijo vloge na javni razpis. Kolikor je
bila investicija pred tem že začeta, ne bo
upravičena do sredstev. Začetek izvajanja
investicije pomeni začetek izvajanja npr.
gradbenih del ali zavezujoče naročilo opreme.
14. Upravičenec mora z odobreno investicijo 3 leta po njenem zaključku:
– povečati število zaposlenih oziroma
ohraniti število zaposlenih ob povečanju prijaviteljeve konkurenčnosti in/ali izboljšanju
tehnološkega procesa ali
– doseči povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega v podjetju.
Neto povečanje števila zaposlenih je
absolutna razlika med številom zaposlenih
pred oddajo vloge in številom zaposlenih na
dan najkasneje tri leta po zaključku investicije (v skladu s prijavo).
V primeru, da investicija ne izkazuje navedenih rezultatov, je prijavitelj dolžan Skladu predložiti pisno obrazložitev vzrokov odstopanj. Tako tudi v primeru, da pri izvajanju investicije, za katero so bila dodeljena
nepovratna sredstva, pride do sprememb,
je upravičenec dolžan v roku 15 dni o tej
spremembi obvestiti Sklad.
15. Investicija mora biti zaključena v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 30. 9. 2011 za sofinanciranje v letu
2011 oziroma 30. 9. 2012 za sofinanciranje
v letu 2012. Kolikor je investicija sofinancirana v obeh letih mora biti zaključena do
30. 9. 2012. Rok za zaključek investicije se
opredeli v sklepu in pogodbi. Za zaključek
investicije se šteje končanje investicijskih
del oziroma vključitev strojev ali opreme v
objektih v proizvodni proces.
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Poročila so namenjena spremljanju in
vrednotenju investicije. Upravičenec mora o
poteku investicije Skladu poročati:
– ob izdaji zahtevka za izplačilo,
– ob zaključku investicije in
– enkrat letno do 31. 1. za ves čas spremljanja investicije (obdobje 3 oziroma 5 let
po zaključku investicije), za kar se zaveže
tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev. V poročilih mora upravičenec poročati o poteku
investicije in:
– doseženih ciljih zastavljenih pri investiciji (obrazec za poročanje je v razpisni
dokumentaciji).
Poročilo o poteku investicije mora biti posredovano v elektronski in papirnati obliki.
16. V primeru dvoma glede upravičenosti
investicije in prijavitelja lahko Sklad zahteva
dodatna pojasnila ali dokazila.
8. Vsebina vloge (priloge in dokazila)
Vsa dokumentacija ter priloge se morajo
glasiti na prijavitelja ter prijavljeno investicijo
1. V celoti izpolnjen originalni elektronski
obrazec Bn v elektronski (na CD-ju) in papirnati obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) z
datoteko popisa stroškov. Elektronska različica izpolnjenih razpisnih obrazcev mora biti
enaka papirnati različici. V primeru razlik se
upošteva vloga v papirnati obliki.
2. Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec št. 1).
3. Kratek opis investicije in dejavnosti
prijavitelja (obrazec št. 2).
4. S strani odgovorne osebe parafiran
vzorec pogodbe (obrazec št. 3).
5. Investicijska dokumentacija, tj. poslovni načrt oziroma v primeru investicije
z upravičeno vrednostjo nad 500.000 EUR
(brez DDV) pa investicijski program v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06, 54/10).
Investicijska dokumentacija mora biti
skladna s prijavnim obrazcem ter praviloma ne sme biti starejša od 1 leta, pri njeni
pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja
in izkaza poslovnega izida za zadnje leto
poslovanja in splošne diskontne stopnje, ki
je 7%.
Poslovni načrt mora vsebovati najmanj
osnovne podatke o prijavitelju, njegovi dejavnosti, finančni in predračunski konstrukciji investicije, opis ter lokacijo investicije,
predstavitev poslovnega dela investicije
(strategija trženja, analiza tveganj s SWOT
analizo, ocena konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv investicije na okolje) ter oceno učinkov investicije z analizo njegove upravičenosti in
izračuni v njegovi ekonomski dobi (izračun
finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja vloženih sredstev, neto sedanja vrednost projekta, interna stopnja donosnosti,
analiza bilance uspeha in stanja, denarni
tok investicije)).
6. Kolikor ima prijavitelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi
druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov
(npr. pismo o nameri banke). Kolikor ta dejansko ne bodo pridobljena, mora podati
izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih
virov.
7. Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri investiciji.
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8. Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotno prijavljeno
investicijo. Dokazila se morajo glasiti na prijavitelja in morajo biti izdana od vključno
1. 1. 2011. V primeru dokazil v tujem jeziku
je prijavitelj dolžan predložiti krajši prevod
predloženega dokazila.
9. V primeru nakupa rabljenih strojev in
opreme, je potrebna tudi izjava prodajalca,
da predmet nakupa v preteklih petih letih ni
bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev
ali javnih virov.
10. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali
strojev oziroma dokumentacija o prikazu
investicije.
11. Originalno potrdilo o plačanih davkih
in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok
plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki ni starejše od meseca dni od
dneva oddaje vloge na razpis.
12. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje,
ki se mora glasiti na prijavitelja in prijavljeno
investicijo.
13. Velika podjetja morajo predložiti
tudi analizo možnosti izvedbe investicije
s prejeto državno pomočjo ali brez nje,
iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje
pogoja iz druge točke 7. poglavja tega
razpisa.
14. Dokazila o registraciji prijavitelja:
- izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list.
Kolikor Sklad iz baze AJPESA za prijavitelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi
registraciji, bo le ta moral predložiti prijavitelj
sam.
15. Certifikat kakovosti (kopija ISO oziroma drugega mednarodnega ali v Sloveniji
uveljavljenega standarda kakovosti) (neobvezna priloga).
16. Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da bo investicija na območju znotraj
zunanje meje Triglavskega narodnega parka (Zakon o Triglavskem narodnem parku,
Uradni list RS, št. 52/10) – obvezna priloga
le v primeru, ko bo investicija na varovanem
območju.
17. Potrdilo pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje o številu zaposlenih na
dan objave javnega razpisa.
18. V primeru specifičnih investicij mora
prijavitelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki mu omogočajo opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska dovoljenja, najemna
pogodba, ipd.). Prijavitelj lahko tudi sam
predloži dodatna dokazila ter pojasnila o
investiciji (pisma o nameri ipd.).
9. Merila
1. Regionalni vidik lokacije investicije
(največ 30 točk)
2. Tržni in ekonomski elementi investicije
(največ 40 točk)
3. Ocena investitorja (največ 30 točk).
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za dodelitev sredstev
mora vloga doseči vsaj 40 točk.
Na osnovi ocene bo komisija vloge razvrstila glede na zbrano število točk. Financirane bodo vloge z največjim številom točk
do porabe razpisanih sredstev. Kolikor bodo
vloge pri ocenjevanju dosegle isto število
točk, bodo imele prednost pri izbiri tiste vloge, ki bodo zbrale večje število točk po kriteriju:

– število novo ustvarjenih delovnih mest,
znotraj 3. merila Ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščena vloga tudi
po teh merilih dosežejo enako število točk,
bo imela prednost pri izbiri tista vloga, ki je
bila oddana prva (upošteva se datum in ura
oddaje vloge priporočeno na pošto ali datum in ura oddaje vloge osebno v vložišče
Sklada).
10. Rok in način prijave
Za oddajo prijav velja:
– poštni žig na oddani priporočeni pošiljki in
– vloga, oddana osebno na sedežu Sklada do posameznega roka do 14. ure.
Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju
označi pošta oziroma Sklad.
Rok za oddajo vlog je: 30. 6. 2011.
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot
so prispele. Odpiranje bo najkasneje tretji
delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.
Odpiranje ni javno.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na zgornji naslov
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj« s
pripisom: »Bn«. Na ovitku mora biti jasno
naveden naziv in naslov prijavitelja (vzorec
ovojnice je v razpisni dokumentaciji).
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni
evropski valuti (EUR).
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo zavržene in se ne bodo obravnavale ter se vrnile prijaviteljem.
Razpisna dokumentacija se nahaja na
spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si/. Prijavni obrazec je izdelan v obliki
elektronskega obrazca.
Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud:
tel. 01/836-19-53, vsak delavnik, od 8.
do 14. ure.
11. Obravnava vlog se izvaja v skladu s
Splošnimi pogoji Sklada, ki si jih lahko ogledate na spletni strani http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
1. Prijavitelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja, pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku
8 dni. Dopolnitev formalno nepopolne vloge
je mogoča le enkrat.
2. Vloge, ki ob oddaji ne bodo vsebovale najmanj izpolnjenega obrazca (iz katerega bo razviden prijavljena investicija) in
poslovnega načrta oziroma investicijskega
programa bodo samodejno zavržene kot nepopolne in se prijaviteljev ne bo pozivalo na
dopolnjevanje.
3. Vloge, ki jih prijavitelj v zahtevanem
roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se
bodo zavrgle.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
6. Vloge katerih investicije bodo ekološko sporne, se kot neutemeljene zavrnejo.
7. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja investicij prednostni vrstni red prijaviteljev za do-
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delitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru
iz prejšnjega stavka predlagala odobritev
sredstev prijaviteljem iz višjega prioritetnega
razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev (primeroma: zaprošena sredstva
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg sredstev
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR), če se prijavitelj strinja in
zagotovi, da bo izvedel investicijo v celoti.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih
sredstev, se zavrnejo.
8. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril
iz 9. točke ne dosežejo minimalno 40 točk,
se kot neutemeljene zavrnejo.
9. Vloge, pri katerih prijavitelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada in
države, bodo zavržene.
10. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenoval direktor Sklada. Praviloma bo vloge ocenjevala
komisija. Komisija pa lahko odda prejete vloge v ocenjevanje tudi zunanjim institucijam.
Komisija bo enakovredno obravnavala vse
popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno
oziroma bodo dopolnjene v predpisanem
roku O odpiranju vlog in o izboru upravičencev bo komisija vodila zapisnik. Podatki
iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so
uradna tajnost. Strokovna komisija lahko k
svojemu delu pritegne tudi strokovnjake iz
delovnih področij glede na posamezno naravo razpisa, vendar s soglasjem direktorja
Sklada.
11. Prijavitelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku
roka za oddajo vlog. Sklep bo izdan na podlagi sklepa direktorja.
12. Postopek izbire Sklada bo potekal
skladno s Splošnimi pogoji Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009, ki so dostopni
tudi na spletni strani http://www.regionalnisklad.si/predpisi. Sklad v sklepu o dodelitvi
sredstev upravičenca tudi obvesti o številki
sheme državnih pomoč. Hkrati z izdanim
sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi
navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah.
13. Sklad bo spremljal namensko porabo
sredstev pri upravičencu. Če bo ugotovil, da
sredstva niso bila uporabljena za namen,
za katerega so bila dodeljena ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, lahko takoj zahteva od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku.
Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih
obresti (Uradni list RS, št. 11/07; uradno
prečiščeno besedilo).
14. Zoper sklep o dodelitvi nepovratnih
sredstev je dovoljena pritožba v roku 15 dni
od dneva vročitve sklepa prijavitelju. O pritožbi zoper sklep odloča Služba Vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska cesta 58, Ljubljana.
Slovenski regionalno razvojni sklad
št. 22/11
Ob-3116/11
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme, Pravilnika o delovanju Garancijske sheme, priglasitve Garancijske sheme
po pravilu de minimis (št. priglasitve: M0015868696-2007), Regionalni razvojni center
Koper – Garancijska shema (v nadaljevanju:
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RRC GS), v sodelovanju z občinami Hrpelje
- Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, MO Koper,
Piran, Sežana, Območno obrtno zbornico
Izola, Območno obrtno zbornico Koper, Območno obrtno zbornico Piran in bankami
Banko Koper d.d., Abanko Vipa d.d. Ljubljana - PE Koper, SKB Banko d.d. Ljubljana
- PE Koper, ter v sodelovanju s Slovenskim
podjetniškim skladom objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja
podjetništva v Obalno-kraški regiji
in Občini Ilirska Bistrica
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
920.000,00 EUR, za katere bo RRC GS
dodeljeval garancije v višini od 50% do 80%
skupne vrednosti kreditov, kar znaša največ
736.000,00 EUR.
Garancije so, za leto 2011, delno zavarovane s pogarancijo Slovenskega podjetniškega sklada ob podpori Ministrstva za
gospodarstvo.
Razpisana sredstva kreditov po občinah
so:
EUR
Mestna občina Koper

461.000,00

Občina Izola

47.000,00

Občina Piran

192.000,00

Občina Sežana

206.000,00

Občina Ilirska Bistrica
Skupaj

14.000,00
920.000,00

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročni krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ
85.000,00 EUR;
– nominalna fiksna obrestna mera na
letni ravni za kredite znaša 3%;
– za kredite svojim članom Občina
Ilirska Bistrica regresira kreditojemalcem
2,5 odstotne točke do višine 55% vrednosti
investicije;
– doba vračanja kredita znaša od najmanj 3 leta do največ 5 let;
– moratorij na vračanje kredita znaša
do največ 6 mesecev, moratorij se šteje v
odplačilno dobo kredita;
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev;
– prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki
z garancijo RRC GS v višini od 50% do 80%
glavnice kredita brez obresti, preostanek pa
v skladu s pogoji banke;
– garancije RRC GS, so za leto 2011,
pozavarovane 50% s strani Slovenskega
podjetniškega sklada;
– bančni stroški vodenja kredita lahko znašajo do 0,8% od zneska kredita –
najmanj 41,73 EUR pri Banki Koper d.d.
in Abanki Vipa d.d. Ljubljana - PE Koper
ter 0,8% od zneska kredita – minimalno
146,00 EUR pri SKB Banki d.d. Ljubljana
- PE Koper.
2.2. Garancija Garancijske sheme
– vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo;
– garancija znaša od 50% do 80% glavnice kredita brez obresti, odobrenega pod
pogoji pod točko 2.1.;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRC GS z eno menico podjetja in z eno me-
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nico podjetnika, za posamezne primere pa
s poroki na podlagi notarskega sporazuma
(odvisno od bonitete kreditojemalca);
– prosilec mora plačati za izdano garancijo 1% od odobrenega kredita;
– investicija prosilca uživa ugodnosti
jamstva, ki je bilo izdano v okviru Okvirnega
programa za konkurenčnost in inovativnost
Evropske skupnosti;
– garancije se izdajajo do 31. 3. 2012.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste banč
ne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.
3. Upravičeni stroški investicije
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in nakupa objekta.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
– Med upravičene stroške ne spada nakup cestnoprevoznih sredstev.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– člani Garancijske sheme pri Regionalnem razvojnem centru (izpolnjena vloga za
včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine v
znesku 110,00 EUR);
– gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki spadajo glede na velikost
podjetja med mikro-, mala in srednje velika
podjetja;
– tisti, ki imajo sedež podjetja in lokacijo
naložbe na območju občine, ki je sofinancirala ustanovitev Garancijske sheme (Hrpelje
- Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran,
Sežana).
Na razpis se ne morejo prijavit podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07,
17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– so v težavah na podlagi računovodskih
izkazov za leto 2010, skladno z opredelitvijo
2. člena Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati
200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko
ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki
delujejo v cestnoprometnem sektorju.
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V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske sheme, članstvo ne predstavlja avtomatično obveznosti RRC GS pri odobritvi
posojila in garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev;
– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja bo višja;
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih,
odpiranje novih delovnih mest);
– ekološko naravnani.
6. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je
razvidna iz obrazca: Vloga za posojilo in
garancijo, ki ga lahko člani sheme dobijo na
naslednjih mestih:
– na spletnih straneh: www.rrc-kp.si, pod
rubriko Garancijska shema;
– Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva 18, Koper, tel. 05/66-37-582 (Irena Cergol);
– Območna razvojna agencija Krasa in
Brkinov, Partizanska 4, Sežana, tel. 05/7344-362 (Vlasta Sluban) ali na www.ora.si;
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
Ilirska Bistrica, tel. 05/71-41-361 (Tina Kocjan).
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS
bo javno objavil zaprtje razpisa.
8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval
kreditni odbor RRC GS in izbrane banke
enkrat mesečno.
RRC GS bo prosilca pisno seznanil z
odločitvijo pristojnih organov v najkasneje
30 dneh po sprejemu odločitve.
10. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na mestih, naštetih v 6. točki tega razpisa.
Regionalni razvojni center Koper
Garancijska shema
Št. 014-2/11
Ob-3037/11
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, objavlja na podlagi 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 94/08)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Občine Grosuplje
1. Naročnik (koncedent): Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
2. Predmet koncesije je: javna služba
– izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva v okviru programa, sprejetega za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javne vrtce. Koncesija bo dodeljena do naslednjega obsega:
– dva oddelka otrok vključenih v predšolsko vzgojo.
3. Območje izvajanja dejavnosti: območje Občine Grosuplje.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva,
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program,
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– imeti na območju, določenem v razpisu, zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi,
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi,
– imeti letni delovni načrt,
– zagotoviti, da oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program,
– zagotoviti, da bo dejavnost opravljal za
ceno programa, ki jo bo potrdil občinski svet.
5. Čas za katerega se podeljuje koncesija: 10 let z možnostjo podaljšanja.
6. Merila za izbiro koncesionarja:
1. Ocena objekta, prostora
in opreme

30 točk,

2. Lokacija vrtca

30 točk,

3. Cena storitve

20 točk,

4. Rok pričetka izvajanja
programa

20 točk,

Skupaj možnih:

100 točk.

7. Ponudbe morajo biti poslane po pošti oziroma osebno predložene v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis: koncesija za področje predšolske vzgoje« na naslov Občina Grosuplje, Urad za gospodarstvo, družbene
dejavnosti in finance, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, do ponedeljka 13. 6. 2011
do 9. ure.
8. Strokovna komisija v roku 15 dni po
odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo
pogoje, oceni glede na razpisna merila,
izdela poročilo in na podlagi ugotovitev
predlaga občinski upravi izbiro ponudnika. Občinska uprava v roku 30 dni izda
odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani
koncesionar sklene koncesijsko pogodbo
s koncedentom v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.
9. Če se na razpis javi le en ponudnik in
ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent
z njim sklene koncesijsko pogodbo. Pogodba se lahko sklene za celoten ali le del razpisanega predmeta koncesije.
10. Razpisna dokumentacija bo na voljo
na spletni strani Občine Grosuplje oziroma v
Uradu za finance, gospodarstvo in družbene
dejavnosti občine, kontaktna oseba je Mojca
Koželj (tel. 78-88-784) od datuma objave
javnega razpisa dalje.
11. Odpiranje vlog bo v torek 14. 6. 2011,
ob 14. uri, v sejni sobi Občine Grosuplje,
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Občina Grosuplje
Št. 410-0032/2011-2
Ob-3038/11
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a,
Divača, davčna št. 48502502, objavlja na
podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje

programov turistične dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 116/07) in Proračuna Občine Divača za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 29/11)
javni razpis
za vrednotenje programov turistične
dejavnosti v Občini Divača –
za leto 2011
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 7.000,00 EUR.
2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– turistična društva, ki so registrirana za
opravljanje turistične dejavnosti,
– druga društva, ki so poleg turistične
dejavnosti registrirana za opravljanje tudi
drugih dejavnosti, pod pogojem, da se ne
prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov,
– druga društva, ki niso registrirana kot
turistična društva, vendar opravljajo turistično dejavnost oziroma je njihov program turistične narave, pod pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih
ali kulturnih programov.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– imajo sedež društva in dejavnosti v
Občini Divača,
– so organizirani v skladu z Zakonom o
društvih v Republiki Sloveniji.
4. Iz proračuna Občine Divača se po
tem razpisu sofinancirajo: turistične prireditve, ki so opredeljene kot vse prireditve,
ki jih ni mogoče obravnavati kot izključno
kulturne, športne ali politične prireditve in
jih organizirajo društva iz 2. točke tega
razpisa. Turistične prireditve lahko vsebujejo posamezne sestavine kulturnih,
športnih, političnih, družabnih in zabavnih
prireditev.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, pri referentu za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, v času uradnih ur (objavljeni
pa so tudi na spletni strani http://www.divaca.si). Vse dodatne informacije in pojasnila
v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol, na tel. 05/73-10-938.
6. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis Vrednotenje programov turistične dejavnosti v
Občini Divača – leto 2011«, osebno ali po
pošti v roku 20 dni od dneva objave razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije, na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,
Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku tridesetih dni od poteka roka
za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli
najkasneje v roku osmih dni po njegovem
sprejemu.
Občina Divača
Št. 191-1/2011-2

Ob-3039/11

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 –
popr. in 41/07 – popr.) ter 7. člena Pravilnika o vrednotenju programov organizacij
in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej (Uradni
list RS, št. 28/11) objavlja župan Občine
Veržej

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje programov organizacij
in društev na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Veržej
za leto 2011
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Veržej, namenjena sofinanciranju programov organizacij in društev
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Veržej.
2. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so prijavitelji organizacije in društva, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, v njihovih programih so elementi skrbi
za invalide, reševanje socialne stiske prebivalcev ali članov, dobrodelnost in samopomoč,
– da imajo med člani društva oziroma
organizacije tudi člane iz Občine Veržej.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije so objavljeni od dneva objave javnega razpisa do
izteka roka za oddajo prijav na spletni strani
www.verzej.si
4. V roku prispele prijave bodo ovrednotene z višino odobrenih točk po točkovnem
sistemu na podlagi Pravilnika o vrednotenju
programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v
Občini Veržej po naslednjih merilih:
I. Sedež izvajalca:
– sedež v Občini Veržej 20 točk,
– podružnica v Občini Veržej 15 točk,
– sedež v drugi občini (člani iz Občine
Veržej) 10 točk.
II. Število članov iz Občine Veržej:
1–20 – 5 točk,
21–40 – 10 točk,
nad 40 članov – 15 točk,
* pogoj je izpisek iz evidence o članstvu
(ime, priimek in naslov).
III. Vsebina programa
III.1 Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico
– vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s 5 točkami – največje možno število
točk je 15.
III.2 Organiziranje dobrodelnih in drugih
prireditev na območju Občine Veržej
– vsaka prireditev 10 točk, največje možno število točk je 20.
III.3 Izdajanje glasila, biltena ali druge
oblike promocije dejavnosti
– vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti z 2 točkama – največje možno število
točk je 10.
III.4. Organizacija izletov, športnih in kulturnih aktivnosti za člane
– vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s 5 točkami – največje možno število
točk je 10.
III.5. Preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov Občine Veržej, ima postavljene
jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma
drugih uporabnikov – do 15 točk.
III.6. Aktivnosti za lažje komuniciranje z
okoljem (za primere, ko telesna okvara ali
invalidnost onemogoča posamezniku, da bi
se samostojno in enakovredno vključeval v
okolje) – do 20 točk.
III.7. Skrb za zasvojene, preprečevanje
okužb pri uporabnikih drog na terenu in preventivno delovanje v okolju – do 15 točk.
IV. Stalnost izvajanja programa na območju Občine Veržej:

– neprekinjeno vsakodnevno izvajanje
programa 20 točk,
– tedensko izvajanje programa 15 točk,
– mesečno izvajanje programa 10 točk,
– občasno 5 točk.
5. Kot pravočasno vložene štejejo vse
prijave, ki bodo poslane ali vložene do 10. 6.
2011 do 12. ure. Prijavitelji morajo prijavo
poslati po pošti na naslov Občina Veržej,
Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej
ali jo do roka oddati v vložišču na istem
naslovu v času uradnih ur. Prijava mora biti
oddana v zaprti kuverti z »Ne odpiraj – Javni
razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Veržej za
leto 2011«. Na hrbtni strani kuverte mora
biti napisan popoln naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne
in nepravilno označene prijave bodo vrnjene
prijaviteljem.
6. Skupna višina razpisanih sredstev za
sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Veržej za leto 2011 znaša
2.410,00 €.
7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 10 dneh po izteku
roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Veržej,
tel. 02/5844-484 (Bojan Ferenc).
Občina Veržej
Št. 192-1/2011-2
Ob-3040/11
Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po
drugih javnih razpisih Občine Veržej (Uradni
list RS, št. 28/11) objavlja župan Občine
Veržej
javni razpis
za sofinanciranje letnih programov in
dejavnosti interesnih združenj, ki se ne
sofinancirajo po drugih javnih razpisih
Občine Veržej za leto 2011
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Veržej, namenjena sofinanciranju letnih programov in dejavnosti
interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo
po drugih javnih razpisih Občine Veržej za
leto 2011.
2. Na razpis se lahko prijavijo interesna
združenja oziroma organizacije, ki delujejo
kot prostovoljne in neprofitne in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo člane iz območja Občine Veržej,
– da so vlogi priložili letni program dejavnosti,
– da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v
razpisni dokumentaciji.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije so objavljeni od dneva objave javnega razpisa do
izteka roka za oddajo prijav na spletni strani
www.verzej.si.
4. V roku prispele prijave bodo ovrednotene z višino odobrenih točk po točkovnem
sistemu na podlagi Pravilnika o vrednotenju
letnih programov in dejavnosti interesnih
združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih
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javnih razpisih Občine Veržej po naslednjih
merilih:
I. Število članov iz Občine Veržej:
– 1 do 5 – 5 točk,
– 6 do 10 – 10 točk,
– 11 do 15 – 20 točk,
– nad 15 – 50 točk,
* pogoj je izpisek iz evidence o članstvu
(ime, priimek in naslov).
II. Število delujočih sekcij oziroma skupin:
– ena sekcija 5 točk,
– 1–3 sekcije 10 točk,
– več kot 3 sekcije 20 točk.
III. Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih na območju Občine
Veržej:
– da (2 krat in več) 20 točk,
– da (1 krat) 10 točk,
– ne sodelujejo 0 točk.
5. Kot pravočasno vložene štejejo vse
prijave, ki bodo poslane ali vložene do 10. 6.
2011, do 12. ure. Prijavitelji morajo prijavo
poslati po pošti na naslov Občina Veržej,
Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej ali
jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu
v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v
zaprti kuverti z »Ne odpiraj – Javni razpis za
sofinanciranje letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo
po drugih javnih razpisih Občine Veržej za
leto 2011«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
napisan popoln naslov prijavitelja. Veljavne
bodo prijave, ki bodo pravilno označene in
pravočasno oddane. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.
6. Skupna višina razpisanih sredstev za
sofinanciranje programov interesnega združevanja družbenih skupin na podlagi javnega razpisa za leto 2011 znaša 2.650,00 €.
7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 10 dneh po izteku
roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Veržej,
tel. 02/58-44-484 (Bojan Ferenc).
Občina Veržej
Ob-3123/11
Javni razpis
za sofinanciranje programov
oziroma projektov, ki niso bili predmet
drugih javnih razpisov iz proračuna
Občine Sežana za leto 2011 – sredstva
župana za enkratne finančne pomoči
2011 (v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi določil Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS) in
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2011 (Uradni list RS, št. 21/11).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi (dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na izvajalca), med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah,
proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje
knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobro-
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delnih oziroma izobraževalnih akcij ipd., ki
niso bili predmet drugih javnih razpisov iz
proračuna Občine Sežana, vendar pomenijo
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb,
izboljšanju procesov in pogojev delovanja
ter življenja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev:
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane v
obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Sežana;
– druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj
in javnih zavodov, če se programi oziroma
projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na
območju Občine Sežana;
– prijavitelji, ki so za prijavljeni program
oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili
(bodo) njihovi programi v letu 2011 kakor-
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koli že financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni do sredstev po tem
razpisu;
– prijavitelji ne morejo biti gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna
združenja, podružnice tujih podjetij in druge
osebe po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Izvajalci programov oziroma projektov
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte,
ki so predmet razpisa;
– da imajo stalno prebivališče oziroma
sedež na območju Občine Sežana oziroma
izvajajo programe oziroma projekte, ki se
pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana;
– da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma
uporabnikov iz Občine Sežana;
– da prijavljeni programi oziroma projekti
niso bili sofinancirani iz proračuna Občine
Sežana 2011 in tudi ne bodo prijavljeni na

katerikoli drugi javni razpis Občine Sežana
za leto 2011;
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov
in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na
področju, za katerega se prijavljajo;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za delo;
– da v skladu z drugim odstavkom
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10)
neposredno odgovorna oseba za vodenje
poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje
društva ni funkcionar Občine Sežana ali
družinski član tega funkcionarja. Funkcionar
ali njegov družinski član je lahko zgolj član
društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje
društva v pravnem prometu.
6. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so:

–

Preglednost – cilji ter nameni programov oziroma projektov so jasno opredeljeni:

–

Število aktivnih članov oziroma nosilcev programov oziroma – projektov iz Občine Sežana:

–

do 5 točk;

– 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:

5 točk,

– 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev:

10 točk,

nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev:

15 točk;

Število uporabnikov iz Občine Sežana:
– 1–100 uporabnikov:

–

5 točk,

– 101–1000 uporabnikov:

10 točk,

– nad 1000 uporabnikov:

15 točk;

Promocija – programi oziroma projekti prispevajo k prepoznavnosti občine:

do 20 točk;

Kvaliteta in realnost – programi oziroma projekti so kvalitetni in realno izvedljivi:

do 20 točk;

–

Inovativnost – programi oziroma projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov oziroma
projektov ter vsebujejo drugačen pristop:

do 10 točk;

–

Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je Občina
Sežana:

do 10 točk;

–

Reference – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju:

–

Delež lastnih sredstev – za izvedbo programov oziroma projektov imajo – izvajalci

do 5 točk;

– 50–60% lastnih sredstev:

5 točk,

– 61–70% lastnih sredstev:

10 točk,

– 71– 80% lastnih sredstev:

15 točk,

– več ko 80%:

20 točk.

7. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev na razpolago je
30.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini
Sežana najkasneje do 29. 2. 2012 podati
finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa oziroma projekta.
9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in bo
odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 10. 2011.
10. Oddaja in dostava prijav oziroma
vlog
Vloga oziroma prijava mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del

razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva,
na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Pisne vloge oziroma prijave morajo biti
poslane na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zaprtih
ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice
in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis županova sredstva 2011« na prednji
strani ovojnice.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več
vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program oziroma projekt izpolniti ločen
obrazec in ga posredovati v svojem, pravilno označenem ovitku.

11. Odpiranje in obravnava vlog oziroma
prijav ter obveščanje o izboru:
– oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa;
– postopek javnega razpisa bo vodila
komisija, ki jo je župan imenoval s sklepom
št 430-13/2010-2 z dne 10. 2. 2011;
– komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oziroma vloge enkrat mesečno,
in sicer med 1. in 8. v mesecu, pri čemer bodo
obravnavane tiste, ki bodo na Občino Sežana
prispele od prvega do zadnjega dne v preteklem mesecu oziroma v več preteklih mesecih, če se komisija v posameznem mesecu
zaradi objektivnih razlogov ni mogla sestati;
– če se komisija iz objektivnih razlogov
ne more sestati več kot mesec dni, o tem
obvesti prijavitelje;
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– vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po prejemu poziva,
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s
sklepom zavržejo;
– komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih;
– komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje posameznih
programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor komisija meni, da posamezni program
oziroma projekt izredno prispeva k izboljšanju
procesov in pogojev delovanja oziroma življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko
takemu programu oziroma projektu predlaga
dodelitev dodatnih točk;
– ob posredovanju sklepa o izboru bo
vlagatelj pozvan k podpisu pogodbe, v kateri
bodo podrobneje opredeljene medsebojne
pravice in obveznosti. Kolikor se vlagatelj v
osmih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev;
– Občina Sežana lahko javni razpis po
prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev;
– o izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45
dneh po odločitvi;
– vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji;
– odpiranje vlog je nejavno.
12. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik, v
sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10,
na voljo pa je tudi na spletni strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Klementina Križman,
05/731-01-01, urad.zupana@sezana.si.
14. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana za leto 2011,
– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih.
Občina Sežana
Št. 3310-0001/2011-13
Ob-3126/11
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine
Radlje ob Dravi za leto 2011 (MUV, št. 4/11),
in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje
2007–2013 (MUV, št. 26/07) Občina Radlje
ob Dravi objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Radlje ob Dravi v letu 2011
I. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Radlje ob Dravi v letu 2011 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo
za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu.
3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep iz 1. točke prejšnjega člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev.
(2) Za ukrep za zagotavljanje tehnične
podpore iz 2. točke prejšnjega člena:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
(3) Za ukrep iz 3. točke prejšnjega člena:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta,
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta.
(4) Za ukrep za investicije v dopolnilne
dejavnosti na kmetijah:
– subjekti, ki imajo registrirano potrebno
oziroma zahtevano dejavnost,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Radlje ob Dravi za leto 2011.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske
izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
za 17.195,00 EUR,
– in sicer za urejanje pašnikov, kmetijskih
zemljišč in dostopov 15.695,00 EUR,
– za posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
1.500,00 EUR.
Predmet pomoči:
1. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
2. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov.
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Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s
popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga
pripravi za to pristojna strokovna institucija
(KSS Radlje ob Dravi);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Radlje ob Dravi);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS Radlje ob Dravi);
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora
biti razvidno iz vloge;

Stran

1174 /

Št.

37 / 20. 5. 2011

– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10% (te naložbe morajo biti opredeljene v
poslovnem načrtu, kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz
člena 22 Uredbe 1698/2006).
– Do 50% upravičenih stroškov za nakup sadik za sadovnjake in do 10 sadik na
upravičenca.
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup
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in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo …).
– Stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranje (zamenjava sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (nakup sadilnega materiala).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
8.000,00 EUR,
– in sicer za sofinanciranje strokovnih
društev 3.500,00 EUR,
– za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – splošno 4.500,00 EUR.
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi
dokazili, kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore,
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja.
Občina Radlje ob Dravi z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Omejitve:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve, povezane z
običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.

Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji
(kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
18.013,59 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet podpore je financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta in zadruge, ki opravljajo dejavnost
transporta;
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog,
z navedbo razdalj in številom prevozov letno, zagotoviti ustrezen in kakovosten transport;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013.
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Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Občina bo znesek pomoči za ukrep in
območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim razpisom
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme
presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – Ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
3.000,00 EUR.
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena

v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi),
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te (ponudba oziroma predračuni za nameravano
investicijo);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje s fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru,
če le-ta še ni registrirana.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– znesek dodeljene pomoči znaša največ 2.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo
na leto.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt do 23. 6. 2011 do 11. ure
oziroma v primeru neporabljenih sredstev
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na posameznih postavkah bo razpis odprt
do 24. 6. 2011 do 11. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob
Dravi v letu 2011«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj – Razpis
kmetijstvo 2011«, na naslov Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje
ob Dravi. V primeru, da upravičenec pošilja
več vlog za več namenov, mora biti vsaka
vloga v svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo odpiral in obravnaval Odbor
za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Radlje
ob Dravi, po končanju javnega razpisa. V
primeru neporabljenih sredstev na posameznih postavkah bo opravljeno drugo odpiranje vlog. Odbor bo opravil pregled vlog ter
jih ocenil na podlagi pogojev in meril, ki so
bili navedeni v javnem razpisu.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem
razpisu odloča tajnik občine ali druga od tajnika pooblaščena oseba s sklepom, na predlog
odbora. Upravičencem se izda sklep o višini
odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih
stroških za posamezen ukrep. Upravičenec
pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena.
Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu v
roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku
3 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Radlje ob Dravi najkasneje do 28. 10. 2011.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2011. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2011.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Radlje ob Dravi spremlja
in preverja pri prejemnikih občinska uprava
oziroma Nadzorni odbor Občine Radlje ob
Dravi.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
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Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Radlje ob
Dravi (www.obcina-radlje.si) ali pa jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo pri strokovni delavki Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, pri Gregorju
Veroniku, tel. 02/88-79-636, e-mail: grega.
veronik@radlje.si, vsak delovni dan, v času
od 8. do 9. ure in od 13. do 14. ure.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 430-12/2011
Ob-3131/11
Občina Sežana objavlja na podlagi
8. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za
sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04,
18/06 in 22/08), 219. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08), Odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 21/11) in
dne 23. 3. 2011 sprejete Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu
in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen
in Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sežana za leto 2011
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so programi s
področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2011.
3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom ali verske skupnosti,
– 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 članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi in 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,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente
skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk
občanov Občine Sežana.
4. Pravico do sofinanciranja programov
imajo v prejšnji točki navedene organizacije,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane in imajo dejavnost
socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
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– da imajo sedež ali podružnico v Občini
Sežana oziroma ne glede na sedež, če je
program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sežana,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov in
finančno poročilo o delu v preteklem letu ter
plan načrtovanih aktivnosti in finančni plan
za tekoče leto,
– da je v skladu z drugim odstavkom
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10)
neposredno odgovorna oseba za vodenje
poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje
društva ni funkcionar Občine Sežana ali
družinski član tega funkcionarja. Funkcionar
ali njegov družinski član je lahko zgolj član
društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje
društva v pravnem pomenu.
Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo
v javnem interesu in celodnevno izvajajo
programe na območju občin Divača, Hrpelje
- Kozina, Komen in Sežana, niso več predmet sofinanciranj na podlagi prijav na javne
razpise občine.
5. Merila za sofinanciranje programov se
nanašajo na:
– sedež izvajalca,
– število članov iz Občine Sežana,
– vsebino programa in
– stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje so sestavni del
Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 18/06 in
22/08).
6. Višina razpisanih sredstev za leto 2011
znaša 25.760,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2011.
7. Rok za predložitev vlog oziroma prijav
je 21 dni od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
8. Kraj kjer prijavitelji lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo in prijava na javni
razpis
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa naprej dosegljiva v
sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ali na spletni
strani Občine Sežana, www.sezana.si.
Izvajalci se prijavijo na javni razpis na
obrazcu "Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2011",
ki je sestavni del javnega razpisa. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z
vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, ki so
navedene v obrazcu prijave.
9. Pristojni uslužbenci za posredovanje informacij in pojasnil: Petra Arko Kovačič, tel. 05/73-10-148 ali el. naslov: petra.
arko@sezana.si).
10. Oddaja in dostava vlog: popolne vloge oziroma prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami se pošlje oziroma odda v
sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zaprti ovojnici.
Na sprednjem delu ovojnice mora biti na
vidnem mestu napis » Ne odpiraj – Vloga
oziroma prijava na Javni razpis – sofinanci-

ranje programov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sežana za
leto 2011«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden pošiljatelj.
11. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge oziroma prijave v roku 20 dni od
zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku
osmih dni od prejetega obvestila dopolnijo
vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne
bodo dopolnili v navedenem roku, bodo s
sklepom zavržene. Za nepopolno vlogo se
šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji
in merili razpisa.
Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v
45 dneh po odločitvi komisije. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Ob-3153/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju:
Občina), na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni
list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju
nepremičnega premoženja v najem (Uradne
objave 24/09), objavlja
javni razpis
za oddajo začasnih prodajnih mest
v najem
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
1. Prodajna mesta ob sprehajalni poti:
1A: del zemljišča s parcelno št. 1386/3,
k.o. Izola, v skupni izmeri do 8 m2, ki predstavlja javno površino, in sicer del sprehajalne poti ob morju, vključno s prodajno hišico
v izmeri 7 m2, z namenom prodaje spominkov domače obrti (oljčno olje, unikatni spominki) in umetne obrti (plažni artikli in razni
spominki) – eno prodajno mesto. Izklicna
cena za najem prodajnega mesta za celotno
obdobje najema je 1.169 EUR.
1B: del zemljišča s parcelno št. 1395/1,
k.o. Izola, v izmeri do 40 m2, ki predstavlja javno površino ob parkirišču, vključno s
prodajno hišico v izmeri 7 m2, z namenom
prodaje izdelkov domače in umetne obrti
(spominki, drobno galanterijsko blago) – tri
prodajna mesta. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno
obdobje najema je 1.019 EUR.
1C: del zemljišča s parcelno št. 1185,
k.o. Izola, v skupni izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti,
vključno s prodajno stojnico, z namenom
prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje,
unikatni spominki ipd.) – tri prodajna mesta.
Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema
je 1.050 EUR.
1D: del zemljišča s parcelno št. 1112, k.o.
Izola, v skupni izmeri 10 m2, ki predstavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno površino na Velikem trgu, vključno s
prodajno stojnico, z namenom prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje, unikatni spominki ipd.) – tri prodajna mesta. Izklicna cena
za najem posameznega prodajnega mesta
za celotno obdobje najema je 1.050 EUR.
1E: del zemljišča s parcelno št. 1087, k.o.
Izola, v skupni izmeri do 15 m2, ki predstavlja
javno površino ob sprehajalni poti, vključno s
prodajno stojnico, namenjeno prodaji likovnih
del, portretiranju, izdelovanju karikatur ipd. –
štiri prodajna mesta. Izklicna cena za najem
posameznega prodajnega mesta za celotno
obdobje najema je 900 EUR.
2. Prodajno mesto na kopališču »pod
Belvederjem«:
Del zemljišča s parcelno št. 393 in 394/1,
k.o. Malija, v izmeri do 25 m2, ki predstavlja
javno površino na kopališču »pod Belvederjem«, z namenom postavitve montažnega,
sezonskega večnamenskega prodajnega
mesta ter pripadajočim zemljiščem v skupni
izmeri do 100 m2, v neposredni bližini prodajnega mesta. Namen prodajnega mesta:
prodaja pakiranih sendvičev in drugih pripravljenih prigrizkov, prodaja osvežilnih pijač ter
izvajanje dejavnosti, ki pomenijo popestritev
ponudbe na kopališču »pod Belvederjem«.
Izklicna cena za najem prodajnega mesta
za celotno obdobje najema je 1.750 EUR.
3. Prodajno mesto na »Lonki«
Posamezni deli parcele št. 1288, k.o.
Izola, v skupni izmeri 60,70 m2. Skupna površina vključuje najem:
– notranje površine večnamenskega kioska v izmeri 10,70 m2, namenjene za izvajanje gostinske dejavnosti in
– najem zunanje površine v skupni izmeri
do 50 m2, namenjene postavitvi odprtega
sezonskega gostinskega vrta.
Izklicna cena za najem prodajnega mesta
za celotno obdobje najema je 15.000 EUR.
Površina v izmeri 6,30 m2 v istem objektu (večnamenski kiosk) je že oddana za
izvajanje informacijske dejavnosti v domeni
TIC Izola.
Vsak posamezni predmet oddaje pod
točko 1 se odda v najem za določen čas,
in sicer do 30. 9. 2011, prodajno mesto na
kopališču »pod Belvederjem« (točka 2) se
odda do 31. 10. 2011, prodajno mesto pod
točko 3 se odda v najem do 30. 6. 2012, z
možnostjo podaljšanja.
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po
določeni ceni in za izbrano obdobje.
II. Pogoji prijave ponudbe
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti.
Ponudba na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki
ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje
ponudbe;
– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8
dni glede na datum oddaje ponudbe;
– izjava o poravnanih obveznostih do
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov,
obveznosti iz naslova najemnih pogodb za
poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče – Priloga 3;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
– Priloga 1;
– podpisan vzorec pogodbe – Priloga 2;
– dokazilo o vplačani varščini v višini
10% izklicne cene, na naslov: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije TRR št: 01240-0100006381;
– dodatno za prijavo pod točko 1 ustrezna dovoljenja z dokazili (kolikor jih ponudnik ima, npr. certifikat za izdelke domače
oziroma umetnostne obrti in druga ustrezna
dokazila).
Za prijavo pod točko 2 in 3 je potrebno
dodatno priložiti:
– natančen opis ponudbe na prodajnem
mestu (gostinska ponudba),
– opis dodatne ponudbe, ki jo bo ponudnik (izven gostinske ponudbe) izvajal in s
tem popestril ponudbo na lokaciji oddaje
(izvedba dodatnih dejavnosti),
– koncept programa ponudnika.
2. Na javni razpis pod točko 1 se lahko
prijavijo vse pravne osebe, samostojni podjetniki, fizične osebe z registrirano dejavnostjo, z naslednjo prodajno ali storitveno
ponudbo:
– prodaja okrasnega nakita domače obrti, keramičnih, glinenih in steklenih izdelkov ter prodaja slovenskih, istrskih tipičnih
spominkov ter drugih izdelkov domače obrti
(prodaja medu, oljčnega olja, tartufov, suhega sadja, lesenih, kamnitih, kovinskih izdelkov, kristal Rogaška, idrijska čipka, suha
roba ipd.) in prodaja umetnin,
– prodaja likovnih del, portretiranje, izdelovanje karikatur ipd. (točka1E).
Na prodajnem mestu pod točko 1A ni
dovoljena prodaja hrane in pijače, razen
oljčnega olja.
Namembnost je lahko tudi druga ponudba, ki predstavlja kakovostno popestritev
območja, vendar bodo imeli prednost tisti
ponudniki, ki bodo ponujali zgoraj navedeno
ponudbo.
3. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje,
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje ter pri tem upoštevati zakonodajo iz predmetnega področja (Zakon o graditvi
objektov, Uredbo o vrstah objektov glede na
zahtevnost itd.) in pridobiti vsa potrebna soglasja za postavitev prodajnega mesta.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine ter prodajne hišice ali stojnice, kjer je to v
točkah navedeno. Najemnina za najem prodajnega mesta pod točko 3 vključuje najem
dela večnamenskega montažnega kioska
(z vključeno gostinsko opremo) ter najem
zunanje strežne površine, vključno s senčilom za postavitev odprtega sezonskega
gostinskega vrta in omaro za zunanji LCD
zaslon.
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Vse ostalo, kot so senčniki, dodatne
mize, stoli, dodatna streha nad glavo in dodatni animacijski program, je v domeni posameznega najemnika in ne Občine Izola.
Za kakršno koli spremembo ob prodajnem
mestu in organizacijo animacijskega programa mora najemnik pridobiti predhodno
soglasje Občine Izola.
Izklicna cena posameznih prodajnih
mest pod točkama I. 1 in I. 2 v razpisnem
postopku je bila določena na podlagi sklepa župana (št. 478-239/2009, z dne 15. 9.
2010). Izklicna cena prodajnega mesta pod
točko I. 3 je bila določena skladno z opravljeno cenitvijo zapriseženega sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11
UPB-3, 18/11), DDV ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, TRR št: 01240-0100006381
s pripisom »vplačilo varščine« ter navesti
prodajno mesto, na katero se predmet ponudbe nanaša. Izbranemu ponudniku se bo
varščina poračunala z najemnino, ostalim
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri
na pripisan TRR ponudnika.
Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na
transakcijski račun Občine Izola št. 012400100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije.
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem
roku, se šteje pogodba za razdrto. Višina
najemnine se za posamezno leto uskladi z
vrednostjo za obračun najemnine za posamezno leto.
Najemnik bo stroške, ki jih obračuna
Občina (elektrika, voda, najem gradbenih
omaric) plačeval mesečno na podlagi izdane fakture.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje
in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi
stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški, odvoz
smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški
čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški
rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in
drugi stroški) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist Občine (za prodajno
mesto pod točko 3).
Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno,
zaradi česar Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju
najemnika. Prodajnih mest, ki jih je izbrani
ponudnik pridobil v najem po tem razpisu,
ne sme oddajati v podnajem.
IV. Merila za ocenitev ponudb
a) Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov: prodajna
mesta pod točko 1

Merila
1
2
3
4

1177

Kakovost in zanimivost prodajnega programa
Status domače in umetnostne obrti (z nalepko in številko certifikata)
Izvedba delavnic (prikaz in ustvarjanje na prostem, delavnice za otroke
in odrasle)
Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izklicne cene – vsakih 20 EUR = 1 točka
– najemnina je enaka izklicni ceni = 0

Možne
točke
do 20
20
10
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Prodajno mesto se odda ponudniku z
največjim številom zbranih točk. Izbranih je
število ponudnikov, kolikor je na razpolago
posameznih prodajnih mest. V primeru, da
dva ali več ponudnikov doseže enako število točk, bo imel prednost pri izbiri prodajnega mesta ponudnik, ki bo ponudil višjo najemnino, oziroma bo o izbranem ponudniku
odločal žreb.
b) Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov: prodajna
mesta pod točkama 2 in 3:

X. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave do izteka roka za oddajo ponudb
dosegljiva na spletni strani Občine Izola,
www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo
lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v
sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v
zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času
uradnih ur po telefonu 05/660-01-03 ali po
el. pošti na: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola
Možne
točke

Merila
1

Ponudba na prodajnem mestu (0 – neustrezna, od 1–5 zadovoljiva, od
6–10 povprečna, od 11–20 nadpovprečna)

do 20

2

Dodatna ponudba na prodajnem mestu izven gostinske dejavnosti
(popestritev osnovne ponudbe) – glej opis pod točko II. Pogoji prijave
ponudbe

do 20

3

Koncept programa ponudnika (0 – neustrezen, od 1–10
podpovprečno, 11–20 povprečno in od 21–30 nadpovprečno)

do 30

4

Višina ponujene najemnine (0 – neustrezen, od 1–10 podpovprečno,
11–20 povprečno in od 21–30 nadpovprečno)

do 30

Skupaj
Prodajno mesto se odda ponudniku z
največjim številom zbranih točk. V primeru,
da dva ali več ponudnikov doseže enako
število točk, bo imel prednost pri izbiri prodajnega mesta ponudnik, ki bo ponudil višjo
najemnino, oziroma bo o izbranem ponudniku odločal žreb.
Merila za izbor ponudnikov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V. Navodila za pripravo ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Ponudbe pod izklicno ceno, nepopolne
ponudbe in prijave ponudnikov, ki imajo do
Občine Izola neporavnane obveznosti, ne
bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka
razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve ponudbe
Predlagatelji morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do
6. 6. 2011 (datum poštnega žiga) na naslov
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako
»Javna ponudba za najem začasnih prodajnih mest – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene
ponudniku.
VII. Datum odpiranja in vsebina ponudbe
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo obravnavala komisija za oddajo
nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
dne 8. 6. 2011 od 16.30 dalje, v sejni sobi
v pritličju Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in
obravnavale po vrstnem redu, po katerem
so bile predložene. Na odpiranju ponudb
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bo strokovna komisija ugotavljala popolnost
ponudb glede na zahtevana dokazila. Ponudb pod izklicno ceno, nepopolnih ponudb
in prijav ponudnikov, ki imajo do Občine
Izola neporavnane obveznosti, komisija ne
bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za gospodarske
javne službe, gospodarstvo, turizem in promet, po prejemu zapisnika komisije predloži
županu v podpis sklep o izboru ponudnikov,
ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki
bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku petih dni po izdelavi prednostnega
seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
najemne pogodbe najpozneje v tridesetih
dni po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo
občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne
glede na ostala določila javnega razpisa,
brez katerih koli posledic zase in/ali za kogar
koli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov in kadar koli lahko
ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov (varščina),
– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadar koli popravi in/ali dopolni predlog
najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen
predlog najemne pogodbe postane priloga
javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbiranje
ponudb neuspešno. O neuspelem javnem
zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v
osmih dneh od obravnavanja prispelih ponudb.

Ob-3164/11
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 26/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov turističnih
društev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 3/08, v nadaljevanju: pravilnik),
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
in projektov turističnih društev
v Mestni občini Nova Gorica
za leto 2011
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov turističnih
društev z naslednjimi vsebinami:
– organizacija in izvajanje prireditev,
– promocijsko-turistična dejavnost,
– razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture,
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih
proizvodov,
– akcije na področju ohranjanja naravne
in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega
javnega razpisa niso:
– programi in projekti, ki se ne izvajajo
na območju Mestne občine Nova Gorica.
Izjema so programi in projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične
ponudbe Mestne občine Nova Gorica;
– programi in projekti, ki se sofinancirajo
iz posebnih proračunskih postavk oziroma,
ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Nova Gorica;
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev;
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima
prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju;
– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike,
vode, ogrevanja …);
– programi in projekti Turistične zveze
Nova Gorica.
II. Pogoji za dodelitev sredstev:
Za kandidiranje na javnem razpisu mora
prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora sedež na območju Mestne
občine Nova Gorica;
– biti mora registriran skladno z Zakonom o društvih;
– iz uradnega naziva prijavitelja mora biti
razvidno, da gre za turistično društvo;
– namen in cilji delovanja prijavitelja ter
njegove dejavnosti in naloge morajo biti pretežno s področja turizma;
– prijavitelj mora biti registriran in delovati
na področju iz prejšnje alinee najmanj eno leto
pred dnevom vložitve prijave na javni razpis;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– imeti mora, skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo;
– imeti mora zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov;
– imeti mora pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnega javnega
razpisa, če je na njem sodeloval.
Odobrena sredstva se izplačajo pod pogojem, da prijavitelj predloži račune, predračune ali pogodbe za izvedbo programov
oziroma projektov, za katere so mu bila z
odločbo, izdano na podlagi tega javnega
razpisa, sredstva odobrena. Rok za predložitev računov, predračunov oziroma pogodb
je 3. 11. 2011.
III. Merila:
Komisija za sofinanciranje programov in
projektov turističnih društev v Mestni občini
Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijavljenih programov
in projektov upoštevala naslednja merila:
(1) Promocijsko – turistična dejavnost
(do 30 točk)
a) nastop na turističnih in drugih sejmih
ter prireditvah (15 točk)
b) izdaja promocijskega materiala
(10 točk)
c) vzdrževanje spletnih strani (5 točk)
(2) Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture (do 40 točk)
a) postavitev označevalnih in info tabel
(10 točk)
b) vzdrževanje označevalnih in info tabel
(5 točk)
c) urejanje in vzdrževanje kolesarskih in
pešpoti (15 točk)
d) urejanje in vzdrževanje druge turistične infrastrukture (10 točk)
(3) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov (do 20 točk)
a) oblikovanje tematskih turističnih pro
izvodov (do 10 točk)
b) ustvarjanje nove turistične ponudbe
(do 10 točk)
(4) Organizacija in izvedba prireditve (do
70 točk)
a) enodnevna prireditev ali prireditev
med 500 in 1000 obiskovalci (5 točk)
b) dvodnevna prireditev ali prireditev
med 1000 in 3000 obiskovalci (8 točk)
c) večdnevna prireditev ali prireditev nad
3000 obiskovalcev (12 točk)
d) program prireditve (do 40 točk)
e) spremljajoča ponudba prireditve (do
10 točk)
f) tradicionalna prireditev (3 točke)
g) promocija prireditve (do 5 točk)
(5) Ostale prireditve (do 10 točk)
a) prireditve, ki imajo značaj ohranjanja
kulturne dediščine in pospešujejo turistično
dogajanje v kraju (do 10 točk)
(6) Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma (do 10
točk)
(7) Splošna merila (do 20 točk)
a) Črpanje finančnih sredstev (do 10
točk)
b) Sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami (10 točk).
IV. Priloge:
Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
– izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije;
– fotokopijo odločbe o registraciji društva, ki odraža zadnje stanje;

– fotokopijo temeljnega akta društva, ki
odraža zadnje stanje.
Vse obrazce razpisne dokumentacije
podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva
oziroma od njega pooblaščena oseba.
V. Višina razpisanih sredstev:
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in
so predvidena na proračunski postavki
1403/09.035-Sredstva za programe-Turistična društva, znaša 50.000,00 EUR.
VI. Višina dodeljenih sredstev:
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter ga posreduje
organu mestne uprave Mestne občine Nova
Gorica, pristojnemu za turizem (v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ izda
odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Sredstva se izplačajo po
predložitvi računov, predračunov ali pogodb
za izvedbo programov oziroma projektov, za
katere so bila prijavitelju z odločbo odobrena sredstva. Prijavitelju se bodo izplačala
sredstva v višini, ki bo izkazana s predloženimi računi, predračuni oziroma pogodbami
vendar največ v višini, določeni z odločbo.
Upoštevani bodo izključno tisti računi oziroma predračuni, ki jih bo pristojni organ prejel
do 3. 11. 2011.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
VIII. Rok za vložitev vlog: rok za vložitev
vlog za dodelitev sredstev iz tega razpisa
je 7. 6. 2011 do 14. ure. Za pravočasno se
šteje vloga, ki bo najkasneje do 7. 6. 2011
do 14. ure prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, soba 38, 1. nadstropje. Prepozne
vloge bodo s sklepom zavržene.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo dne 7. 6. 2011. Vloge,
ki prispejo na razpis, komisija odpre, pregleda in oceni.
Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije,
bo s sklepom zavrgel pristojni organ.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis ne
bodo popolne, bo pristojni organ v roku petih
delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno
pozval, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne bodo dopolnili, bo zavrgel
pristojni organ s sklepom.
X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
v 60 dneh po poteku roka za predložitev
vlog.
XI. Podpis pogodbe: pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev, v
roku petnajstih dni od prejema poziva, nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
na razpis.
XII. Nadzor nad porabo sredstev
Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad porabo dodeljenih
sredstev opravlja pristojni organ. Prejemniki
sredstev morajo najkasneje do roka, določenega v pogodbi, pristojnemu organu
predložiti:
– poročilo ter dokazila o izvedenih programih oziroma projektih, za katera so jim
bila dodeljena sredstva;
– dokazila o namenski porabi sredstev.
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XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure
(ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu
Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za
gospodarstvo, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, soba 31/I ter na spletni strani
Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je potrebno oddati
na obrazcih razpisne dokumentacije, mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma
dokazila. Vloga mora biti označena na naslovni strani z »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis TD 2011«, na hrbtni strani pa z
navedbo prijavitelja in njegovega naslova.
Vloga se pošlje ali osebno odda na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38/I.
Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/335-01-77
(Matej Jakin).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 302-0001/2011
Ob-3180/11
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju
obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Tolmin (Uradni list RS, št. 58/10 – v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu
Občine Tolmin za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 25/11) in mnenja o skladnosti sheme
»de minimis« pomoči Ministrstva za finance,
št. M001-5881455-2011 z dne 7. 4. 2011,
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov
s subvencionirano obrestno mero
za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Tolmin
v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa so sredstva
Banke Koper d.d. (v nadaljevanju: Banka) in
proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin
v letu 2011 sofinancirala obrestno mero (v
nadaljevanju: krediti, kreditna sredstva).
II. Pogoji in merila za dodelitev kreditov:
II.1. Namen, za katerega se krediti dodeljujejo:
Upravičenci morajo pridobljena kreditna
sredstva vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja
dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje
obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v Občini Tolmin, oziroma za financiranje obratnih sredstev, in sicer za naslednje
namene:
a. investicije v:
– nakup zemljišča,
– nakup, graditev, rekonstrukcijo ali
adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup opreme – osnovnih sredstev,
b. financiranje obratnih sredstev: nakup
materiala.
II.2. Upravičenci do dodelitve kreditov
so:
Za kredite lahko zaprosijo naslednji upravičenci:
– mikro podjetja,
– mala podjetja in
– samostojni podjetniki posamezniki
(v nadaljevanju: podjetja, prosilci, upravičenci), registrirani po Zakonu o gospo-
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darskih družbah. Za opredelitev velikosti
podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 214/2008), in sicer število
zaposlenih in najvišje finančne vrednosti,
ki določajo vrsto podjetja:
– mikro podjetje pomeni podjetje, ki
ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 2 milijona EUR;
– malo podjetje pomeni podjetje, ki ima
manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
10 milijonov EUR.
Do dodelitve kreditov po tem razpisu
niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih
zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov
iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljena v Uredbi Sveta (ES) št. 1407/2002 in
– podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU C, št. 244/2004) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
II.3. Kriteriji upravičenosti do dodelitve
kreditov:
1. Krediti se dodeljujejo upravičencem,
ki izpolnjujejo pogoje in kriterije upravičenosti do dodelitve kreditov, objavljene
v Pravilniku in v tem javnem razpisu, ter
izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Banka.
2. Krediti se dodeljujejo za investicije
oziroma za financiranja obratnih sredstev,
ki so se začela izvajati v tekočem letu (tj.
v letu 2011).
3. Sedež podjetja oziroma registrirane
podružnice in mesto investicije morata biti
na območju Občine Tolmin.
II.4. Omejitve pri dodelitvi kreditov:
1. Krediti ne smejo biti namenjeni izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, in
sicer za pomoč neposredno povezano z
izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
2. Dodelitev kreditov ne sme biti pogojena s prednostjo rabe domačega blaga
pred rabo uvoženega blaga.
3. Krediti, dodeljeni podjetjem v cestno
prometnem sektorju, ne smejo biti namenjeni za nabavo vozil za cestni prevoz
tovora.
II.5. Merila za dodelitev kreditov:
Krediti se prednostno dodeljujejo upravičencem, katerih investicije oziroma financiranja obratnih sredstev so namenjena predvsem:
1. zagotavljanju novih delovnih mest ali
ohranjanju obstoječih delovnih mest,
2. vlaganju v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,
3. dopolnjevanju proizvodnih programov ostalega gospodarstva,
4. doseganju višje kvalitete proizvodov
in storitev,
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5. zagotavljanju visoke stopnje donos
nosti.
II.6. Višina sredstev:
Skupna višina razpisanih kreditnih sredstev oziroma kreditni potencial, namenjen
dodeljevanju dolgoročnih kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Tolmin v letu 2011, znaša 590.000,00 EUR.
Sredstva proračuna Občine Tolmin, namenjena subvenciji obrestne mere v letu 2011,
znašajo 30.000,00 EUR in so zagotovljena
na proračunski postavki 041401 »Subvencioniranje obrestnih mer malemu gospodarstvu«.
II.7. Upravičeni stroški:
a. Upravičeni stroški investicij, za katere je možno dodeljevati kredite, so:
– strošek nakupa zemljišča,
– strošek nakupa, graditve, rekonstrukcije ali adaptacije poslovnih prostorov,
– strošek nakupa opreme – osnovnih
sredstev.
b. Upravičeni strošek obratnih sredstev,
za katerega je možno dodeljevati kredite,
je strošek nakupa materiala.
II.8. Krediti se bodo dodeljevali pod
naslednjimi pogoji:
Letna obrestna mera za kreditojemalce:
Euribor (6 mesečni) + 0,00 odstotnih
točk letno, subvencija je že vključena.
Doba vračanja kredita:
a. Krediti se za investicije dodeljujejo
z dobo vračanja od najmanj tri do največ
deset let.
b. Krediti, namenjeni financiranju obratnih sredstev, se dodeljujejo z dobo vračanja od najmanj enega do največ tri leta.
Najvišji znesek kredita:
a. Krediti se za investicije dodeljujejo
največ v višini 50% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar
največ do 100.000,00 EUR na posameznega upravičenca v letu 2011, ob upoštevanju prej navedenega pogoja.
b. Krediti se za obratna sredstva dodeljujejo največ v višini 50% predračunske
vrednosti upravičenih stroškov obratnih
sredstev, vendar največ do 30.000,00 EUR
na posameznega upravičenca v letu 2011
ob upoštevanju prej navedenega pogoja.
Način vračila kredita:
Kredit (glavnica) se odplačuje v mesečnih obrokih, skladno s podpisano kreditno
pogodbo. Moratorija na vračilo kredita ni.
Predčasno odplačilo kredita, namenjenega
financiranju obratnih sredstev, ni možno.
Obračun in plačilo obresti:
Obresti se obračunavajo in plačujejo
mesečno.
Zavarovanje kredita:
Način zavarovanja kredita za vsak posamezen primer določi Banka po dogovoru s kreditojemalcem, v odvisnosti od
ocenjene tveganosti naložbe in bonitete
komitenta ter upoštevaje bančno prakso.
Možni načini zavarovanja kredita so:
a. hipoteka,
b. depozit,
c. z dvema kreditno sposobnima porokoma,
d. drugo.
Vsi stroški zavarovanja kredita bremenijo kreditojemalca.
Rok koriščenja kredita:
Kreditojemalec lahko odobren kredit na
podlagi predložitve ustrezne dokumenta-

cije črpa od dneva sklenitve kreditne pogodbe do porabe kreditnega potenciala,
oziroma največ do vključno 20. decembra
2011. Kreditojemalec mora odobren kredit praviloma začeti črpati v roku enega
meseca od sklenitve kreditne pogodbe. V
primerih, ko kreditojemalec v enem mesecu od podpisa kreditne pogodbe kredita še
ni začel koristiti, je možno, v odvisnosti od
dinamike investiranja, dogovoriti podaljšanje roka za začetek koriščenja kredita,
če so za to izpolnjeni pogoji, določeni v
kreditni pogodbi.
Način koriščenja kredita:
Koriščenje kredita je dokumentarno, po
predložitvi ustreznih dokazil (predračunov,
ponudb, (pred)pogodb ipd.), na podlagi
katerih bo zagotovljena namenskost koriščenja odobrenih kreditnih sredstev.
Možna je tudi refundacija že nastalih
upravičenih stroškov investicij oziroma financiranj obratnih sredstev pod pogojem,
da se le-ta niso začela izvajati pred začetkom tekočega leta (tj. pred 1. januarjem
2011). V tem primeru mora kreditojemalec
Banki poleg ustreznih dokazil (računi, situacije, pogodbe ipd.) predložiti tudi pripadajoča dokazila o plačilu le-teh.
Nadomestila in stroški za opravljene
storitve, ki bremenijo kreditojemalca:
Kreditojemalec plača nadomestilo za
odobritev kredita v višini 0,2% od zneska odobrenega kredita. Drugih stroškov
kredita ni.
Komitentstvo kreditojemalca pri Banki
ni pogoj za dodelitev kredita.
Drugi pogoji:
a. kreditojemalec mora med viri financiranja zagotavljati lastna sredstva najmanj
v višini 25% upravičenih stroškov investicije oziroma obratnih sredstev;
b. kredit, pridobljen na podlagi tega
razpisa, se lahko porabi izključno za namen, za katerega je bil odobren;
c. kredit se lahko dodeli le v primeru,
kadar predstavlja potrebno spodbudo za
izvedbo zastavljenega namena oziroma
je zanj nujno potreben;
d. v primeru kredita za namen investicije je kreditojemalec dolžan izpolniti tudi
naslednje pogoje:
– dokončati investicijo v roku, ki bo določen v kreditni pogodbi;
– ohraniti predmet investicije na območju Občine Tolmin in v uporabi za isti
namen, za katerega so bila kreditna sredstva dodeljena, vsaj še pet let po zaključku
investicije ter
– zagotoviti, da predmet investicije ne
bo prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še pet let po zaključku
investicije;
e. kreditojemalec mora podati pisno izjavo (Obrazec 3 iz razpisne dokumentacije), iz katere je razvidno, da za isti namen
oziroma za iste upravičene stroške, za
katere kandidira na razpisu, še ni prejel
oziroma ne prejema pomoči »de minimis«
in drugih pomoči iz javnih virov (iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov), oziroma koliko sredstev je
iz teh virov za isti namen oziroma za iste
upravičene stroške že prejel, oziroma je
zanje zaprosil.
Subvencija obrestne mere za kredite,
odobrene na podlagi tega razpisa, predstavlja pomoč po pravilu »de minimis«. Z
dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«
v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne
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smejo biti presežene intenzivnosti pomoči, ki so določene za posebne okoliščine
vsakega primera v uredbi o skupinskih
izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES). Intenzivnost pomoči »de minimis« za namen pospeševanja razvoja
malega gospodarstva ne sme preseči 55%
upravičenih stroškov investicije oziroma
obratnih sredstev.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena posameznemu upravičencu, ne
sme presegati 200.000,00 EUR, upravičencu iz cestnoprometnega sektorja pa
100.000,00 EUR, v katerem koli obdobju
treh proračunskih let. Ti zgornji meji se
uporabljata ne glede na obliko in namen
pomoči »de minimis« ter ne glede na to, iz
katerih javnih virov je pomoč dodeljena.
Komisija za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Tolmin (v
nadaljevanju: Komisija) bo pred dodelit
vijo pomoči pri Sektorju za spremljanje
državnih pomoči Ministrstva za finance za
vsakega upravičenca posebej preverila
višino že prejete pomoči po pravilu »de
minimis«.
III. Vsebina vloge in rok(i) za prijavo:
Vloga za prijavo na javni razpis obsega:
1. predpisane prijavne obrazce: Obrazec 1 »Podatki o prosilcu«, Obrazec 2
»Podatki o predvideni investiciji oziroma
financiranju obratnih sredstev« in Obrazec 3 »Izjava«,
2. priloge in dokazila, ki so za posamezno kategorijo prosilcev navedene na
seznamu »Dokumentacija za odobritev
kredita«.
Razpisno dokumentacijo, skupaj s
predpisanimi prijavnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, lahko zainteresirani prosilci
od dneva objave razpisa dalje dvignejo
vsak delovni dan od 8. do 14. ure v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Razpisna dokumentacija je
dostopna tudi spletni strani Občine Tolmin,
http://www.tolmin.si.
Izpolnjene in podpisane prijavne obrazce, skupaj z zahtevanimi prilogami, morajo prosilci poslati s priporočeno pošto ali
oddati osebno na naslov: Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Vloge
morajo biti oddane v zaprti ovojnici, in
sicer za investicije z oznako »Ne odpiraj,
prijava na javni razpis – Subvencioniranje
obresti MG 2011 – investicija«, oziroma
za obratna sredstva z oznako »Ne odpiraj,
prijava na javni razpis – Subvencioniranje
obresti MG 2011 – obratna sredstva«, in
opremljene z naslovom pošiljatelja.
V primeru, da prosilec zaproša za dodelitev kredita za namen investiranja in
za namen financiranja obratnih sredstev
istočasno, mora pripraviti in oddati ločeni
vlogi, in sicer posebej za del, ki se nanaša na investicijo, in posebej za del, ki se
nanaša na obratna sredstva.
Vloge morajo biti, ne glede na način
vložitve, na Občino Tolmin predložene v
razpisnem roku, ki začne teči z dnem objave razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije, in je odprt do porabe sredstev
razpoložljivega kreditnega potenciala v
proračunskem letu 2011 oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno srede, 30. 11. 2011 do 12. ure.

IV. Obdelava vlog:
Komisija bo prispele vloge odpirala in
obravnavala praviloma enkrat mesečno na
seji, sklicani praviloma prvi teden v tekočem mesecu oziroma največ osem dni po
preteku posameznega vmesnega roka oziroma zadnjega roka za vložitev vlog. Na
posamezni seji bo Komisija obravnavala
vloge, ki bodo prispele v preteklem mesecu, in sicer do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega) roka za vložitev
vlog. Posamezen vmesni rok za oddajo
vloge je zadnji delovni dan v posameznem
mesecu znotraj razpisnega roka.
Vloge, ki bodo prispele po izteku razpisnega roka (to pomeni, 30. 11. 2011 od
12. ure dalje oziroma po datumu, s katerim
bodo sredstva razpoložljivega kreditnega
potenciala porabljena in bo objavljen v
sredstvih javnega obveščanja) in vloge,
vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah, Komisija zavrže. Neutemeljene in neupravičene vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do
dodelitve sredstev, Komisija zavrne. Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog
pisno pozove, da vloge dopolnijo. Rok za
dopolnitev vlog je osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog, Komisija vloge ponovno obravnava, in sicer na prvi redni seji Komisije, po
potrebi pa lahko tudi na posebej sklicani
izredni seji Komisije. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne
dopolnijo ali pa jih dopolnijo neustrezno,
Komisija vloge zavrže kot nepopolne.
Vse popolne in upravičene vloge Komisija obravnava v skladu z merili, objavljenimi v tem javnem razpisu, ter na tej
podlagi pripravi predlog dodelitve kreditov
ter iz njih izhajajočih višin pomoči »de
minimis« v obliki subvencij obrestne mere
posameznim upravičencem. Na podlagi
navedenega predloga Komisije, pristojni
organ občinske uprave Občine Tolmin posameznemu upravičencu izda obrazložen
sklep o višini dodeljene pomoči »de minimis« v obliki subvencije obrestne mere, ki
obsega tudi podatek o višini in odplačilni
dobi dodeljenega kredita in višini upravičenih stroškov za posamezen namen,
oziroma izda sklep o zavrnitvi ali zavrženju vloge, v skladu s predlogom Komisije.
Komisija bo predlog o dodelitvi kreditnih sredstev pripravila in ga predložila
pristojnemu organu občinske uprave Občine Tolmin najkasneje v tridesetih dneh
od poteka posameznega roka za vložitev
vlog. Prosilcem bodo sklepi posredovani v nadaljnjih osmih dneh oziroma takoj
po pridobitvi podatkov o prejetih pomočeh
„de minimis“ za posameznega upravičenca iz centralne evidence Ministrstva za
finance.
Banka bo z upravičenci, katerim bo izdan sklep o odobritvi kreditnih sredstev,
sklenila kreditne pogodbe ter dogovorila in
zagotovila ustrezno zavarovanje kredita.
Banka bo izvajala nadzor nad porabo in
vračanjem odobrenih kreditnih sredstev,
po potrebi pa tudi nadzor nad njihovo izterjavo. Nadzor nad namensko porabo dodeljenih kreditnih sredstev ter izvajanjem
določil kreditne pogodbe bosta opravljala
tudi pristojni organ občinske uprave Občine Tolmin in Komisija. Namenskost in
smotrnost porabe dodeljenih kreditnih
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sredstev bo lahko ugotavljal tudi Nadzorni
odbor Občine Tolmin.
Prejemnik kreditnih sredstev po tem
javnem razpisu, pri katerem se ugotovi,
da:
– kreditnih sredstev delno ali v celoti ni
porabil za namen, za katerega so mu bila
dodeljena ali
– so mu bila kreditna sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi
ali
– je kršil druga določila kreditne pogodbe,
je dolžan v primeru nenamenske porabe iz prve alineje takoj vrniti neodplačani del nenamensko porabljenih kreditnih
sredstev oziroma v primerih iz druge in
tretje alineje vsa neodplačana kreditna
sredstva, skupaj s celotno pripadajočo višino subvencije obrestne mere in s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi,
ki se obračunajo od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev. Prejemnik v teh
primerih izgubi tudi pravico do pridobitve
kreditnih sredstev po Pravilniku za naslednji dve leti.
V. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
Če se prosilec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo županu v roku
osmih dni od dneva vročitve sklepa. Pritožba mora biti poslana s priporočeno
pošto ali dostavljena osebno na naslov:
Občina Tolmin, Urad župana, Ulica padlih
borcev 2, 5220 Tolmin. Odločitev župana
je dokončna.
VI. Dodatne informacije in pojasnila:
Zainteresirani prosilci lahko dodatne
informacije in pojasnila v zvezi z javnim
razpisom dobijo:
– na Občini Tolmin, kontaktna oseba je
Janja Bičič na tel. 05/381-95-30 vsak delovni dan med 8. in 14. uro, ali na elektronskem naslovu janja.bicic@tolmin.si;
– na Banki Koper d.d., PE Nova Gorica, Agencija Tolmin, Mestni trg 8, Tolmin,
kontaktna oseba je Katja Štrukelj Valentinčič na tel. 05/388-41-51, vsak delovni dan
med 8.30 in 16.30.
Občina Tolmin
Št. 741
Ob-3049/11
V skladu z internimi standardi družbe
SEL d.o.o., objavljamo razpis za oddajo
naročila, z naslednjo vsebino:
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 46,
1215 Medvode, tel. 01/47-49-274, faks
01/47-49-272.
3. (a) Vrsta del: odvzem, transport in
deponiranje naplavin pred talnim izpustom
HE Moste.
(b) Kraj izvedbe: Pregrada HE Moste.
4. Datum izvedbe: september–november 2011.
5. Predvideni datum zaključka izvedbe
(a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Savske elektrarne
Ljubljana d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215
Medvode.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: 23. 5. 2011–
31. 5. 2011, ob delavnikih, med 10. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 50,00 EUR, nakazati
na TRR: 03106-1002519638 (za razpisno
dokumentacijo).
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(č) Oseba, ki nudi dodatne informacije:
Rudi Brinšek, tel. 041/762-845.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 6. 2011, do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o. Gorenjska c. 46, 1215 Medvode
(vložišče).
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi, na sedežu podjetja.
8. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: 10% od skupne ponudbene vrednosti.
9. Pogoji financiranja in plačila: 90% po
potrjeni mesečni situaciji, 10% po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
10. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 20. 11. 2011; 22. 7. 2011.
11. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference.
12. Morebitne druge informacije o naročilu: –.
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Št. 5100-3/2011-4
Ob-3192/11
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije podaljšuje
prijavni rok zaradi uskladitve razpisa s
francosko stranjo. V javnem razpisu za
sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Francosko republiko v letih 2012–2013,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
10/2011, z dne 18. 2. 2011 pod številko
objave Ob-1447/11, se spremenita 9. točka in 10. točka razpisa tako, da se podaljša rok za predložitev prijav:
Točka 9: Rok za predložitev prijav je
30. maj 2011, do 12. ure. Prijava (eObrazec) je oddana pravočasno, če prispe na
Javno agencijo za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30
do 30. 5. 2011, najkasneje do 12. ure.
Točka 10: Odpiranje prijav bo 1. 6.
2010, ob 10. uri, v prostorih agencije.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Javne dražbe
Ob-3050/11
Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob Suhi 19, po pooblastilu lastnika
nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana,
Poljanska cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena
1.) Šest shramb, na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38:
1. Del stavbe z oznako 242.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242, v 1. etaži, površine 3,30 m2,
k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727/1062/242; izklicna cena je
3.360,84 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
2. Del stavbe z oznako 166.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26, prostor št. 166, v 2. etaži, površine 3,30 m2,
k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727/1063/166; izklicna cena je
3.360,84 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
3. Del stavbe z oznako 234.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 28, prostor št. 234, v 2. etaži, površine 5,60 m2,
k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727/1063/234; izklicna cena je
5.703,25 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
4. Del stavbe z oznako 235.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 28, prostor št. 235, v 2. etaži, površine 4,90 m2,
k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727/1063/235; izklicna cena je
4.990,34 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
5. Del stavbe z oznako 204.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204, v 1. etaži, površine 6,60 m2,
k.o. (1727) Poljansko predmestje –
identifikator:
1727/1064/204;
izklicna
cena je 6.721,68 EUR, ki ne vključuje
20% DDV-ja;
6. Del stavbe z oznako 305.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 38, prostor št. 305, v 1. etaži, površine 3,30 m2,
k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727/1064/305; izklicna cena je
3.360,84 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja.
Predmet javne dražbe so shrambe pod
zap. št. 1.–6. ter idealni deleži na zemljiščih
gradbenih parcel večstanovanjskih objektov,
na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20,
26, 28, 34 in 38, komunalna opremljenost in
izboljšave (idealni delež skupnih prostorov
in naprav, idealni delež zunanje ureditve –
parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10,
171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k.o.
(1727) Poljansko predmestje.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
2.) Sedem parkirnih mest, na naslovu
Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana
– Bežigrad):
1. Parkirno mesto z oznako 55.E,
v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636)
Bežigrad – identifikator: 2636/2817/55; izklicna cena je 5.950,00 EUR, ki ne vključuje
20% DDV-ja;

2. Parkirno mesto z oznako 56.E,
v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636)
Bežigrad – identifikator: 2636/2817/56; izklicna cena je 5.950,00 EUR, ki ne vključuje
20% DDV-ja;
3. Parkirno mesto z oznako 57.E,
v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636)
Bežigrad – identifikator: 2636/2817/57; izklicna cena je 5.950,00 0 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
4. Parkirno mesto z oznako 58.E,
v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636)
Bežigrad – identifikator: 2636/2817/58; izklicna cena je 5.950,00 EUR, ki ne vključuje
20% DDV-ja;
5. Parkirno mesto z oznako 59.E,
v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636)
Bežigrad – identifikator: 2636/2817/59; izklicna cena je 5.950,00 EUR, ki ne vključuje
20% DDV-ja;
6. Parkirno mesto z oznako 60.E,
v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636)
Bežigrad – identifikator: 2636/2817/60; izklicna cena je 5.950,00 EUR, ki ne vključuje
20% DDV-ja;
7. Parkirno mesto z oznako 61.E,
v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636)
Bežigrad – identifikator: 2636/2817/61; izklicna cena je 5.950,00 EUR, ki ne vključuje
20% DDV-ja;
Predmet javne dražbe so parkirna mesta
od zap. št. 1.–7. ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega
objekta, na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in
1401/5, obe k.o. (2636) Bežigrad, komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih prostorov
in naprav, idealni delež zunanje ureditve
– parc. št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse
k.o. (2636) Bežigrad).
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
3.) Poslovni prostori dokončani do IV. podaljšane gradbene faze, na Šalari v Kopru,
na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j:
1. Poslovni prostor z oznako 142.E,
v pritličju (tretja etaža), v izmeri 187,00 m2,
k.o. (2606) Semedela – identifikator:
2606-5373-142.
Izklicna cena znaša 204.850,00 EUR, ki
ne vključuje 20% DDV-ja.
2. Poslovni prostor z oznako 143.E,
v pritličju (tretja etaža), v izmeri 186,50 m2,
k.o. (2606) Semedela – identifikator:
2606-5373-143.
Izklicna cena znaša 204.000,00 EUR, ki
ne vključuje 20% DDV-ja.
3. Poslovni prostor z oznako 144.E,
v pritličju (tretja etaža), v izmeri 202,00 m2,
k.o. (2606) Semedela – identifikator:
2606-5373-144.
Izklicna cena znaša 220.150,00 EUR, ki
ne vključuje 20% DDV-ja.
Poslovni prostori stojijo na parc.
št. 1975/9, skupne površine 3.915 m2, k.o.
(2606) Semedela, in jim pripada, poleg sorazmernega lastninskega deleža na skupnih
delih in napravah tudi idealni delež na zemljišču.

Poslovni prostori so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada in so prosti bremen in uporabnikov
(najemnikov).
4.) Nepozidano stavbno zemljišče: parc.
št. 702/6, travnik 609 m2, k.o. (1084) Pečovje.
Izklicna cena je 8.075,00 EUR, ki ne
vključuje 20% DDV-ja.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
5.) Celoten prosti in nezasedeni del stavbe, na naslovu Jesenice, Cesta maršala Tita
106, z identifikatorjem stavbe 2175-3115,
in sicer:
a.) prostori v delu kleti v skupni izmeri
165,08 m2, ki obsegajo: nestanovanjski del
z oznako 75.E, v izmeri 11,62 m2, nestanovanjski del z oznako 76.E, v izmeri 11,69 m2,
nestanovanjski del z oznako 77.E, v izmeri 40,58 m2, nestanovanjski del z oznako
78.E, v izmeri 33,77 m2, nestanovanjski del
z oznako 79.E, v izmeri 41,10 m2 in nestanovanjski del z oznako 80.E, v izmeri
26,32 m2,
b.) del pritličja v skupni izmeri 135,56 m2,
ki obsega: stanovanjski del z oznako 5.E,
v izmeri 9,81 m2, stanovanjski del z oznako 6.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del
z oznako 7.E, v izmeri 9,63 m2, stanovanjski
del z oznako 8.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del z oznako 9.E, v izmeri 9,63 m2,
stanovanjski del z oznako 10.E, v izmeri
9,67 m2, stanovanjski del z oznako 11.E,
v izmeri 9,35 m2, stanovanjski del z oznako 12.E, v izmeri 9,46 m2, stanovanjski del
z oznako 81.E, v izmeri 25,05 m2 in skupni
prostor z oznako 86.E, v izmeri 33,62 m2,
c.) del 1. nadstropja v skupni izmeri 255,53 m2, ki obsega: stanovanjski del
z oznako 13.E, v izmeri 9,51 m2, stanovanjski del z oznako 14.E, v izmeri 9,47 m2,
stanovanjski del z oznako 15.E, v izmeri
9,67 m2, stanovanjski del z oznako 16.E,
v izmeri 9,58 m2, stanovanjski del z oznako 17.E, v izmeri 9,47 m2, stanovanjski del
z oznako 18.E, v izmeri 9,73 m2, stanovanjski del z oznako 19.E, v izmeri 9,65 m2,
stanovanjski del z oznako 20.E, v izmeri
9,65 m2, stanovanjski del z oznako 21.E,
v izmeri 14,67 m2, stanovanjski del z oznako 22.E, v izmeri 14,11 m2, stanovanjski
del z oznako 23.E, v izmeri 9,24 m2, stanovanjski del z oznako 24.E, v izmeri 9,33 m2,
stanovanjski del z oznako 25.E, v izmeri
9,27 m2, stanovanjski del z oznako 26.E,
v izmeri 9,26 m2, stanovanjski del z oznako 27.E, v izmeri 9,35 m2, stanovanjski del
z oznako 28.E, v izmeri 9,25 m2, stanovanjski del z oznako 82.E, v izmeri 30,50 m2,
skupni prostor z oznako 87.E, v izmeri
61,30 m2 in skupni prostor z oznako 89.E,
v izmeri 2,52 m2,
d.) celotno 2. nadstropje v skupni izmeri 320,46 m2, ki obsega: stanovanjski del
z oznako 29.E, v izmeri 26,25 m2, stanovanjski del z oznako 30.E, v izmeri 8,91 m2,
stanovanjski del z oznako 31.E, v izmeri
14,96 m2, stanovanjski del z oznako 32.E,
v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z ozna-

Stran

1184 /

Št.

37 / 20. 5. 2011

ko 33.E, v izmeri 9,83 m2, stanovanjski del
z oznako 34.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 35.E, v izmeri 9,89 m2,
stanovanjski del z oznako 36.E, v izmeri
9,87 m2, stanovanjski del z oznako 37.E,
v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del z oznako 38.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del
z oznako 39.E, v izmeri 9,90 m2, stanovanjski del z oznako 40.E, v izmeri 15,04 m2,
stanovanjski del z oznako 41.E, v izmeri
15,19 m2, stanovanjski del z oznako 42.E,
v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 43.E, v izmeri 9,85 m2, stanovanjski del
z oznako 44.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 45.E, v izmeri 9,83 m2,
stanovanjski del z oznako 46.E, v izmeri
9,94 m2, stanovanjski del z oznako 47.E,
v izmeri 9,54 m2, stanovanjski del z oznako 83.E, v izmeri 32,38 m2, skupni prostor
z oznako 90.E, v izmeri 67,34 m2 in skupni
prostor z oznako 91.E, v izmeri 2,55 m2,
e.) celotno 3. nadstropje v skupni izmeri 321,58 m2 ki obsega: stanovanjski del
z oznako 48.E, v izmeri 26,82 m2, stanovanjski del z oznako 49.E, v izmeri 8,68 m2,
stanovanjski del z oznako 50.E, v izmeri
15,23 m2, stanovanjski del z oznako 51.E,
v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del z oznako 52.E, v izmeri 9,95 m2, stanovanjski del
z oznako 53.E, v izmeri 9,85 m2, stanovanjski del z oznako 54.E, v izmeri 10,03 m2,
stanovanjski del z oznako 55.E, v izmeri
9,98 m2, stanovanjski del z oznako 56.E,
v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del z oznako 57.E, v izmeri 9,97 m2, stanovanjski del
z oznako 58.E, v izmeri 10,03 m2, stanovanjski del z oznako 59.E, v izmeri 15,12 m2,
stanovanjski del z oznako 60.E, v izmeri
15,35 m2, stanovanjski del z oznako 61.E,
v izmeri 10,01 m2, stanovanjski del z oznako 62.E, v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del
z oznako 63.E, v izmeri 9,81 m2, stanovanjski del z oznako 64.E, v izmeri 9,88 m2,
stanovanjski del z oznako 65.E, v izmeri
9,78 m2, stanovanjski del z oznako 66.E,
v izmeri 9,59 m2, stanovanjski del z oznako 84.E, v izmeri 32,55 m2, skupni prostor
z oznako 92.E, v izmeri 66,61 m2, in skupni
prostor z oznako 93.E, v izmeri 2,49 m2;
f.) celotno podstrešje z oznako 94.E, v izmeri 385,81 m2.
Skupna
površina
prostorov
je
1.584,02 m2.
Objekt znotraj katerega se nahajajo navedeni prostori stoji na zemljišču s parc.
št. 157/3 in 157/4, h kateremu spada tudi
pripadajoči del zemljišča na parc. št. 157/2
in 157/21, vse k.o. (2175) Jesenice, skupne
površine 3.329,00 m2, k.o. (2175) Jesenice.
Prostorom pripada, poleg idealnega deleža na zemljišču, tudi idealni delež skupnih
delov in naprav. Nepremičnine so v lasti
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so proste bremen in
uporabnikov (najemnikov).
Predmet nakupa je celoten obseg nepremičnin pod točkami od a.) do f.). Opredelitev
pod posamezno točko je podana zgolj iz
razlogov večje preglednosti predmeta prodaje.
Izklicna cena znaša 311.100,00 EUR, ki
ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami.
6.) Poslovni prostori v podpritličju poslovnega objekta na naslovu Jesenice, Industrijska ulica 2 a:
Poslovni prostor št. 5, v izmeri 15,63 m2
(identifikator: 2175-1401-5), št. 8, v izmeri 8,12 m2 (identifikator: 2175-1401-8),
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št. 9, v izmeri 68,54 m2 (identifikator:
2175-1401-9), št. 11, v izmeri 38,50 m2
(identifikator: 2175-1401-11), št. 12, v izmeri 4,09 m2 (identifikator: 2175-1401-12),
št. 13, v izmeri 63,60 m2 (identifikator:
2175-1401-13), št. 14, v izmeri 14,10 m2
(identifikator: 2175-1401-14), št. 15, v izmeri 4,66 m2 (identifikator: 2175-1401-15),
št. 16, v izmeri 7,71 m2 (identifikator:
2175-1401-16), št. 17, v izmeri 9,30 m2
(identifikator: 2175-1401-17), št. 18, v izmeri 9,68 m2 (identifikator: 2175-1401-18)
in št. 19, v izmeri 10,60 m2 (identifikator:
2175-1401-19).
Poslovni prostori predstavljajo v naravi
gostinski lokal skupne površine 254,53 m2.
Poleg poslovnega prostora je predmet prodaje tudi terasa površine 75 m2, ki se nahaja na vhodu v lokal (jugozahodni del parc.
št. 1191/1, k.o. (2175) Jesenice oziroma jugovzhodni del poslovne stavbe na naslovu
Jesenice, Industrijska ulica 2 a).
Poslovni objekt stoji na zemljišču s parc.
št. 1191/2 in 1208/2, h kateremu spada tudi
pripadajoči del zemljišča na parc. št. 1189/1,
1189/3, 1189/5, 1190, 1191/1, 1192/2 in
1224/6, vse k.o. (2175) Jesenice, skupne
površine 3066 m2, k.o. (2175) Jesenice. Prostorom pripada, poleg idealnega deleža na
zemljišču, tudi idealni delež skupnih delov in
naprav ter zunanje ureditve.
Izbrani kupec bo zavezan kriti stroške
parcelacije zemljišča na katerem se nahaja
terasa (parc. št. 1191/1, k.o. (2175) Jesenice), ter kriti stroške in aktivno sodelovati pri
popravkih etažne lastnine, ki se bodo zavedli v zemljiško knjigo.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje so
v lasti Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada, so proste finančnih bremen in zasedene z najemnikom, ki
ima predkupno pravico.
Izklicna cena znaša 156.400,00 EUR, ki
ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami.
II. Ogled nepremičnin in način poteka
javne dražbe:
Ogled nepremičnin bo možen:
Za ogled nepremičnin se je potrebno predhodno dogovoriti vsaj pet dni pred
razpisanim rokom za izvedbo javne dražbe,
na tel. 02/821-65-00, in vplačati 14,85 EUR
stroškov oglednine na transakcijski račun
Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje
z objekti d.o.o. številka: 02470-0018512574,
sklic: sklic je enak, kot je obrazloženo v točki
III./ 1. vsaj dva dni pred dogovorjenim datumom ogleda.
Dodatne informacije o pogojih javnih
dražbe se dobijo na tel. 02/821-65-00.
Izvedba javne dražbe:
Javna dražba za nepremičnine pod točkami 1.)–6.) se bo izvedla: dne 10. 6. 2011,
ob 10. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska cesta 31,
Ljubljana.
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe
in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali
pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno
– kupljeno' in po stanju nepremičnin v času

javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami 1.)–2.)
je po 100,00 EUR, za nepremičnine pod zaporednimi točkami 3.)–6.) pa 500,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje pol
ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni
mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja
za gospodarjenje z objekti d.o.o., številka:
02470-0018512574 sklic: (za nepremičnine
pod točko 1.) od 1–6 dodajte še zaporedno številko, glede na to za katero shrambo
vplačujete varščino, npr. 1–2, če vplačujete
za shrambo pod 1.), zap. št. 2. Enako velja
za druge nepremičnine, kjer jih je več navedenih pod določeno zaporedno številko.
Varščina mora biti vplačana vsaj 2 dni pred
pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana
varščina se bo vrnila brez obresti v roku
10 dni po poteku roka za vplačilo varščine;
2. za primer vračila varščine morajo
dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina se bo neuspelim
dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. Če nihče od dražiteljev prisotnih na
javni dražbi ne zviša svoje ponudbe, določi
kupca komisija pristojna za izvedbo javne
dražbe z javnim žrebom, pri čemer se izklicni ceni prišteje eno najmanjše večanje
izklicne cene. Javni žreb se izvede takoj na
kraju samem, zoper izid nista možna ugovor
ali pritožba.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
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ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji:
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 30 dneh od izdaje računa. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec
zemljiškoknjižno dovolilo.
Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove
na podpis prodajne pogodbe v 15 dneh, ali
ne plača kupnine v 30 dneh po izdaji računa,
se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma
od pogodbe odstopil, kolikor mu prodajalec
skladno z določbo 34. člena Uredbe ne podaljša rok za sklenitev pogodbe za ne več
kot 15 dni. Prodajalec se lahko odloči, da
podaljšanega roka ne poda in zadrži vplačano varščino kot skesnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino.
Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne
obrestuje.
Davčne dajatve in vse ostale stroške,
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani
kupec.
VI. Ustavitev postopkov:
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, dolžan
pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglas-
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ju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino.
Pravno opozorilo:
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom
nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne
vrne vplačane varščine, če dražitelj ni uspel
na javni dražbi, vendar pa prispe s strani
enega izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku 5 delovnih dni po zaključku javne dražbe na naslov Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem, ali
lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana pod materialno (odškodninsko)
in kazensko odgovornostjo, da je v času od
razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do
izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge
vplačnike varščine s podrobnim opisom kdo
in kdaj ter na koga je izsiljevanje ali poskus
vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih
dejstev za pričetek postopkov vezanih na
taka dejanja pri organih pregona.
Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe
in prekine sklenitev pravnega posla, če je
dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so
nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.
Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil
zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na
druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem
postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo,
na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem
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Razpisi delovnih mest
Statuta Skupnosti centrov za socialno delo
Slovenije razpisuje delovno mesto
sekretarja/ke.
Za imenovanje na funkcijo sekretarja/ke
mora kandidat/ka poleg splošnih pogojev
iz Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 –
popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10,
62/10) izpolnjevati še naslednje pogoje:
– pogoje, navedene v 69. členu Zakona
o socialnem varstvu,
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
– poznati mora sistem in delovanje področja socialnega varstva,
– pripraviti mora vizijo razvoja Skupnosti
centrov za socialno delo Slovenije.
Kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih, zgoraj navedenih pogojev
naj kandidati/ke pošljejo v osmih dneh od
objave razpisa na naslov: Skupnost CSD
Slovenije, Slovenska cesta 55, 1000 Ljub
ljana, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis«.
O izidu bomo kandidate/ke obvestili
v roku petnajst dni po sprejetju sklepa o izbiri kandidata/ke.
Upravni odbor
Skupnosti CSD Slovenije

Št. 34/2011
Ob-3042/11
Svet Centra za socialno delo Vrhnika, na
podlagi sklepa 2. redne seje Sveta Centra
za socialno delo Vrhnika, z dne 25. 2. 2011,
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Vrhnika.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US:
U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 –
ZUPJS), 31., 32. in 33. člena Statuta Centra
za socialno delo Vrhnika, lahko imenovan-a
kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje.
Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od začetka opravljanja nalog direktorja
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje.
Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let.
Z imenovanim direktorjem se sklene
delovno razmerje za določen čas trajanja
mandata.
Od kandidatov se pričakuje, da svetu predstavijo program dela oziroma vizijo
dela Centra za socialno delo Vrhnika za
naslednje mandatno obdobje.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center
za socialno delo Vrhnika, Cankarjev trg 8,
1360 Vrhnika, z oznako »za razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonsko določenem roku.
Svet Centra za socialno delo Vrhnika

Št. 313
Ob-3055/11
Svet javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik na podlagi Statuta javnega zdravstvenega zavoda Kamnik objavlja prosto delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma Kamnik (m/ž).
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj ustrezne dejavnosti zavoda, od tega tri leta na
vodstvenih delovnih mestih;
– organizacijske in strokovne sposobnosti, kar se dokazuje s svojim minulim delom.
Kandidati naj k pisni vlogi priložijo naslednja dokazila:
– kopijo diplome;
– kopijo delovne knjižice;
– dokazila o organizacijskih in strokovnih
sposobnostih;
– program dela in razvoja Zdravstvenega
doma Kamnik za mandatno obdobje.
Izbranega kandidata bo imenoval Svet
zavoda za štiri leta. O izbiri bodo kandidati
obveščeni najpozneje v 30 dneh po objavi
razpisa.
Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti ovojnici, na naslov: Zdravstveni dom
dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241
Kamnik, s pripisom »Razpis za delovno mesto direktorja – ne odpiraj!«, do vključno
31. maja 2011.
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

Št. 9/2011
Ob-3051/11
Upravni odbor Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije na podlagi 25. člena

Ob-3146/11
Na podlagi zakonskih določil in veljavnih
pravilnikov ter meril, Višja strokovna šola

za gostinstvo in turizem Maribor objavlja
razpis za
predavatelje za program Gostinstvo
in turizem:
– Barmanstvo,
– Harmonija okusov,
– Kulinarika za vitalnost,
– Organizacija gostinskih dogodkov,
– Osnove strežbe,
– Strežba z organizacijo dela 1,
– Strežba z organizacijo dela 2,
– Poslovna informatika in statistika,
– Strokovna terminologija v tujem jeziku
1 in 2 (angleški jezik),
– Strokovna terminologija v tujem jeziku
1 in 2 (nemški jezik),
– Strokovna terminologija v tujem jeziku
3 (italijanski jezik),
– Turistična geografija in kulturna dediščina,
– Ekonomika turizma,
– Praktično izobraževanje.
Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole imeti
najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne
smeri, tri leta delovnih izkušenj in dokaze
o vidnih dosežkih na strokovnem in izobraževalnem področju oziroma izpolnjevati pogoje o stopnji in smeri izobrazbe iz Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev
višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu
višjega strokovnega izobraževanja Gostinstvo in turizem (Uradni list RS, št. 99/08) ter
dokazila v skladu z Merili za določitev vidnih
dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni
list RS, št. 1/09).
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
– osebno prijavo z navedbo predmetov,
za katere kandidira,
– življenjepis,
– kopijo univerzitetne diplome,
– kopijo potrdila o pedagoško andragoški
izobrazbi (ni pogoj za pridobitev naziva),
– kopijo potrdila o strokovnem izpitu za
vzgojo in izobraževanje (ni pogoj za pridobitev naziva),
– kopijo delovne knjižice ali drugo dokazilo o najmanj treh letih delovnih izkušenj,
– dokazila o dosežkih na področju izobraževanja oziroma kopijo imenovanja
v naziv svetnik (v skladu z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje
šole),
– dokazila o dosežkih na področju strokovnega dela (v skladu z Merili za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Natančna seznanitev s pogoji za imenovanje in zahtevano dokumentacijo je možna na
spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_
poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_imenovanje_predavateljev_visjih_strokovnih_sol/.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 14 dneh od objave razpisa na
naslov: Višja strokovna šola za gostinstvo
in turizem Maribor, Zagrebška cesta 18,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2000 Maribor, z oznako »Razpis za predavatelja«.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/320-23-03 ali na uprava@vsgt-mb.si.
Višja strokovna šola
za gostinstvo in turizem Maribor
Ob-3147/11
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Nataše Erjavec razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega po
močnika pri notarki Nataši Erjavec iz
Ljubljane (za določen čas, za čas nadomeščanja notarske pomočnice na porodniškem
dopustu).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na
pravniških delih po opravljenem pravniškem
državnem izpitu, od tega najmanj eno leto pri
notarju, na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu
ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2,
15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 11-020-00057
Ob-3149/11
Mladinski center Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 105, na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski
center Krško (Uradni list RS, št. 96/00, 91/01,
96/05, 65/08 in 30/11), 16. in 17. člena Statuta javnega zavoda Mladinski center Krško,
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91)
in Sklepa Sveta zavoda o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega zavoda
Mladinski center Krško z dne 16. 5. 2011,
objavlja javni razpis za položaj
direktorja javnega zavoda Mladinski
center Krško (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg splošnih z zakonom določenih
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem
družboslovne smeri in najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– poznavanje dela na področju mladinskih
dejavnosti,
– vsaj eno leto delovnih izkušenj na delovnih mestih s podobno odgovornostjo,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Kot delovne izkušnje na delovnih mestih s podobno odgovornostjo se smatrajo
delovna mesta z naslednjimi delovnimi nalogami: vodenje minimalno 8 oseb, pripra-

va in izdelava poslovnih načrtov in poročil,
priprava formalnih aktov in dokumentov ter
strokovnih besedil, vsebinsko in finančno
načrtovanje javnih razpisov (nacionalnih in
evropskih).
Kot svetovni jeziki se upoštevajo angleški,
francoski in nemški jezik.
Prijava mora vsebovati:
1) pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja, smer izobrazbe,
datum (mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2) pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu
ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
3) pisno izjavo kandidata o delovnih izkušnjah na delovnih mestih s podobno odgovornostjo, v kateri kandidat navede naziv
delovnega mesta oziroma funkcijo, naziv
delodajalca oziroma pravne osebe, obdobje
opravljanja dela, kratek opis nalog in odgovornosti;
4) pisno izjavo kandidata o izkušnjah na
področju mladinskih dejavnosti, v kateri naj
kandidat navede izkušnje na področju mladinskega dela (kje in kdaj je kandidat pridobil izkušnje, kratek opis dela), neformalna
izobraževanja s področja mladinskega dela
(seminarji, delavnice, konference, delavnice…);
5) certifikat Državnega izpitnega centra
o višjem znanju enega tujega jezika, ali potrdilo ustrezne domače ali tuje ustanove o aktivnem znanju enega svetovnega jezika ali
univerzitetna diploma iz enega svetovnega
jezika.
Ostala dokazila in priloge:
1) izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
2) izjava kandidata, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti;
3) kratek življenjepis s kvalifikacijami in
natančnimi opisi del in nalog, navedbo drugih
znanj in veščin…;
4) poslovni in programski predlog razvoja centra v obdobju 2011–2015, 3–5 strani
formata A4.
Mandat direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško traja štiri leta, nastop mandata s 1. 10. 2011.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – Za javni razpis: direktor
Mladinskega centra Krško« priporočeno na
naslov: Mladinski center Krško, Svet zavoda,
Cesta krških žrtev 105, p.p. 246, 8270 Krško
ali jih osebno dostavijo v nadomestne prostore centra, na CKŽ 23, 8270 Krško (pisarna
Uprava, 2. nadstropje) najkasneje do 30. 5.
2011 do 24. ure. Svet zavoda bo obravnaval
samo pravočasne in popolne prijave. Prijava
je popolna, če vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge. V primeru nepopolne vloge volilna komisija pozove kandidata s priporočeno
pošto s povratnico, da vlogo dopolni v roku
3 dni po prejemu poziva. Nepravočasne in
nepopolno označene prijave bodo izločene
in vrnjene pošiljatelju.
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Svet zavoda bo opravil izbor v roku 30 dni
od objave razpisa. Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo povabljeni na pisni preizkus znanja, najbolj ustrezni kandidati pa
tudi na osebno predstavitev pred Svetom
Zavoda. Kandidat bo imenovan, ko bo k njegovem imenovanju na Svetu zavoda pridobljeno pozitivno soglasje Občinskega sveta
Občine Krško.
Kandidati bodo o izboru in imenovanju
pisno obveščeni v zakonsko predpisanem
roku.
Če nihče od prijavljenih kandidatov ne bo
izbran, oziroma, če kandidat, ki ga bo imenoval Svet zavoda, ne bo dobil pozitivnega
soglasja Občinskega sveta Občine Krško, se
bo postopek za izbiro ponovil.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mladinski center Krško
Št. 3-2/00-03/11
Ob-3167/11
Na podlagi četrtega odstavka 37. člena
Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni
list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07
– odločba US) ob smiselni uporabi določb
58. do 65. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) in
3. člena Pravil o postopku za izvedbo javnega natečaja za direktorja/direktorice Službe
Državne volilne komisije, Državna volilna komisija objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Službe Državne volilne komisije m/ž.
I.
Objavlja se javni natečaj za položaj direktorja Službe Državne volilne komisije.
Direktor predstavlja in zastopa službo,
vodi, organizira in koordinira delo, predlaga
poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje, odloča o zadevah z delovnega področja
službe, vodi in prevzema obveznosti iz finančnega in materialnega poslovanja službe,
izdaja splošne in posamične akte, ki urejajo
poslovanje službe, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja, o imenovanju
javnih uslužbencev v naziv ter o pravicah,
obveznostih in odgovornostih javnih uslužbencev v službi in opravlja druge naloge,
določene v pogodbi o zaposlitvi, ter v okviru
svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela službe.
Direktor Službe Državne volilne komisije
opravlja tudi naloge tajnika Državne volilne
komisije.
Direktor je za svoje delo in delo službe
odgovoren Državni volilni komisiji.
II.
Kandidat, ki se bo prijavil na javni natečaj,
mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije;
– aktivno obvlada uradni jezik;
– ima univerzitetno ali najmanj visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem (druga stopnja bolonjskega študijskega programa) pravne ali druge družboslovne smeri;
– ima najmanj 7 let delovnih izkušenj na
podobnih delovnih mestih;
– ima aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
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– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
III.
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen Europass življenjepis,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo o aktivnem znanju vsaj enega
svetovnega jezika,
– fotokopijo diplome, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj, – potrdilo, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo iz kazenske evidence.
IV.
Direktorja službe imenuje Državna volilna komisija na podlagi seznama kandidatov,
ki ga pripravi posebna natečajna komisija.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za
dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal na sedežu Državne volilne komisije, Ljubljana, Slovenska 54.
V.
Pisno prijavo z izjavami in drugimi dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici
z označbo »Za javni natečaj«, na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 10 dni od dneva
objave na spletni strani Državne volilne komisije, www.dvk.gov.si, in v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Služba Državne volilne komisije,
tel. 01/432-20-02, Nina Mujagič.
Glede ostalih vprašanj postopka izvedbe
javnega natečaja veljajo določbe vsebovane v Pravilih o postopku za izvedbo javnega natečaja za direktorja/direktorico Službe
Državne volilne komisije, ki so dostopna na
www.dvk.gov.si.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Državne volilne komisije, najkasneje v roku 15 dni
od izbire.
Državna volilna komisija

– 1 prostega mesta višjega sodnika na
oddelku za kazensko sodstvo in prekrške
na Višjem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/
hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom
strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na
razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-42/2011
Ob-3181/11
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):

Ob-3191/11
Upravni odbor Inštituta za hidravlične
raziskave je dne 18. 5. 2011 na 32. redni
seji na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.

US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP) ter 32. člena Statuta Inštitut za hidravlične raziskave sprejel odločitev o objavi javnega razpisa za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične raziskave.
Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94
Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) ter
48. členom Statuta Inštituta za hidravlične
raziskave, poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja v javnem sektorju,
izpolnjevati kandidat:
– imeti doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
– izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate
v zadnjih petih letih,
– izkazovati sposobnosti za organiziranje
in vodenje,
– aktivno obvladati vsaj en svetovni
jezik,
– izpolnjevati druge pogoje, ki jih določa
zakon ali ustrezen predpis.
Direktorja Inštituta za hidravlične raziskave imenuje Upravni odbor Inštituta za
hidravlične raziskave s soglasjem ustanovitelja Inštituta za hidravlične raziskave.
Direktor Inštituta za hidravlične raziskave
je organizacijski in strokovni vodja javnega
raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlične raziskave. Mandat direktorja Inštituta za
hidravlične raziskave traja pet let.
Kandidati morajo svoje prijave posredovati v 8 dneh od objave tega javnega
razpisa na naslov: Inštitut za hidravlične
raziskave, Hajdrihova 28, p.p. 3401, 1000
Ljubljana. Prijava na ta javni razpis mora
biti v zaprti ovojnici, z oznako »Za razpisano mesto direktorja Inštituta za hidravlične
raziskave«. Prijavi na ta javni razpis morajo
biti priložena ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa, življenjepis z navedbo dosedanjih izkušenj, bibliografijo ter
program dela in vodenja Inštituta za hidravlične raziskave.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo v tajništvu Inštituta za hidravlične raziskave, na tel. 01/241-84-20, Šuštaršič.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od izteka roka za oddajo
vlog.
Upravni odbor
Inštituta za hidravlične raziskave
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Druge objave
Št. N2111-11-0155
Ob-3135/11
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 12. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in
drugega odstavka 5. člena Pravilnika o podeljevanju javnega pooblastila na področju
turizma (Uradni list RS, št. 68/08) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) objavlja
javni natečaj
za izbor nosilca javnega pooblastila za:
– podeljevanje licenc za opravljanje
dejavnosti organiziranja in prodaje
turističnih aranžmajev in vodenje
registra teh licenc ter
– izvajanje preizkusov znanja za osebe,
ki pridobivajo naziv turistični vodnik in
turistični spremljevalec in druge s tem
postopkom povezane upravne naloge
1. Predmet javnega natečaja: predmet
tega javnega natečaja je izbira pravne osebe, ki ji bo podeljeno javno pooblastilo za
izvajanje naslednjih upravnih nalog:
1.1:
– vodenje postopka in podeljevanje licenc za dejavnost organiziranja ali prodaje
turističnih aranžmajev,
– vodenje registra izdanih licenc organizatorjem potovanj in turističnim agentom.
Navedene upravne naloge so za potrebe
tega javnega razpisa poimenovane Sklop A.
1.2:
– izvajanje preizkusov znanja (izpitov)
za turistične vodnike in turistične spremljevalce ter podeljevanje izkaznic, s katerimi
se dokazuje identiteta posameznikov, ki so
zahtevane izpite opravili,
– vodenje upravnih postopkov za pridobitev izkaznice brez opravljenega izpita za
turistične spremljevalce (na podlagi dokazil
o delovnih izkušnjah),
– vodenje registra turističnih vodnikov in
turističnih spremljevalcev,
– podaljševanje letnih registracij vseh
turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev za tekoče leto na temelju zbiranja
podatkov o številu dni vodenja in o relacijah
vodenja,
– obravnavanje pritožb na račun dela
turističnega vodnika zaradi morebitnega
odvzema licence ter vodenje upravnih postopkov za odvzem licenc oziroma črtanje
iz registra po uradni dolžnosti.
Navedene upravne naloge so za potrebe
tega javnega razpisa poimenovane Sklop B.
Pravna oseba lahko kandidira za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje obeh
sklopov hkrati ali pa le posameznega sklopa,
kar mora biti razvidno iz prijavnega obrazca.
2. Cilj natečaja
Cilj javnega razpisa je izbrati pravno osebo, ki ji bo ministrstvo na temelju opravljenega izbornega postopka podelilo javno pooblastilo za izvajanje upravnih nalog, ki so
navedene kot predmet tega natečaja.
3. Pogoji za prijavitelje
Na ta javni natečaj se lahko prijavijo
pravne osebe javnega in zasebnega prava,
ki delujejo na področju spodbujanja razvoja
turizma.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, so skupni za oba navedena sklopa.
3.1 Za pridobitev javnega pooblastila
mora pravna oseba javnega ali zasebnega
prava izpolnjevati splošne pogoje iz drugega
odstavka 12. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (ZSRT):
– da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev javnega pooblastila,
– da ima dejavnosti s področja spodbujanja turizma opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu,
– da ima usposobljen kader,
– da ima ustrezne reference.
3.2 Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v postopku prenehanja, prisilne
poravnave, stečaja, prepovedi delovanja,
prenehanja po zakonu, sodne likvidacije,
izbrisa iz registra,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom,
– da pravna oseba in odgovorna oseba
pravne osebe nista v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bila pravnomočno obsojena,
– da ni na seznamu subjektov, s katerimi
na podlagi predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije, ministrstvo ne sme poslovati.
3.3 Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje
posebne pogoje:
– da pozna slovensko zakonodajo na
področju državne uprave, javnih financ in
turističnega posredovanja,
– da pozna zakonodajo in smernice
Evropske skupnosti na področju turističnega posredovanja,
– da je strokovno usposobljen za izvajanje nalog, ki so predmet javnega pooblastila
(ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela, učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, jasno opredeljena navodila
za delo in delovne postopke ter opredeljene
pristojnosti in odgovornosti zaposlenih), oziroma da ima na področju, na katerega se
nanaša javno pooblastilo, ali vsaj na sorodnem področju, ustrezne delovne izkušnje,
– da ima za polni delovni čas zaposlenega najmanj enega delavca z višješolsko izobrazbo in najmanj dvema letoma delovnih
izkušenj ter uspešno opravljenim strokovnim
izpitom za vodenje upravnega postopk,
– da razpolaga s primerno opremljenimi
poslovnimi prostori za opravljanje nalog,
– da razpolaga z ustrezno informacijsko
tehnologijo za podporo pri izvajanju strokovnih nalog.
Izpolnjevanje navedenih pogojev bo prijavitelj v prijavi izkazoval v skladu z določbami v natečajni dokumentaciji. Prijavitelj
v prijavi ne sme navajati neresničnih ali zavajajočih podatkov.
Prijavitelj ob prijavi podpiše izjavo, da
bo najkasneje v enem mesecu po podelitvi javnega pooblastila od GZS – Turistično
gostinske zbornice prevzel ustrezne registre in pričel izvajati vse upravne naloge, za
katere mu bo podeljeno javno pooblastilo,
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vključno z dokončanjem že začetih upravnih
postopkov.
4. Merila za izbor
Pri izboru se bodo upoštevala naslednja
merila, ki so skupna za podelitev javnega
pooblastila za oba sklopa:
Merilo
1

2

Točke

Usposobljenost predlagatelja za izvajanje
javnega pooblastila (na področju, ki je predmet
javnega pooblastila)

do 65 točk

Cena storitve

do 35 točk

Skupaj

100 točk
Navedena merila so podrobneje razdelana v natečajni dokumentaciji.
5. Izbirni postopek
Postopek izbire bo vodila komisija, ki jo
je s sklepom imenovala ministrica za gospodarstvo.
Odpiranje prijav ne bo javno. V roku dostavljene in pravilno označene prijave bo
komisija odpirala po vrstnem redu, kot so
prispele na navedeni naslov. Komisija bo
vse prispele prijave pregledala. Prijava mora
biti predložena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Komisija bo prijavitelje, katerih vloge
bodo nepopolne, pozvala, da te dopolni
v roku osmih dni, pri čemer ponujena cena
izvajanja storitve, ki je predmet javnega pooblastila, ne more biti predmet dopolnitve.
Nepopolne vloge, ki v postavljenem roku
ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
V primeru da bosta dva prijavitelja prejela enako število točk, bo izbran prijavitelj,
ki bo dosegel višje število točk pri prvem
sklopu meril.
Ministrstvo ima pravico od prijavitelja
zahtevati dodatna pojasnila glede navedb
v prijavi in v primeru dvoma preveriti resničnost podatkov. Če se pri tem ugotovi nepravilnosti, se vloga lahko zavrne.
6. Podelitev javnega pooblastila
Ministrstvo bo na podlagi izvedenega
javnega natečaja izbranemu ponudniku (izbranima ponudnikoma), katerega vloga bo
ocenjena z največjim številom točk, z odločbo podelilo javno pooblastilo in sicer ločeno
za izvajanje upravnih in drugih nalog za
sklop A in za sklop B in to za obdobje štirih
let oziroma do uveljavitve morebitnih sprememb Zakona o spodbujanju razvoja turizma v delu, ki ureja področje, ki je predmet
podelitve javnega pooblastila.
Na ponujene cene bo pred izdajo odločbe o podelitvi javnega pooblastila pridobljeno soglasje ministra, pristojnega za turizem. Če minister soglasja ne bo podal, se
lahko izvedejo pogajanja o znižanju cene.
Če ne bo dosežen dogovor, se postopek
javnega natečaja s sklepom ustavi. Sklep
se vroči prijaviteljem, hkrati se jim tudi vrnejo vloge.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko bi na temelju izvedenega javnega
natečaja ocenilo, da nobeden izmed prijaviteljev ne izpolnjuje zahtevanih pogojev v zadovoljivem obsegu ali je ponujena cena nesprejemljiva, ne podeli javnega pooblastila
na temelju tega natečaja. Podrobnejša razmerja med ministrstvom in nosilcem javnega
pooblastila bodo urejena s pogodbo.

7. Pritožbeni postopek
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najkasneje v 60 dneh po odpiranju prijav z odločbo. Odločba ministrstva je dokončna in
zoper njo v upravnem postopku ni pritožbe.
Zoper to odločbo je možen upravni spor
na Upravnem sodišču Republike Slovenije,
Fajfarjeva 33, Ljubljana.
8. Zagotavljanje sredstev za izvajanje
storitev, ki so predmet javnega pooblastila
Pravna oseba, ki ji ministrstvo podeli
javno pooblastilo na temelju tega natečaja,
zagotavlja finančna sredstva za izvajanje
nalog na temelju podeljenega pooblastila,
skladno s ponujeno ceno oziroma cenikom
storitev, ki bodo predmet javnega pooblastila. Cenik storitev bo določen oziroma potrjen
s pogodbo o podelitvi javnega pooblastila, ki
bo urejala tudi postopek za morebitno spreminjanje cen storitev, kolikor posebni predpisi ne določajo drugače.
9. Nadzor nad delom nosilca javnega pooblastila ter odvzem javnega pooblastila
Instančni nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo nosilca javnega
pooblastila, izbranega na podlagi tega natečaja, bo opravljalo ministrstvo.
Nosilcu javnega pooblastila ministrstvo
lahko odvzame javno pooblastilo, če:
– so s pravnomočno odločbo pristojnega
organa ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju,
– z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog ne izvaja v skladu z veljavno turistično politiko,
– z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog, tudi po predhodnem opominu ministrstva, ne bo opravljal pravočasno,
– se pri izvajanju nadzora iz prejšnjega
odstavka ugotovijo večje nepravilnosti pri
izvajanju nalog, poverjenih z javnim pooblastilom.
O odvzemu javnega pooblastila odloča
z upravno odločbo odloča minister, pristojen
za turizem.
10. Način prijave in razpisni rok
Prijave z zahtevanimi dokazil in izpolnjenimi obrazci morajo v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis za
podelitev javnega pooblastila« ter navedbo
sklopa »Sklop A« oziroma »Sklop B«, prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, najkasneje 15 dan od objave tega
javnega razpisa v Uradnem listu RS, do
15. ure. Na hrbtni strani mora biti napisan
naslov prijavitelja.
Prijave morajo ne glede na način dostave
prispeti na navedeni naslov v postavljenem
roku, sicer se bodo štele za nepravočasne.
Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Kolikor je zaradi nepravilno označene
vloge le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo komisija odpre, ugotovi pošiljatelja,
nazaj zapečati in vrne pošiljatelju.
11. Poslovna skrivnost
Vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej
označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji
morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno
skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti.
Kot poslovno skrivnost prijavitelj lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na
celotno prijavo.
12. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za gospodar-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stvo, http://www.mg.gov.si, v poglavju javna
naročila, razpisi in povabila, zainteresirani
prijavitelji pa jo lahko brezplačno dvignejo
tudi v Ministrstvu za gospodarstvo, v tajništvu Direktorata za turizem, III. nadstropje,
Kotnikova 5, Ljubljana, vsak delavnik, med
9. in 12. uro.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, po tel. 01/400-32-92, kontaktna
oseba: Marko Podrekar, sekretar. Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati kontaktni
osebi tudi po elektronski pošti, na naslov:
Marko Podrekar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 392/2011
Ob-3156/11
Na podlagi 7. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Nacionalnega
inštituta za biologijo (v nadaljevanju NIB),
natečajna komisija za Nagrade Miroslava
Zeia razpisuje
natečaj
za
Veliko nagrado Miroslava Zeia NIB za
raziskovalno delo na področju ved
o življenju in okolju
Nagrado Miroslava Zeia NIB za izjemne
dosežke na področju raziskovalne
dejavnosti inštituta
in poziva ugledne raziskovalce, da nominirajo kandidate za nagrade.
I. Velika nagrada Miroslava Zeia NIB za
vrhunske osnovne ali uporabne raziskave
s področja ved o življenju in okolju, ki so primerljive s svetovno kakovostjo, se podeljuje posameznikom ali skupini raziskovalcev
iz Slovenije ali raziskovalcem, ki so večji
del raziskav, na katere se nanaša nagrada,
opravili v Sloveniji. Nagrada se podeljuje
za večji opus raziskav, ki je nastajal v več
desetletjih.
Velika nagrada Miroslava Zeia NIB za
raziskovalno delo obsega denarno nagrado v vrednosti 2.000 EUR neto in svečano
listino.
Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za Veliko nagrado Miroslava
Zeia NIB so:
– biografija kandidata;
– bibliografija kandidata (največ ena
stran A4)
(Bibliografija mora vsebovati izvirne
dosežke, ki so pomemben prispevek
k znanosti, napisana morajo biti na način,
ki ustreza znanstvenim delom in morajo
biti objavljena tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini);
– utemeljitev naj poleg strokovne utemeljitve najpomembnejših dosežkov kandidata
na področju osnovnih ali uporabnih raziskav,
vsebuje tudi kandidatovo delovanje na drugih področjih, povezanih z njegovim ožjim
področjem delovanja (npr. komunikacija
znanosti, pedagoško delovanje …);
– strokovna utemeljitev s podpisom predlagatelja;
– soglasje kandidata za kandidaturo;
– vloga mora biti vložena v enem izvodu
(poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga
v elektronski obliki (pdf format)).
II. Nagrada Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti inštituta, ki so primerljivi s svetovno
kakovostjo, se podeljuje posameznikom ali
skupini raziskovalcev iz Slovenije ali raziskovalcem, ki so večji del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v Sloveniji.
Nagrada se podeljuje za izjemne dosežke

na področju osnovnih ali uporabnih raziskav
v zadnjih petih letih.
Nagrada Miroslava Zeia NIB za izjemne
dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 1.500 EUR neto in svečano listino.
Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za Nagrado Miroslava Zeia NIB
za izjemne dosežke so:
– bibliografija kandidata v zadnjih petih
letih (največ ena stran A4)
(Bibliografija mora vsebovati izvirne
dosežke, ki so pomemben prispevek
k znanosti, napisana morajo biti na način,
ki ustreza znanstvenim delom in morajo
biti objavljena tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini);
– strokovna utemeljitev s podpisom predlagatelja;
– soglasje kandidata za kandidaturo;
– vloga mora biti vložena v enem izvodu
(poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga
v elektronski obliki (pdf format)).
III. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj NIB se v letu 2011
podeli največ ena Velika nagrada Miroslava Zeia NIB za raziskovalno delo in največ
dve Nagradi Miroslava Zeia NIB za izjemne
dosežke.
IV. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet NIB
imenoval izmed znanstvenih svetnikov na
NIB in slovenskih raziskovalcev na področju ved o življenju in okolju v naslednji sestavi: predsednica prof. dr. Marina Dermastia in člani prof. dr. Tamara Lah Turnšek,
prof. dr. Metka Filipič, prof. dr. Kazimir Tarman in prof. dr. Gregor Anderluh.
Pri izbiri vrste nagrade komisija ni vezana na predlog predlagatelja. Komisija se
lahko odloči, da kakšne nagrade tudi ne
podeli.
Odločitev komisije bo javno objavljena
ob slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo
25. 10. 2011.
Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili na predavanju na NIB.
V. Vloge za nagrade Miroslava Zeia NIB
je potrebno poslati do 15. 6. 2011 v enem
izvodu na Nacionalni inštitut za biologijo,
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, z oznako
»Ne odpiraj – predlog za Veliko nagrado
Miroslava Zeia NIB za raziskovalno delo«,
oziroma »Ne odpiraj – predlog za Nagrado
Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke«,
z navedbo pošiljatelja.
Nepravočasno prispele vloge ne bodo
obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja
na voljo pri kontaktni osebi Nacionalnega
inštituta za biologijo, Darji Penšek, na elektronskem naslovu: darja.pensek@nib.si in
tel. 05/923-27-07.
Nacionalni inštitut za biologijo
Št. 400-3/2011-02820
Ob-3106/11
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518
Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10; v nadaljevanju: ZSPDSLS), v zvezi s tretjim odstavkom 2. člena ZSPDSLS,
35. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in sklepom Sveta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, št. 03000-17/2011, z dne
6. 5. 2011, objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije,1 Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana,
MŠ: 5156700000, DŠ: SI 85876500.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine:
2.1. Stanovanje v Celju, v neto tlorisni
površini 19,15 m2, garsonjera, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjskega
objekta, na naslovu Na otoku 3, 3000 Celje,
št. stavbe 1169, št. dela stavbe 4, k.o. Celje
(1077).
Seznam prostorov: predsoba, dnevni
prostor, kopalnica z WC-jem.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2317/5, k.o. Celje, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Celju, in je
prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena je 25.500,00 EUR.
Davek na promet nepremičnine, ki bo
odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
2.2. Stanovanje na Jesenicah, v neto
tlorisni površini 108,07 m2, 4-sobno, ki se
nahaja v drugem nadstropju večstanovanjskega objekta, na naslovu Cesta maršala
Tita 73, 4270 Jesenice, št. stavbe 252, št.
dela stavbe 1, k.o. Jesenice (2175).
Seznam prostorov: 4 sobe, predsoba,
kuhinja, kopalnica, WC, balkon.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2531/1, k.o. Jesenice,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah, in je prosta vseh bremen. V zemljiški
knjigi je kot lastnik vpisana (še) Občina Jesenice, ki je s Pogodbo o priznanju lastninske pravice na delu stavbe št. 410-109/08,
z dne 7. 8. 2008, izrecno in brezpogojno
ZPIZ-u priznala lastninsko pravico in dovolila vpis etažne lastnine v korist ZPIZ-a do
celote. Vpis v zemljiško knjigo ureja Dominvest d.o.o., Jesenice.
Izhodiščna cena je 81.800,00 EUR.
Davek na promet nepremičnine, ki bo
odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
2.3. Stanovanje v Kranju, v neto tlorisni
površini 64,30 m2, 2-sobno, ki se nahaja
v sedmem nadstropju večstanovanjskega
objekta, na naslovu Juleta Gabrovška 21,
4000 Kranj, št. stavbe 418, št. dela stavbe
še ni določena, k.o. Klanec (2121).
Seznam prostorov: predsoba, 2 sobi, kuhinja z jedilnico, kopalnica z WC-jem.
Nepremičnina še ni vpisana v zemljiški knjigi, saj postopek vzpostavljanja etažne lastnine še ni končan. Stavba vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 862, k.o.
Klanec, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Kranju. Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena je 88.400,00 EUR.
Davek na promet nepremičnine, ki bo
odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
2.4. Stanovanje v Mariboru, v neto tlorisni površini 69,69 m2, 2,5-sobno, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjskega
objekta, na naslovu Kosarjeva ul. 14, 2000
Maribor, št. stavbe 1515, št. dela stavbe 11,
k.o. Koroška vrata (658).
1

V nadaljevanju ZPIZ.
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Stavba je grajena leta 1958. Ogrevanje
je urejeno s plinsko etažno centralno kurjavo. V bloku ni dvigala. Seznam prostorov: predsoba, 3 sobe, kopalnica, manjši
WC, kuhinja z jedilnico, balkon.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 1796/10, k.o. Koroška
vrata, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Mariboru, in je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena je 68.800,00 EUR.
Davek na promet nepremičnine, ki bo
odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak prodajalec ne bo upošteval.
3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši
ponudnik.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku
lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi
v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se
šteje, da je od nakupa odstopil, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene
prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili
prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4. Načini in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
številka: 01100-6030264023, pri Upravi RS
za javna plačila (UJP), Urad Ljubljana; sklic
na številko: 00 400-3-2011, v roku 15 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je ob kupnini dolžan
plačati še pripadajoči davek, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine);
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine
v točki 2 tega razpisa;
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb
v Uradnem listu RS (to je najkasneje do
vključno 4. 6. 2011). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega
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razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba), je pristojna Komisija ne bo
upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici,
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine«, na naslov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana, Služba za
pravne zadeve in javna naročila.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične
osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra
(samostojni podjetnik posameznik), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev od dneva,
določenega za oddajo ponudbe,
– dokazilo o registraciji za pravne osebe,
ki ni starejše od 30 dni od dneva, določenega za oddajo ponudbe (izpis iz registra
AJPES),
– potrdilo o plačani varščini,
– pisna izjava ponudnika, da zoper njega
ni uveden ali začet kateri izmed postopkov
zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja (po Zakonu
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju),
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 90 dni od dneva poteka roka za oddajo
ponudbe.
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu, mora slednji predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za
oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša
10% izhodiščne cene, na podračun številka: 01100-6030264023 pri Upravi RS za
javna plačila (UJP), Urad Ljubljana; sklic
na številko: 00 201000, z navedbo »plačilo
varščine – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin« in navedbo imena in priimka
oziroma naziva ponudnika.
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudnika vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki v postopku javnega zbiranja ponudb niso uspeli, pa se varščina vrne brez
obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec varščino zadrži.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu prodajalca, ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana; kontaktni osebi: mag. Katja Kupljen, tel. 01/474-53-99,
email: katja.kupljen@zpiz.si; Igor Majetič, tel. 01/474-56-88, email: igor.majetic@zpiz.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v petek, 10. 6. 2011, s pričetkom ob
10. uri, na sedežu prodajalca ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana, v mali sejni sobi,
v VIII. nadstropju.
Ponudniki oziroma predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.

8.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Razpis
se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
8.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija
s ponudniki, ki so ponudili enako visoko
kupnino opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki naknadno
povabljeni.
8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 8 dni od odpiranja prispelih ponudb.
8.5. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Generalni direktor lahko kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe
ustavi začeti postopek razpolaganja, brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
Besedilo tega javnega zbiranja ponudb
je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni
strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (www.zpiz.si, pod
aktualno) ter na oglasni deski na sedežu prodajalca ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518
Ljubljana.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Slovenije
Št. 478-0-0053/2008-03302
Ob-3041/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010),
44. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10) in Sklepa
Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št. 032-0-0012/2008, z dne 24. 9.
2008 Občina Ravne na Koroškem objavlja
poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je zemljišče parc.
št. 1038/4 v izmeri 929 m2, prip. pri z.k. vl.
št. 510, k.o. Ravne, ki ima status stavbnega
zemljišča.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina – javno zbiranje ponudb«.
5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene ter natančno navesti
ponujeno ceno;
– Ponudniki morajo ponudbo predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako
»Ponudba za zemljišča – ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja;
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– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, cenitev);
6. Izhodiščna cena za nepremičnino je
27.294,02 €. Kupnino je potrebno plačati
v roku 30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne
na Koroškem.
7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
9. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
10. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
11. Informacije o predmetu prodaje,
za namen oblikovanja ponudbe za nakup
lahko interesenti pridobijo v ponedeljek,
torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od
11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure
in od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do
10. ure in od 11. do 13. ure pri Ireni Došen,
na tel. 02/821-60-36. Ogled je možen na
podlagi predhodne telefonske najave ali na
e-mail: irena.dosen@ravne.si
12. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 6.
2011 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-3109/11
Na podlagi Zakona o stvarnem 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 na podlagi 28. člena Statuta
MO Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02,
25/02, in Uradni list RS, št. 38/05 in 24/06) in
30. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
(Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in
94/09) občini objavljata
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stvarne služnosti
za postavitev sončne elektrarne
na strehi primorskega
tehnološkega parka
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb:
– Mestna občina Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
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– Občina Šempeter - Vrtojba, Trg
I. Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.
2. Vrsta pravnega posla: ustanovitev
stvarne služnosti za izgradnjo sončne elektrarne na strehi Primorskega tehnološkega
parka na površini cca 1950,00 m2.
3. Predmet služnosti
Predmet služnosti je, da se na nepremičnini zemljiške parcele št. 1197/6, k.o.
2316 – Vrtojba, ustanovi stvarna služnost za
dobo 25 let, ki daje upravičenja, služnostni
upravičenec pa se zavezuje za ustanovljeno služnost plačati denarno nadomestilo in
odkupiti že montirano podkonstrukcijo za
sončno elektrarno.
4. Upravičenja služnosti obsegajo:
– pravico izgradnje oziroma postavitve sončne elektrarne na strešni površini
1950 m2, s pripadajočo nosilno konstrukcijo ter aktivno opremo, pripadajočo infrastrukturo, priključkom na elektroenergetsko
omrežje itd.;
– pravico izvedbe napeljave aktivne
opreme, kablov in drugih instalacij potrebnih
za obratovanje sončne elektrarne;
– pravico vzdrževanja panelov, nosilcev,
aktivne opreme, kablov in drugih instalacij,
kar vključuje tudi prilagajanje tehničnemu
napredku in razvoju na področju sončnih
elektrarn;
– pravico dostopa do panelov, nosilcev,
aktivne opreme, kablov in drugih instalacij
za potrebe njenega obratovanja in vzdrževanja;
– pravica izgradnje oziroma postavitve
sončne elektrarne, s pripadajočo nosilno
konstrukcijo ter aktivno opremo, pripadajočo
infrastrukturo, priključkom na elektroenergetsko omrežje itd., obsega vsa gradbena,
montažna in druga dela, vključno s polaganjem in priklopom kablov in drugih instalacij,
ki so, v skladu s pravili stroke, potrebna za
začetek obratovanja sončne elektrarne na
nepremičnini iz 3. točke;
– vsa potrebna soglasja za izgradnjo in
obratovanje sončne elektrarne mora pridobiti služnostni upravičenec.
5. Pogoji za sodelovanje:
Ponudbo lahko oddajo pravne osebe, ki
imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki
so državljani RS oziroma državljani države
članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi
priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti
starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega
dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih
in prispevki, ne morejo pridobiti pa morajo
priložiti lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke
in prispevke.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku.
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6. Višina letnega nadomestila stvarne
služnosti in višina zneska podkonstrukcije
ter višina varščine:
A. Izklicna višina nadomestila za ustanovljeno služnost je 3.600,00 € letno (DDV ni
vključen). Nadomestilo se vsako tekoče leto
usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin
v RS (inflacija) v preteklem letu.
B. Izklicna cena za že montirano podkonstrukcijo je 20.000.00 € (DDV ni vključen)
Zainteresirani
morajo
do
vključno 6. 6. 2011 plačati varščino v višini
500,00 € na transakcijski račun MONG, št.:
01284-0100014022, z navedbo »varščina
za sončno elektrarno PTP«, in original potrdilo priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v nadomestilo, neuspelim
pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni po
opravljenem javnem odpiranju ponudb.
Če uspeli upravičenec ne podpiše predmetne pogodbe, organizator zadrži njegovo
varščino.
7. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor:
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, kjer morajo navesti:
– letno višino nadomestila za stvarno
služnost brez DDV
– višino ponujenega zneska za odkup že
montirane podkonstrukcije
– priložiti dokazila iz 5 in 6 točke te objave.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj
– Sončna elektrarna PTP«.
Ponudbe je treba poslati najkasneje do
6. 6. 2011, do 13. ure, na naslov. Mestna
občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, ali ponudbo oddati v glavni pisarni
št. 38 v I. nadstropju.
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
6. 6. 2011, ob 13. uri, v stekleni dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku, bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb.
8. Merila za izbor
Organizator javnega zbiranja ponudb bo
izbral ponudnika, ki bo ponudil najvišji skupni seštevek, in sicer:

stvarne služnosti najkasneje v 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega upravičenca (ponudnika).
11. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko postopek do
sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi
brez navedbe razloga.
Občina Šempeter - Vrtojba
Mestna občina Nova Gorica
Ob-3113/11
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), ki jo zastopa župan Franc Bogovič, objavlja

A. Nadomestilo v višini ______ € × 25 let je

_________ € × ponder 0,7 _________ €

B. Cena za že montirano podkonstrukcijo je

_________ € × ponder 0,3 _________ €

Skupni seštevek

_________ €
Organizatorja javnega zbiranja ponudb
si pridržujeta pravico, da takoj po javnem
odpiranju ponudb izvedeta pogajanja na način licitiranja, kjer se bo ugotavljalo pripravljenost ponudnikov za morebitno zvišanje
skupnega seštevka iz prejšnjega odstavka
v korakih po 300,00 €. Izbrani ponudnik soglaša, da se končni skupni znesek, ki ga bo
ponudil deli med zgoraj navedeni postavki
(nadomestilo in podkonstrukcija) v razmerju
70:30.
Ponudba mora veljati še 30 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb.
9. Informacije: vse dodatne informacije
lahko interesenti dobijo na tel. 05/335-01-25
ali 041/391-900 (Janko Furlan). Za ogled
strešne površine se lahko interesenti predhodno najavijo na isti telefon.
10. Sklenitev pogodbe: uspeli upravičenec mora skleniti pogodbo o ustanovitvi

javno zbiranje ponudb
za nakup stanovanja v Krškem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, matična številka:
5874572, ID št. za DDV: SI18845673.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet javnega zbiranja ponudb
je nakup 3-sobnega stanovanja, neto bivalne površine do 70 m2, na Vidmu v Krškem, katerega najvišja cena z DDV znaša
117.500,00 EUR.
3. Način plačila: nakup stanovanja se
izvrši iz sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada, iz proračunske postavke
9761, konta 4200.
4. Garancija za resnost ponudbe:
Kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bianko menico ter menično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev
in unovčenje menice. Menico in izpolnjeno
menično izjavo podpiše izdajatelj oziroma
zakoniti zastopnik izdajatelja. Poleg podpisa se navede ime in priimek oziroma naziv
izdajatelja in funkcijo podpisnika. Zahtevana
višina finančnega zavarovanja je 10% ponudbene cene (z DDV), možnost unovčenja
menice pa je najkasneje do vključno 31. 8.
2011. K izvirniku menice in menične izjave
se v ponudbo priloži še njuni kopiji.
Garancijo za resnost ponudbe (menico)
lahko Občina Krško unovči, če ponudnik:
– po roku za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne,
– v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi
oziroma svojih navedb ne dokaže,
– ne soglaša z odpravo napak v ponudbi,
– ne sklene pogodbe v določenem roku,
– v določenem roku po sklenitvi pogodbe
ne deponira bančne garancije za odpravo
skritih napak, kot je to določeno v 7. točki
tega javnega zbiranja ponudb.
5. Pogoji javnega zbiranja ponudb
5.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo
domače in tuje fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob
pogojih vzajemnosti.
5.2 Ponudbi mora biti za samostojne
podjetnike priložen priglasitveni list oziroma za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra oziroma drugo potrdilo, ki izkazuje
registracijo podjetja in ustrezno overjeno
pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če
ponudbo vlaga pooblaščenec (vse staro
največ 30 dni).
5.3 Ponudniki v ponudbi navedejo ceno
stanovanja v EUR v višini, ki ne sme biti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
višja ceni stanovanja, opredeljeni v 2. točki
tega javnega zbiranja ponudb.
5.4 Stanovanje mora biti 3-sobno.
5.5 Stanovanju morata pripadati 2 parkirni mesti.
5.6 Leto dokončanja gradnje objekta:
2009.
5.7 Stanovanje se mora nahajati na Vidmu.
5.8 Stanovanje mora biti prazno, bremen
prosto in takoj vseljivo.
Vse ostale pogodbene obveznosti, ki
niso opredeljene v tem javnem zbiranju ponudb, se določijo s prodajno pogodbo.
6. Ponudba naj vsebuje:
6.1 navedbo identifikacijskih podatkov:
za fizične osebe – ime, priimek, naslov,
EMŠO in davčno številko; za pravne osebe
– firmo, sedež, matično številko in davčno
številko, (v prilogi – prijavni obrazec),
6.2 opis objekta, ki naj zajema naslednje
podatke:
6.2.1 naslov in leto gradnje objekta, v katerem se stanovanje nahaja (priložite kopijo
uporabnega dovoljenja ali drugo potrdilo, ki
dokazuje leto gradnje),
6.2.2 fasada (toplotna izolacija, vrsta obdelave),
6.2.3 inštalacije (vodovod – napeljava
mrzle in tople vode; elektrika – napeljava
električne energije; ogrevanje – centralno,
etažno; plinska napeljava; skupna televizijska antena, kabelska televizija, telekomunikacijski priključek, domofon, prisilno prezračevanje),
6.2.4 druga oprema (dvigalo, klimatska
naprava, individualne merilne naprave –
ogrevanje, vodovod, protivlomne naprave),
6.2.5 opis zunanje ureditve (zunanje pokrito parkirišče, zunanje nepokrito parkirišče; število parkirnih mest ter št. parkirnih
mest, ki pripadajo stanovanju),
6.3 ceno 3-sobnega stanovanja brez
DDV in z DDV,
6.4 opis stanovanja glede na:
6.4.1 bruto in neto bivalno površino predmetnega stanovanja,
6.4.2 etažo (klet, pritličje, nadstropje,
mansarda), v kateri se posamezno stanovanja nahaja,
6.4.3 okviri oken (iz lesa, plastificirana,
aluminijasta, iz drugega materiala), zasteklitev oken (enojna, dvojna, termoizolacijsko
steklo),
6.4.4 senčila (polkna, rolete, zunanje žaluzije, druga senčila),
6.4.5 vrata (lesene masivne izvedbe,
ostale izvedbe) in tlaki (betonski, teraco,
ladijski pod, plastični podi, PVC, linolej,
parket, keramika, kamen) po posameznem
prostoru,
6.4.6 notranje stene (beljenje, tapete, keramika v sanitarijah do 1.5 m višine, keramika v sanitarijah nad 1.5 m višine),
6.4.7 skupne površine (npr. skupna
soba, sušilnica, pralnica, kolesarnica, zaklonišče),
6.4.8 opis posameznih prostorov v stanovanju, kateri prostori pripadajo stanovanju, njihova površina (prostor za bivanje in
spanje, prostor za pripravo hrane, osebno
higieno, drugi prostori, pomožni prostori),
6.4.9 opis opreme v stanovanju (bojler –
do 30 l, nad 30 l, električni, plinski;).
7. Obvezne priloge:
7.1 grafični prikaz stanovanja (tloris),
7.2 kopija gradbenega in uporabnega
dovoljenja,

7.3 kopija sklepa ali odločbe Geodetske
uprave Republike Slovenije, ki določa posamezne identifikacijske številke dele stavbe
(etažno lastnino), ki jim pripadajo solastniški
deleži na skupnih delih stavbe,
7.4 zemljiškoknjižni izpisek, ki zagotavlja kupcu bremen prost prenos lastninske
pravice,
7.5 podpisane in žigosane izjave (v prilogi dokumentacije):
– Prijavni obrazec;
– Opredelitev stavbe in opis stanovanja,
kot to določa točka 6. tega javnega zbiranja
ponudb;
– Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice;
– Izjava o vezanosti na dano ponudbo do
dne 30. 6. 2011;
– Izjava, da se primopredaja stanovanj
opravi najkasneje do 1. 8. 2011;
– Izjava o pogojih razpisa.
8. Bančna garancija za odpravo skritih
napak: prodajalec bo zagotovil odpravo napak, ki se bodo pokazale v jamčevalnih rokih, in v skladu s 26. členom Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih
stavb (ZVKSES) (Uradni list RS, št. 18/04)
za zavarovanje te svoje obveznosti pri notarju Borisu Pavlinu, ki bo sestavil notarski
zapis splošnih pogojev prodaje, deponiral
bančno garancijo, ki bo glasila na ime notarja kot upravičenca iz garancije.
9. Merila
Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Občina Krško bo ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo, izbrala na podlagi naslednjih meril:
9.1 najnižja ponujena cena 3-sobnega stanovanja, neto bivalne površine do
70 m2.
V primeru več enakih najnižjih ponujenih
cen se bo postopek nadaljeval tako, da se
bodo z najugodnejšimi ponudniki opravila
dodatna pogajanja.
Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 6. 6. 2011, do 12. ure,
v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup stanovanja
v Krškem, št. 3529-7/2011 (0406)«.
Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži
v fotokopijah, razen podpisanih izjav, ki jih
ponudnik predloži v originalu.
Občina Krško lahko s soglasjem župana predmetni postopek zbiranja ponudb
kadarkoli v času do sklenitve prodajne pogodbe ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali v primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
Komisija za odpiranje ponudb, ki jo
imenuje župan in ki po zaključku postopka predlaga županu izbor, bo organizirala
komisijsko odpiranje ponudb, ki bo potekalo dne 10. 6. 2011, ob 8. uri, v prostorih
Občine Krško. Odpiranje ponudb ni javno.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni
z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb. Kolikor komisija med ponudniki ne
bo mogla izbrati najugodnejšega ponudnika,
si pridržuje pravico, da ponovi objavo javnega zbiranja ponudb.
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Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje do 30. 6. 2011.
Plačilo kupnine izvede občina 30 dan od
dneva veljavnosti prodajne pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina prodajne pogodbe.
Občina Krško si pridržuje pravico da
spremeni rok oddaje ponudb, rok izbora javnega zbiranja ponudb, rok sklenitve prodajne pogodbe in rok primopredaje stanovanj,
vendar le na način, da te roke podaljša.
10. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o predmetu javnega
zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini
Krško, na tel. 07/498-12-95, pri Janku Avsecu, Vodji oddelka za gospodarske dejavnosti, ali na tel. 07/498-12-79, pri Nini Hovelja,
svetovalki za stanovanjske zadeve.
Občina Krško
št. 0103/2011
Ob-3117/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2010, ki je priloga
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.
Organizator javnega zbiranja ponudb:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina:
Enostanovanjska hiša na naslovu Stožice 29c v Ljubljani, ki je povezana z nepremičnino, s parc. št. 590, k.o. Stožice, ki po
podatkih GURS v naravi predstavlja dvorišče, v izmeri 44 m2, stanovanjsko stavbo,
v izmeri 79 m2, ter gospodarsko poslopje
(garažo), v izmeri 24 m2, in je vpisana v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani,
v katastrski občini Stožice.
2.2. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Pravno stanje nepremičnine je urejeno.
2.3. Izhodiščna cena: 187.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki
bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne
pogodbe, plača prodajalec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa
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odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu
z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic
na številko 4112-1201-0000, v roku 30 dni
od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene
kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine);
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni od
dneva objave javnega zbiranja ponudb (to
je najkasneje do vključno 3. 6. 2011). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine »Stožice 29c, Ljubljana«, na
naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične
osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra
(samostojni podjetniki posamezniki), ne
starejši od 3 mesecev od dneva odpiranja
ponudb,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev od
dneva odpiranja ponudb,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za
oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša
10% izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 4112-1201-0000, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb
Stožice 29c, Ljubljana« in navedbo imena in
priimka oziroma naziva ponudnika.
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega
zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo
interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
1000 Ljubljana: kontaktni osebi Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali Karmen Pintar
Oblak, tel. 01/306-15-46.
Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen
po predhodni najavi, na tel. 01/306-14-39
(Mira Kastelic).
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele
ponudbe dne 6. 6. 2011, s pričetkom ob
10. uri, na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
v sejni sobi, v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni
strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (www.jssmol.si) in na
spletni strani Mestne občine Ljubljana (www.
ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu
JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Ob-3118/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2010, ki je priloga
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.
Organizator javnega zbiranja ponudb:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina:
– mansardno stanovanje, v tlorisni površini 30,38 m2 (s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe), ki
se nahaja v stavbi z naslovom Strossmayerjeva ulica 5 v Ljubljani, ki je povezana
z nepremičnino s parc. št. 293, k.o. Poljansko predmestje, ki po podatkih GURS v naravi predstavlja dvorišče, v izmeri 224 m2,
in stanovanjsko stavbo, v izmeri 163 m2,
in je vpisana v Zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, v katastrski občini Poljansko predmestje.
2.2. Nepremičnina ni v posesti prodajalca. Dostop v stanovanje je možen le skozi
lastniško stanovanje. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja mansardno stanovanje, ki je predmet tega javnega zbiranja
ponudb, ni vzpostavljena.
2.3. Izhodiščna cena: 27.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki
bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne
pogodbe, plača prodajalec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu
z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic
na številko 4112-1201-0000, v roku 30 dni
od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene
kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni od
dneva objave javnega zbiranja ponudb (to je
najkasneje do vključno 30. 5. 2011). V pri-
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meru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Strossmayerjeva 5, Ljub
ljana«, na naslov: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljub
ljana.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična
osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra
(samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za
oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša
10% izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 411200, z navedbo »plačilo
varščine – javno zbiranje ponudb Strossmayerjeva 5, Ljubljana«, in navedbo imena in
priimka oziroma naziva ponudnika.
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega
zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem
skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana: kontaktni osebi Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39, ali Karmen Pintar
Oblak, tel. 01/306-15-46.
Ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodni najavi na
tel. 01/306-14-39 (Mira Kastelic).
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 1. 6. 2011, s pričetkom ob 9. uri, na
sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni
sobi, v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni
strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (www.jssmol.si) in na
spletni strani Mestne občine Ljubljana (www.
ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu
JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana
Ob-3148/11
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317
Oplotnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
100/09) in Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 27/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizacije javnega
zbiranja ponudb: Občina Oplotnica, Goriška
cesta 4, 2317 Oplotnica, tel. 02/845-09-00,
faks:
02/845-09-09,
matična
številka 1357506000, ID za DDV: SI70271046
(v nadaljevanju: prodajalec).
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Zemljišče parc. št. 2281/4, k.o. Oplotnica, v površini 443 m2, parc. št.2281/2,
k.o. Oplotnica, v površini 259 m2,
parc. št. 2282/1, k.o. Oplotnica, v površini
1511 m2, parc. št. 2282/2, k.o. Oplotnica,
v površini 374 m2, vse pripisane k ZKV 1753,
zemljišče parc. št. *322, k.o. Oplotnica, v površini 320 m2, pripisana k ZKV 802.
Glede na prostorske izvedbene akte so
nepremičnine opredeljene kot nezazidano
stavbno zemljišče v poselitvenem območju naselja Oplotnica. Zemljišča so delno
komunalno urejena, v bližini so posamezna komunalna omrežja. Na zemljišču je
staro gospodarsko poslopje in je zato fundus zazidano stavbno zemljišče, ki leži na
parc. št.*322 v k.o. Oplotnica. Objekt je dotrajan in je potreben temeljite obnove ali pa
porušitve. Zaradi takšnega stanja ga v oceni
ni obravnavanega.
Nepremičnine se prodajajo v paketu.
Skupna izhodiščna cena za navedene nepremičnine znaša 32.185,16 EUR.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin – prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
b) Ponudba je zavezujoča in dokončna.
c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS po
veljavnih predpisih.
d) Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
ponujene cene, s priloženo celotno številko
svojega računa (št. računa in naziv banke)
za primer vračila varščine.
Varščina se nakaže na račun Občine
Oplotnica, številka 01371-0100009759,
sklic na: 00 722100, z navedbo »Varščina
za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne
bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni
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po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku všteta v kupnino.
e) Izhodiščna cena vsebuje DDV, ne vsebuje pa ostalih stroškov.
f) Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse stroške sestave pogodbe in stroške zemljiško
knjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos
se opravi po plačilu kupnine.
V. Vsebina ponudbe:
– podatki o ponudniku (ime, priimek oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega
računa, naziv in naslov banke za vračilo
varščine).
Ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o vplačilu varščine
– fotokopijo osebne izkaznice za fizične
osebe
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma za samostojne podjetnike
priglasitev pri pristojnem davčnem uradu
– pisno izjavo o strinjanju s pogoji javnega razpisa.
VI. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče skleniti.
VII. Način in rok plačila kupnine: pozvani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni po podpisu pogodbe na TRR prodajalca oziroma od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla. V primeru, da kupnina ni plačana
v predvidenem roku, se pogodba šteje za
razdrto in se plačana varščina obdrži.
VIII. Prehod lastništva: po plačilu celotne
kupnine in po poravnanih vseh stroških se
bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih
nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi.
IX. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 45 dni.
X. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani
ponudnika. V primeru prejema več ponudb
z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Obveznost prodajalca, da sklene s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje
je izključena. Občina Oplotnica lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
XI. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do vključno
3. 6. 2011, do 11. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine
Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, ali pošljejo na naslov Občina Oplotnica,
Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, s pripisom
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine »Ne odpiraj«.
V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
XII. Kontakt: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta ponudbe so dostopni na Občini Oplotnica, pri Bojani Vučina, tel. 02/845-09-05, vsak delovni dan, od
8. do 10. ure. Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Oplotnica
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Št. 3502-133/2011
Ob-3154/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan
mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina),
na podlagi Zakona o stvarnem 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)
in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/2009),
razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo začasnih prodajnih mest
v najem
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je: del zemljišča s parc. št. 1801, 1787
in 1788, vse k.o. Malija, v izmeri do 80 m2,
ki predstavlja javno površino ob parkirišču
»Jasna« na Belvederju, vključno s prodajno
stojnico z namenom prodaje sadja, zelenjave in drugih izdelkov lastne proizvodnje
– osem prodajnih mest.
Izklicna cena za najem enega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je
800 EUR.
Vsak posamezni predmet oddaje se odda
v najem za določen čas, in sicer do 31. 10.
2011. Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po
določeni ceni in za izbrano obdobje.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki bi želele prodajati sadje, zelenjavo in druge izdelke lastne
proizvodnje.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim
opisom ponudbe prodaje,
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki
ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje
ponudbe; za fizične osebe pa fotokopijo
osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS,
– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od
8 dni glede na datum oddaje ponudbe,
– izjava o poravnanih obveznostih do
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov,
obveznosti iz naslova najemnih pogodb za
poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10%
izhodiščne najemnine na naslov: Občina
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka
Slovenije podračun št: 01240-0100006381,
– podpisan vzorec pogodbe.
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje,
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vsak prijavitelj se lahko poteguje izključno za eno prodajno mesto. V primeru, da
vsa prodajna mesta ne bodo oddana, lahko občina ponudi preostala prodajna mesta
v najem izbranim ponudnikom.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine ter prodajne stojnice.
Vse ostalo, kot so dodatne stojnice,
senčniki, mize, dodatna streha nad glavo,
je v domeni posameznega najemnika in ne
Občine Izola. Za kakršno koli spremembo ali
dodatne konstrukcije ob prodajnem mestu
mora najemnik pridobiti predhodno soglasje
Občine Izola.
Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na podlagi sklepa župana
št. 478-239/2009 z dne 15. 9. 2010. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11
– UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem
roku vplačati varščino v višini 10% izklicne
najemnine na naslov: Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št. 01240-0100006381, s pripisom
»vplačilo varščine Belvedere«. Izbranemu
ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po
opravljeni izbiri.
Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski
račun Občine Izola št. 01240-0100006381,
ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne
poravna najemnine v določenem roku, se
šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje
in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi
stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški, odvoz
smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški
čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški
rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in
drugi stroški) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo
biti vinkulirane v korist občine.
Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno,
zaradi česar Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil
v najem po tem razpisu, najemnik ne sme
oddajati v podnajem.
IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
Merila

Možne točke

1

Certifikat ekološke pridelave

20

2

Certifikat integrirane pridelave

10

3

– Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih
20 EUR = 1 točka
najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
Prodajno mesto se odda ponudniku
z največjim številom zbranih točk. Izbranih
bo toliko ponudnikov, kolikor je prodajnih
mest. V primeru, da dva ali več ponudnikov
doseže isto število točk, bo imel prednost
pri izbiri prodajnega mesta ponudnik, ki bo
ponudil višjo najemnino, oziroma bo o ponudniku odločal žreb.
V. Navodila za pripravo prijave:
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
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razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov,
ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva
zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do
6. 6. 2011 (datum poštnega žiga) na naslov
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola
ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe
morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javna
ponudba najem prodajnih mest »Belvedere«
– Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana
s sklepom župana št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
dne 8. 6. 2011 ob 16. uri v sejni sobi v pritličju Občine Izola, Sončno nabrežje 8. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po
vrstnem redu, po katerem so bile predložene.
Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija
ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za okolje in prostor,
bo po prejemu zapisnika komisije predložil
županu v podpis sklep o izboru najemnikov,
ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki
bodo s sklepom župana o izbiri obveščeni
najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po
opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo občina
sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne
glede na ostala določila javnega razpisa,
brez katerih koli posledic zase in/ali za kogar
koli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov in kadar koli lahko
ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov (varščina),
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadar koli popravi in/ali dopolni predlog
najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina,
je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti
ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.

Št.

37 / 20. 5. 2011 /

X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka
roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni
strani Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/660-02-02
(Tamara Grbavac) ali po el. pošti na: tamara.grbavac@izola.si.
Občina Izola
Št. 3502-133/2011
Ob-3155/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan
mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina),
na podlagi Zakona o stvarnem 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)
in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/2009),
razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov
v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
a) Trubarjeva ulica 1, v izmeri velikosti
19,32 m2, z namembnostjo skladišča. Izklicna cena mesečne najemnine je 125,58 EUR
oziroma 6,5 EUR/m2.
b) Gregorčičeva ulica 38, v izmeri
28,92 m2, z namembnostjo trgovine z neživili
oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna
cena mesečne najemnine je 202,44 EUR
oziroma 7 EUR/m2.
c) Muzčeva ulica 8, v izmeri 30,48 m2,
z namembnostjo frizerskega salona. Izklicna
cena mesečne najemnine je 228,60 EUR
oziroma 7,5 EUR/m2.
d) Ljubljanska ulica 43, v izmeri 20,90 m2,
z namembnostjo trgovine z neživili oziroma
druge storitvene dejavnosti.. Izklicna cena
mesečne najemnine je 135,85 EUR oziroma
6,5 EUR/m2.
e) Ljubljanska ulica 2, v izmeri 43,25 m2,
z namembnostjo pekarne. Izklicna cena mesečne najemnine je 324,37 EUR oziroma
7,5 EUR/m2.
f) Ljubljanska ulica 20, v izmeri 37,36 m2,
z namembnostjo trgovine z neživili oziroma
druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena
mesečne najemnine je 280,20 EUR oziroma
7,5 EUR/m2.
Vsak posamezni predmet oddaje se odda
v najem za določen čas, in sicer za dobo
1 leta od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po
določeni ceni in za izbrano obdobje.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim
opisom ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki
ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje
ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;
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– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od
8 dni glede na datum oddaje ponudbe;
– izjava o poravnanih obveznostih do
Občine Izola in koncesionarja Stavbenik servisne storitve d.o.o., vključujoč obveznosti
iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih
pogodb za poslovne prostore in stanovanja
v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova
nadomestil za stavbno zemljišče,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki
naj bi se v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P)
s podatki in kazalniki za leto 2010
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto
2010.
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje,
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna
dovoljenja za zakonito obratovanje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega prostora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je
določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke. V skladu
z 2. točko 44. člena Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 –
UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem
roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na naslov: Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. TRR. 10100-0034770033
s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino, na katero se varščina nanaša. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena
v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da
izbrani najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist Občine Izola.
Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola. Plačilo najemnine
v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna
najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje
in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi
stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz
smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški
čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški
rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in
drugi stroški) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo
biti vinkulirane v korist občine.
IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:

1
2

Merila
Kvaliteta in zanimivost prodajnega programa
– Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih
20 EUR = 1 točka
najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk

Možne točke
do 20

Poslovni prostor se odda ponudniku
z največjim številom zbranih točk. Izbranih
bo toliko ponudnikov, kolikor je prodajnih
mest. V primeru, da dva ali več ponudnikov
doseže isto število točk, se bodo z njimi
opravila pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave:
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola ali koncesionarja Stavbenik servisne storitve d.o.o.
neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do
6. 6. 2011 (datum poštnega žiga) na naslov
Stavbenik, Servisne storitve d.o.o., Polje 9a,
Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici
z oznako »Javni razpis – Ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv
in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene
prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele
prijave bo obravnavala komisija za oddajo
nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
dne 8. 6. 2011 ob 15.30 v sejni sobi v pritličju
Občine Izola, Sončno nabrežje 8. Ponudbe
se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem
redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana
dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, koncesionar Stavbenik
servisne storitve d.o.o., po prejemu zapisnika komisije, predloži županu v podpis sklep
o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom župana
o izbiri obveščeni najkasneje v roku pet dni
po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo
sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer
za določen čas 5 let. Stroške notarskega
zapisa plača najemnik.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne
glede na ostala določila javnega razpisa,
brez katerih koli posledic zase in/ali za kogar koli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov in kadar koli lahko
ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov (varščina),
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponud
nikov,
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– kadar koli popravi in/ali dopolni predlog
najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina,
je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti
ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
X. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.
izola.si. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko
v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni
pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, ali v prostorih koncesinarja Stavbenik servisne storitve d.o.o., Postojnska
ulica 5, Izola. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/662-68-20 (Slavica Kovačević).
Občina Izola
Št. 47802-5/2011-1
Ob-3177/11
Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana
Roba 3a, Šempeter pri Gorici, objavlja na
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, 86/10) in 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in skladno z Načrtom
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Šempeter - Vrtojba za leto 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin: traktor »Kubota«
s priključki in drobilec vej
1. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
Predmet prodaje so naslednje premičnine v paketu:
1. traktor »kubota« s priključki: hidravlika; kabina; dodatno vpetje; stabilizator;
uteži prednje; nosilec za priklop
2. pobiralka listja z ročno sesalno
šobo in nastavkom za sesanje
3. metla za pometanje
4. rezervoar za vodo 200 L s črpalko
5. mulčer nabrežnin »ORSI«
6. drobilec vej bio 230 D Caravaggi.
Izhodiščna cena: 17.754,82 EUR (brez
DDV).
DDV, strošek cenitve v višini 180,00
(vključen DDV) ter morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji, plača
kupec. Premičnine se prodajo po načelu
»videno – kupljeno«.
2. Dodatne informacije, ogled premičnin:
Dodatne informacije v zvezi z prodajo in
ogledom premičnin lahko dobite vsak delovni dan, na tel. št.: 05/33-51-626 ali e-naslov:
regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si kontaktna oseba Regina Dragoljević.
Prilogi razpisne dokumentacije sta obrazec PONUDBA, na katerem ponudniki oddajo svojo ponudbo ter VZOREC POGODBE,
v katerem so določene pogodbene obveznosti kupca premičnin. Razpisna dokumentacija iz prejšnjega odstavka je na voljo na
spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba:
www.sempeter-vrtojba.si, v tiskani verziji jo
lahko ponudniki prevzamejo osebno pri kontaktni osebi na Občini Šempeter - Vrtojba.

3. Pogoji za udeležbo v postopku:
3.1. Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene, račun Občine Šempeter - Vrtojba
št. 01383-0100014409, in sicer do roka za
oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi
ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina
se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano
varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 8 dni po prejemu
obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe
ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo
oziroma odstopi od pogodbe.
3.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik
vpiše zahtevane podatke v obrazec PONUDBA, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Upoštevane bodo ponudbe, ki
bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje
do 6. 6. 2011 do 13. ure na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
5290 Šempeter pri Gorici, z oznako: »Ne
odpiraj – Ponudba – Traktor Kubota«. Na
hrbtni strani kuverte mora biti označen polni
naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki
v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan na vložišču prodajalca
na naslovu Trg Ivana Roba 3a, Šempeter
pri Gorici.
3.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1) ponudbo za nakup premičnin, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne, in izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 30. 7. 2011
(ponudba na predpisanem obrazcu in dokazilo o plačilu varščine – priloga 1),
2) vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in pravne
osebe tudi žigosano prodajno pogodbo –
priloga 2.
4. Odpiranje ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 6.
2011, ob 10. uri v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter
pri Gorici. K javnemu odpiranju ponudb lahko
pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo.
5. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine:
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in
bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ponujena najvišja cena. V primeru, da
enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna
pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun
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prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
6. Drugi pogoji in pogodbene obveznosti:
Izbrani ponudnik mora prevzeti vse premičnine v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine, in sicer na način in pod pogoji, ki so
določeni v prodajni pogodbi.
V primeru, da izbrani ponudnik ne prevzame premičnin v roku iz prejšnjega odstavka, ima prodajalec pravico zaračunati
izbranemu ponudniku pogodbeno kazen
v višini 100,00 EUR za vsak dan zamude.
7. Ustavitev postopka:
Prodajalec si pridrži pravico, da brez kakršne koli odškodninske odgovornosti do
sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi
postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi
postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Šempeter - Vrtojba
Ob-3044/11
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki morajo biti objavljeni v državi članici,
v kateri ima investicijski sklad svoj sedež,
v skladu z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi
v drugi državi članici, kot ima svoj sedež,
objavlja Pioneer Investments Austria GmbH
Company belonging to the UniCredit Banking Group sledeče obvestilo:
Na podlagi sklepa Uprave se sklada Pioneer Funds Austria – Asia Stock in Pioneer
Funds Austria – Dollar Bond s 1. 6. 2011 ne
bosta več tržila v Sloveniji.
Prenehanje trženja sklada v Sloveniji pomeni, da se ne bodo izvajale nobene aktivnosti, katerih namen bi bil prispevati k pridobivanju novih vplačil; še vedno pa se bodo
opravljale administrativne storitve, to je vodenje evidenc, za obstoječe imetnike enot
vzajemnih skladov Pioneer Funds Austria –
Asia Stock in Pioneer Funds Austria – Dollar
Bond, in sicer za primer, ko bodo ti obstoječi
vlagatelji svoje enote želeli prodati.
V skladu s Sklepom o načinu in pogojih
za trženje in oglaševanje investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 52/07) štejejo kot
»trženje« vsi stiki z vlagatelji in potencialnimi vlagatelji v investicijske sklade, katerih
namen je prispevati k pridobivanju novih
vplačil za investicijske kupone.
Pioneer Investments Austria GmbH

Obvestila o vlogah
za priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Št. 33203-33/2011/2
Ob-3043/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni
list RS, št. 15/08) objavlja
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obvestilo
o prejeti vlogi za zaščito Prekmurske
šunke z geografsko označbo
Dne 4. 4. 2011 je Ministrstvo RS za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, prejelo popolno vlogo za zaščito
PREKMURSKE ŠUNKE
z geografsko označbo,
ki jo je vložilo Društvo za promocijo in
zaščito prekmurskih dobrot, Ulica Štefana
Kovača 40, 9000 Murska Sobota.
Vloga se vodi pod št. 33203-33/2011.
Javnosti in vsem zainteresiranim je vloga
na vpogled na Ministrstvu RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, po predhodni najavi
na tel. 478-91-09.
Z dnem te objave prične teči 30 dnevni
rok za nacionalni ugovor oziroma pripombe
na vlogo za Prekmursko šunko. Pisni ugovori oziroma pripombe se lahko v tem času oddajo na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si
ali na naslov Ministrstvo RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3046/11
Socialni demokrati, Levstikova ulica 15,
1000 Ljubljana, objavlja
Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2010
Zap. št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe in dolgoročne poslovne terjatve

611.391,12
5.178,70

3.

Kratkoročne finančne naložbe

47.673,16

4.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

43.847,75

5.

Denarna sredstva na računih

6.

Druga sredstva

4.938,81

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

19.420,44

SKUPAJ SREDSTVA

732.449,98

1.

Ustanovitveni vložek

476.369,19

2.

Obveznosti do dobaviteljev

423.685,31

3.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

432.070,55

4.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

68.113,33

5.

Pasivne časovne razmejitve

6.

Presežek odhodkov nad prihodki

537.284,86
–1.205.073,26

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

732.449,98
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2010

Zap. št.
I.

Postavka

Znesek v EUR

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

804.605,52

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

496.196,58

3.

Članarina

157.749,79

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

166.903,48

5.

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

6.

Drugi prihodki

II.

ODHODKI

1.

Stroški volitev skupaj:

CELOTNI PRIHODKI

Stroški referendumske kampanje za arbitražni sporazum
Stroški referendumske kampanje za RTV
Stroški volilne kampanje za lokalne volitve v občinske svete
Stroški volilne kampanje za lokalne volitve za župane

11.000,00
198.876,57
1.835.331,94
792.379,55
54.211,49
11.349,48
494.005,03
232.813,55

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

1.685.939,60

CELOTNI ODHODKI

2.412.758,18

III.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI PRETEKLIH LET

627.647,02

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI TEKOČEGA LETA

577.426,24
Socialni demokrati
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Ob-3063/11
Posavska unija mladih, Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško, objavlja na podlagi Zakona o političnih strankah

I.
1
2
II.
1
2
3
4
III.

Prihodki
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Ostali prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški materiala
Stroški storitev
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Celotni odhodki
Presežek odhodkov

13.703,00
2.293,00
15.996,00
107,00
44.220,00
121,00
3.770,00
48.218,00
32.222,00
Posavska unija mladih

Ob-3064/11
Zveza za Primorsko – ZZP, Erjavčeva
ulica 4, Nova Gorica, objavlja na podlagi
Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Znesek
v EUR

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

PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
posameznikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
CELOTNI ODHODKI
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

367
30.199
222

31
30.819

45.204
45.204
14.385

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31.12.2010
Znesek
v EUR

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

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

17.677
200
17.877
10.491

7.386
17.877

Zveza za Primorsko - ZZP
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Ob-3130/11
Stranka mladih – Zeleni Evrope, Rimska
cesta 8, 1000 Ljubljana, objavlja po Zakonu
o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
IV.

Znesek
v EUR

Postavka
PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno
višino
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

60.414
64.144
11.896

5.919
142.373
18.811
132.383
39.801
432
191.427
49.054

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2010
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

Znesek
v EUR

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

472

31.911
400
32.783
1.658
70.007
7.735
–46.617
32.783

Stranka mladih – Zeleni Evrope
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2011-2
Ob-2368/11
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem
izdaje te odločbe sprejema v hrambo Statut Pravila o organiziranju in delovanju Sindikalne podružnice SKEI Vitli-Krpan d.o.o.
Jazbina 9/a, Šmarje pri Jelšah, z dne 10. 3.
2011 in ime sindikata Sindikat kovinske
in elektroindustrije Slovenije, Sindikalna podružnica SKEI Vitli Krpan, Jazbina
9/a, Šmarje pri Jelšah, vpisan v evidenco
statutov sindikatov dne 31. 3. 2011, pod zaporedno št. 66.
Št. 101-8/2011-2
Ob-2873/11
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
Sindikat Splošne bolnišnice Maribor, vpisan
v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 24. 5. 1993, pod zaporedno številko
72/93, je spremenil naziv in se odslej imenuje ZSSS Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije, Sindikat Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Skrajšan
naziv sindikata je Sindikat UKC Maribor.
Sprememba je vpisana v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 8, z dne 21. 4. 2011.
Št. 10102-1/2010-13
Ob-2947/11
Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije, Slovenski trg 3, Kranj, se določi kot
reprezentativni sindikat v poklicih:
– krupje,
–voznik/voznica cisterne,
– voznik/voznica vlačilca
in v dejavnostih:
– igralnic,
– prekrivanje kovin s kovino,
– proizvodnje komunikacijskih naprav,
– proizvodnje merilnih, preizkuševalnih
in navigacijskih instrumentov in naprav,
– trgovine na debelo s kovinskimi pro
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje,
– trgovine na drobno v specializiranih
prodajalnah z avdio in video napravami,
– mestnega in primestnega kopenskega
potniškega prometa,
– medkrajevnega in drugega cestnega
potniškega prometa.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-11-0112
Ob-3048/11
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju
nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06
in 65/07 – Odločba US) poziva osebe, ki
menijo, da so pravni nasledniki po verjetno
umrlimi: Barut Josipu, Barut Karlu, Barut
Miroslavu, vsi iz Gabrovice pri Črnem Kalu
št. 37, solastnikom parc. št. 485, k.o. 2597
Osp, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve
meje – mejno obravnavo, ki jo vodi Zavod
za prostorsko, komunalno in stanovanjsko
urejanje Grosuplje d.o.o., Taborska cesta 3,
1290 Grosuplje.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi
nihče, velja domneva, da neznani lastnik
nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 4. 5. 2011
Št. 2512-11-0117
Ob-3128/11
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Nova Gorica
izdaja na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list
RS, št. 77/10), v postopku nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 2316 Vrtojba, ki niso evidentirana
v zemljiškem katastru, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep;
1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, prične z dnem 13. 5. 2011 po uradni
dolžnosti v katastrski občini 2316 Vrtojba
izvajati postopek nastavitve zemljiškega
katastra za zemljišča, ki niso evidentirana
v zemljiškem katastru. Meja območja nastavitve zemljiškega katastra poteka znotraj

območja, ki ga na eni strani omejujeta parceli št. 19 in 20/1 v katastrski občini 2316
Vrtojba, na drugi strani pa državna meja
z Republiko Italijo.
2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava
Nova Gorica.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova
Gorica, poziva neznane imetnike pravic na
območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da
prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic
lahko podatke o zemljiščih posredujejo in
priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra najkasneje do
20. 6. 2011.
4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča pod 1. točko izreka tega
sklepa, se bo izvedel v spodaj navedenih
rokih:
– zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra, razen podatka o lastniku
(rok do dne 27. 6. 2011),
– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra (rok do dne 1. 7. 2011),
– poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za začetek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige (rok do dne 8. 7.
2011),
– evidentiranje predloga nastavljenega
zemljiškega katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo
(v roku 3 dni po prejemu pravnomočnega
sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice
na vseh zemljiščih pod 1. točko izreka tega
sklepa).
5. Stroškov postopka ni.
Geodetska uprava Republike Slovenije
dne 13. 5. 2011

Stran

1207

Stran

1208 /

Št.

37 / 20. 5. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave gospodarskih družb
Ob-3010/11
Na podlagi sklepa ustanovitelja in edinega družbenika družbe z omejeno odgovornostjo NIP PLUS trgovina in storitve
d.o.o., s sedežem v Ljubljani in poslovnim
naslovom Ljubljana, Cesta v Podboršt
18, 1231 Ljubljana - Črnuče, matična številka 3393763000, z dne 5. 5. 2011, o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije in
v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah, objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom. Okrožno sodišče
v Ljubljani je s sklepom Srg 2011/16985 dne
5. 5. 2011 pri subjektu vpisa NIP PLUS trgovina in storitve d.o.o., s sedežem v Ljub
ljani in poslovnim naslovom Ljubljana, Cesta
v Podboršt 18, 1231 Ljubljana - Črnuče,
matična številka 3393763000, vpisalo v sodni register Republike Slovenije začetek postopka redne likvidacije nad subjektom. Likvidacijski upravitelj v skladu s 412. členom
Zakona o gospodarskih družbah poziva vse
upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave.
Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju
terjatve, in jih poslati na naslov: Vojislav
Ignjić, roj. 5. 2. 1963, stanujoč Bavdkova
ulica 4, 4000 Kranj. Dolžniki se pozivajo, da
takoj poravnajo dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj
Vojislav Ignjič
Ob-3065/11
Likvidacijski upravitelj družbe Lesna Bovec d.o.o. v likvidaciji, na podlagi pooblastil
iz 412. člena ZGD-1 objavlja naslednje obvestilo in poziv upnikom:
1. Skupščina družbe Lesna Bovec d.o.o.
v likvidaciji, Industrijska cona 4, 5230 Bovec,
matična št. 5800994, je dne 31. 3. 2011
sprejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Boris Kravanja, Zavrzelno 7A,
5230 Bovec.
3. Okrožno sodišče v Novi Gorici je
s sklepom opr. št. Srg 2011/14643 z dne
15. 4. 2011 v sodni register vpisalo začetek
redne likvidacije nad družbo Lesna Bovec
d.o.o. v likvidaciji.
4. Upniki družbe Lesna Bovec d.o.o. v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih s priloženimi dokazili o temelju in
višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto
na naslov Lesna Bovec d.o.o. v likvidaciji,
Likvidacijski upravitelj Boris Kravanja, Industrijska cona 4, 5230 Bovec, s pripisom:
prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Lesna Bovec d.o.o. v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Lesna Bovec d.o.o. v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Boris Kravanja
Ob-3101/11
V skladu s 520. členom ZGD-1, družba
Proketer nepremičnine, družba za gradbe-

ništvo, najem, trgovino in poslovne storitve,
d.o.o., Titova cesta 002a, 2000 Maribor, matična št. 2337053000, objavlja sklep:
Osnovni kapital družbe se po postopku rednega zmanjševanja osnovnega kapitala zmanjša iz 304.059,49 EUR za
154.059,49 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 150.000,00 EUR.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Družba Proketer nepremičnine d.o.o.,
direktor Miran Hrženjak
41/2011
Ob-3140/11
V skladu z določbami 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter
532. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1C) družba Thermana d.d.
družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 6,
3270 Laško, objavlja obvestilo, da je družba Gorenjska banka d.d. Kranj, Bleiweisova
cesta 1, 4000 Kranj, z nakupom 158.975
delnic družbe Thermana d.d., Zdraviliška
c. 6, 3270 Laško, postala lastnik 5,08% deleža v osnovnem kapitalu družbe Thermana d.d. družba dobrega počutja, Zdraviliška
c. 6, 3270 Laško.
Thermana d.d.
Direktor
mag. Roman Matek
Ob-3190/11
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
in poslovodstvo družbe Ogrevanje Piran
d.o.o., na podlagi 586. člena ZGD-1 objavljata obvestilo, da je bila dne 18. 5. 2011
registrskemu organu predložena Pogodba
o pripojitvi družbe Ogrevanje Piran d.o.o.,
Liminjanska cesta 117, Portorož, k družbi
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana.
Poslovodstvi obeh družb delničarje družbe Petrol d.d., Ljubljana in edinega družbenika družbe Ogrevanje Piran d.o.o. opozarjata na njihove pravice, kot jih opredeljuje
586. člen ZGD-1, in sicer, da imajo vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine družbe
Ogrevanje Piran d.o.o., ki bo odločala o soglasju za pripojitev, na sedežu teh družb
Dunajska cesta 50, Ljubljana, vsak delovni
dan, od 10. do 13. ure, možnost pregleda:
1. pogodbe o pripojitvi;
2. letnih poročil obeh družb za zadnja tri
poslovna leta;
3. zaključnega poročila družbe Ogrevanje Piran d.o.o. v skladu s prvim odstavkom 68. člena ZGD-1, če bo do takrat že
revidirano;
4. vmesnih bilanc stanja družb po stanju
na dan zaključka zadnjega trimesečja pred
sklenitvijo pogodbe o pripojitvi;
5. poročila poslovodstev družb o pripojitvi;
6. poročila nadzornega sveta družbe
Petrol d.d., Ljubljana o pregledu pripojitve
(družba Ogrevanje Piran d.o.o nadzornega
sveta nima),
in da imajo pravico zahtevati, da se jim
na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan, brezplačno dajo prepisi gornjih
listin.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
v skladu z določilom 599. člena ZGD-1
opozarja delničarje družbe Petrol d.d., Ljub
ljana, da, glede na postopek poenostavljene pripojitve, kjer za veljavnost pogodbe
o pripojitvi ni potrebno soglasje skupščine
prevzemne družbe (Petrol d.d., Ljubljana),
mora skupščina prevzemne družbe odločati o soglasju za pripojitev le, če delničarji
prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, v enem mesecu od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe (skupščina družbe Ogrevanje Piran d.o.o bo 20. 6.
2011), ki je sprejela sklep o soglasju za
pripojitev, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za
pripojitev.
Petrol d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Tomaž Berločnik
Član uprave
Rok Vodnik
Ogrevanje Piran d.o.o
Direktor
Srđan Purić
Prokurist
Miha Valentinčič

Odkupi
poslovnih deležev družb
Ob-3047/11
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10
ZTFI-UPB3) družba FMR d.d. Idrija obvešča
javnost, da je dne 10. 5. 2011 prejela obvestilo družbe Kolektor Sikom d.o.o., Idrija, da
je družba Kolektor Sikom d.o.o., Idrija, dne
25. 1. 2011 pridobila 95.000 navadnih kosovnih delnic izdajatelja FMR Financiranje in
upravljanje naložb d.d., kar ustreza 11,67%
osnovnega kapitala izdajatelja. Istega dne
smo prejeli obvestilo družbe FMR Holding
d.d. Idrija, da je ta družba dne 25. 1. 2011
odsvojila 95.000 delnic izdajatelja FMR Financiranje in upravljanje naložb d.d., s čimer
je omenjena družba po odsvojitvi zmanjšala
svoj delež na 41,61% v osnovnem kapitalu
izdajatelja.
Uprava družbe FMR d.d.

Sklici skupščin
Št. 232/2011
Ob-3045/11
V skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) direktor družbe Marmor,
Sežana d.d., Partizanska cesta 73a,Sežana
(v nadaljevanju tudi: družba), sklicuje
16. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, dne 23. 6. 2011, ob 13. uri,
na sedežu družbe v Sežani, Partizanska
cesta 73a, Sežana. Čas prihoda na skupščino je istega dne med 12.30 in 13. uro.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se izvoli gospod Može Tomaž,
za preštevalki se izvolita Islam Suzana in
Širec Fabjan Karmen, na seji skupščine bo
prisostvoval notar Gregor Mesar iz Sežane.
2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega
poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter
sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju za leto 2010, s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d., s stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila in mnenja
pooblaščenega revizorja ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
za leto 2010.
3. Odločanje o bilančnem dobičku in
o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2010,
1.239.876,11 EUR in je sestavljen iz:
– čistega dobička družbe za poslovno
leto 2010 18.229,35 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2009 182.917,54 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2008 552.243,29 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2007 198.898,49 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2006 179.004,78 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2005 97.845,82 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2004 10.736,84 EUR.
Predlog uporabe bilančnega dobička je
naslednji:
Bilančni dobiček se uporabi v naslednje
namene:
– 72.900,00 EUR prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2004 in del iz
leta 2005 za dividende delničarjem v višini
0,50 EUR bruto na delnico,
–
bilančni
dobiček
v
višini
1.166.976,11 EUR ostane nerazporejen in
bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku šest mesecev po dnevu, v katerem je skupščina odločala o izplačilu dividend, in sicer po stanju delničarjev,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev KDD-Centralna klirinško depotna
družba Ljubljana) konec četrtega dne pred
skupščino. Terminski plan izplačila dividend posameznim delničarjem je sestavni
del predloga uporabe bilančnega dobička.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave družbe in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
na predlog nadzornega sveta se za revizorja
za leto 2011 imenuje revizorska družba BM
Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106,
1000 Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev
Popolno gradivo za skupščino je na vpogled in razlago ter obrazložitev predlogov
sklepov vsem delničarjem od dne objave
do vključno23. 6. 2011, vsak delovni dan od
12. do 14. ure na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini družbe imajo le
delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih
papirjev pri KDD, konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in ki najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem pisno
najavijo svojo udeležbo. Prijava udeležbe
je pravočasna, če na sedež družbe prispe
do vključno 19. 6. 2011. Pooblastilo mora
biti pisno in ga hrani družba. Uprava in nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine tudi
če niso delničarji.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica 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 na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino
lahko uprava družbe da podatke v skupnem
odgovoru. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo
odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob 13.30 v istem
prostoru in bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Marmor, Sežana d.d.
Uprava družbe –
direktor Ciril Sigulin
Št. 1480-11
Ob-3052/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami)
in na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Komunalno stanovanjskega podjetja
sklicujem
15. skupščino
delniške družbe KSP d.d., Sežana,
ki bo 22. 6. 2011, ob 11. uri, v mutimedijski sobi – v botaničnem parku, v Sežani,
Partizanska cesta 2.
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Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine, in
sicer:
– za predsednico skupščine: Majo Pamić, ter
– verifikacijska komisija: Bernarda Bole
in Karmen Logar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gregor Mesar.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.
3. A/ Predložitev letnega poročila za leto
2010 z revizorjevim poročilom in pisnega
poročila nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta in s sprejemom
letnega poročila družbe Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. za leto 2010 ter
s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila.
B/ Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
B/ 1 Ugotovitev bilančnega dobička:
Na dan 31. 12. 2010 znaša bilančni dobiček družbe KSP d.d. 359.289,26 EUR in
je sestavljen iz:
– prenesenega čistega
dobička iz leta 2008
142.635,59 EUR,
– čistega dobička
poslovnega leta 2009 105.671,27 EUR in
– čistega dobička
poslovnega leta 2010
110.982,40 EUR.
B/ 2 Uporaba bilančnega dobička:
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje
namene:
– 54.844,00 EUR čistega dobička iz leta
2008 se izplača delničarjem za dividende, in
sicer 0,34 EUR bruto na delnico. Družba bo
delničarjem izplačala dividende najpozneje
v roku 60 dni od dneva skupščine, in sicer
po stanju delničarjev vpisanih v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v centralni Klirinško-depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan
1. 6. 2010,
– 87.791,59 EUR prenesenega čistega
dobička iz leta 2008 se razporedi na druge
rezerve iz dobička,
– 105.671,27 EUR čistega dobička poslovnega leta 2009 se ne razporedi oziroma,
se bo o njem odločalo v prihodnjih poslovnih letih,
– 110.982,40 EUR čistega dobička iz leta
2010 se ne razporedi oziroma , se bo o njem
odločalo v prihodnjih poslovnih letih.
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo direktorja, v. d.
direktorja in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2010 in jim podeljuje razrešnico.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Z dnem 21. 6. 2011 preneha mandat članu nadzornega sveta Iztoku Bandlju.
4.1 Na podlagi 5.2. točke Statuta delniške družbe Komunalno stanovanjskega
podjetja Sežana se izvoli nov član nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta KSP d.d.
Sežana za štiriletno mandatno dobo s pričetkom mandata 22. 6. 2011 se izvoli: Iztok
Bandelj.
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4.2 Ta sklep velja takoj.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov
Komunalno stanovanjskega podjetja d.d.
Sežana za leto 2011, se imenuje PRO–REVIZIJA d.o.o. iz Postojne.
6. Gradivo in udeležba na skupščini.
Gradivo za dnevni red skupščine
s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem, vsak delovni dan, od 8. do 9. ure, na
sedežu družbe, v splošno-kadrovski službi.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge
na sedežu družbe v splošno-kadrovski službi. Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Pogoji za udeležbo: skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi
najkasneje tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora prijavi priložiti tudi
pisno pooblastilo.
Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Način glasovanja: glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu na skupščino.
Zasedanje: prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom
zasedanja.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne, ob 12. uri,
v istem prostoru, z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
KSP d.d., Sežana
uprava
Št. 026-11
Ob-3053/11
Na podlagi 32. člena Statuta družbe Elektro Unimont d.d., Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice, ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 uprava
družbe sklicuje
16. redno skupščino
delničarjev Elektro Unimont d.d.,
ki bo v četrtek, 23. 6. 2011, ob 12. uri,
v sejni sobi poslovne stavbe, Tovarniška
cesta 1, Slovenske Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in
dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarja Uroša Marguč.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Elektro Unimont
d.d. izvoli:
– predsednika: Franca Čuješ,
– preštevalki glasov: Mileno Padežnik,
Štefko Kovač.
2. Poročilo nadzornega sveta Elektro
Unimont d.d. o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta Elektro Unimont d.d. o preveritvi in sprejemu letnega
poročila za leto 2010.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2010 ter odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev Elektro Unimont d.d. sprejme predlog uporabe bi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lančnega dobička za leto 2010 – bilančni
dobiček v višini 561.214,12 EUR, ostane
nerazporejen, o njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih letih.
3.2. Skupščina delničarjev Elektro Unimont d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Informacije za delničarje
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini, lastne delnice
nimajo glasovalne pravice.
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, Tovarniška
cesta 1, Slovenske Konjice, vse delovne
dni, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi na sedežu družbe,
v sedmih dneh po objavi sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist
katerih so delnice knjižene v delniški knjigi
na dan 31. 5. 2011 in bodo ostali vpisani do
konca zasedanja, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Člani
nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Glasuje se osebno, oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Glasovalno
pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine prijavil svojo udeležbo.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo.
Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati ime in priimek, matično številko ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa ime in priimek, matično številko
ter naslov pooblaščenca, firmo ter podpis
in žig pooblastitelja. Vsa predložena pooblastila so do konca skupščine na vpogled
pri notarju.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina ponovno sestane.
Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom.
Elektro Unimont d.d.
uprava družbe
Vekoslav Marzidošek, ing.
Ob-3054/11
Na podlagi VII. člena Statuta družbe Etiketa, tiskarna d.d., Žiri, sklicujem
20. skupščino
delniške družbe Etiketa tiskarna, d.d.,
Industrijska ulica 6, Žiri,
ki bo v sredo, dne 22. 6. 2011, ob 10. uri,
na sedežu družbe, Industrijska ulica 6, Žiri.
Predlagan je sledeči dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost, imenuje se predsednik in preštevalca glasov. Na seji bo prisotna vabljena notarka Marjana Tičar Bešter. Skupščina potrdi organe skupščine
in predlagani dnevni red.
2. Predlog uporabe bilančnega dobička
s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2010:
– bilančni dobiček znaša 439.352,84
EUR,
– za izplačilo dividend se nameni
126.251,50 EUR, kar pomeni 0,50 EUR
bruto na delnico oziroma 0,40 EUR neto
na delnico,
– nerazporejeno ostane 313.101,34 EUR
bilančnega dobička.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic družbe Etiketa d.d., evidentirani pri KDD na dan skupščine, v 90 dneh
po sprejemu sklepa.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2010:
3. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
članom nadzornega sveta, dne 10. 7. 2011,
se imenuje nove člane, ki svojo funkcijo
prevzamejo z dnem poteka mandata dosedanjim članom.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve
statuta, v predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog nadzornega sveta, da se za
izvedbo revizije računovodskih izkazov za
poslovno leto 2011 imenuje revizorska hiša
Renoma, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki udeležbo najavijo najkasneje do 20. 6.
2011, v pisni obliki na sedežu družbe, in
so na ta dan evidentirani kot imetniki delnic
družbe v centralnem registru pri Klirinško
depotni družbi. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z utemeljitvijo predloga pisno
sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po
objavi sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če sklic skupščine ob napovedani uri ne
bo uspešen, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 11. uri, v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu skupščina odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Etiketa d.d.
uprava
mag. Jakob Kokalj
Ob-3102/11
Uprava družbe Pecivo d.d., direktor Ivan
Počkar skladno s statutom družbe in na
podlagi 295. člena ZGD-1, sklicujem
skupščino družbe,
ki bo dne 22. 6. 2011, ob 11. uri, v sejni
sobi, na sedežu družbe v Novi Gorici, Rejčeva ulica 26.
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Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja
in nadzora, sklepanje o podelitvi razrešnice
upravi ter nadzornemu svetu.
3. Volitve člana nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki: 1. Za predsednika skupščine se imenuje Zoran Hajtnik. Za preštevanje glasov in ugotavljanje prisotnosti se
imenuje Janja Gorkič. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.
Sklepa k 2. točki: 2.b Upravi družbe
se podeljuje razrešnica za poslovno leto
2010.
2.c Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2010.
Sklep k 3. točki: 3. Zaradi odstopa člana nadzornega sveta Andraža Gruma se
za člana nadzornega sveta družbe z dnem
sprejetja tega sklepa za mandatno dobo štirih let izvoli Danilo Kobal.
Predlagatelja sklepov pod točko 1. in
2. dnevnega reda sta uprava in nadzorni
svet družbe, predlagatelj sklepa pod točko
3. je nadzorni svet družbe.
Skupščinsko gradivo s predlogi sklepov
z obrazložitvami, letnim poročilom za leto
2010 s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila so delničarjem dostopni v tajništvu, na sedežu družbe, Rejčeva 26, Nova Gorica, vsak delovni dan, od
9. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji (oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki),
ki so vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine
pri upravi družbe vložijo pisno zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o kateremu naj skupščina odloča oziroma
obrazložitev točke dnevnega reda.
Sklicatelj skupščine bo pod pogoji iz zakona objavil volilne in druge predloge sklepov, ki jih bodo delničarji skupaj z razumno
utemeljitvijo v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine poslali na sedež družbe.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, kakor je
opredeljena v prvem odstavku 305. člena
ZGD-1.
Pecivo d.d.
direktor
Ob-3103/11
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta
družbe TITAN d.d. sklicuje uprava družbe
19. sejo skupščine
družbe TITAN d.d., Kovinarska 28,
Kamnik,
ki bo v četrtek, 23. 6. 2011, ob 11. uri, na
sedežu družbe, Kovinarska 28, Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca glasov: Bojan Frol in Sonja Bre-

znik. Ugotovi se prisotnost notarja Janeza
Novaka.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta, pokrivanje izgube poslovnega leta 2010, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
Letnim poročilom družbe za poslovno leto
2010 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi Letnega poročila.
b) V poslovnem letu 2010 je družba ustvarila čisto izgubo v višini 367.745,69 EUR. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010, zmanjšan za navedeno izgubo poslovnega leta
2010, tako znaša 191.951,78 EUR.
c) Izguba poslovnega leta 2010 se pokrije
v breme prenesenih dobičkov iz preteklih poslovnih obdobij. Pri tem se uporabi preneseni
dobiček iz leta 2007, v višini 15.259,71 EUR
ter preneseni dobiček poslovnega leta 2008
v višini 352.485,98 EUR.
Po pokritju čiste izgube poslovnega leta
2010 iz prenesenih čistih dobičkov iz preteklih let, je bilančni dobiček sestavljen iz
preostanka prenesenega dobička leta 2008
v višini 191.951,78 EUR.
Odločanje o njegovi uporabi se prenese
v naslednja poslovna leta.
d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za leto 2010.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2011 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov bo
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kamniku, Kovinarska 28, vsak delavnik,
med 11. in 13. uro, od dneva objave sklica
skupščine, do dneva zasedanja skupščine.
Pravice in predlog delničarjev ter druga
obvestila
Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo v pisni obliki in z utemeljitvijo upravi družbe v roku 7 dni od dneva
objave sklica skupščine. Kolikor bo predlagatelj v tem predlogu tudi 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, bo uprava v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 predlog objavila
na enak način kot ta sklic.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1
v 7 dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina.
Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan), in
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ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje
konec četrtega dne pred njenim zasedanjem
pisno prijavijo upravi družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še
z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši
od sedem dni. Pooblastila za zastopanje
na skupščini morajo biti v pisni obliki dana
v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci se pol ure pred zasedanjem
skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine
z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
TITAN d.d.
uprava družbe
Ob-3104/11
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in določili Statuta
družbe M SORA, trgovina in proizvodnja,
d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri (v nadaljevanju: družba), direktor družbe sklicuje
5. redno skupščino
delničarjev družbe M SORA, trgovina
in proizvodnja, d.d.,
ki bo v torek, dne 21. 6. 2011, ob 17. uri,
v Mali dvorani Zadružnega doma v Žireh,
Trg svobode 5.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
za predsednico skupščine se izvoli Monika
Žust, za preštevalki glasov pa Barbara Dolenc in Marija Kunc.
Na skupščini bo navzoč notar Andrej
Rozman.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010, revizorjevim poročilom,
poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2010, prejemki članov organov vodenja ali nadzora
v letu 2010 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
1. Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2010 v višini 1.846.480,89 EUR
se uporabi na naslednji način:
– 33.180,00 EUR za izplačilo dividend
delničarjem, to je 60,00 EUR bruto na delnico. Do dividende so upravičeni delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki
delnic na dan 17. 6. 2011. Dividende se izplačajo delničarjem do 31. 7. 2011.
– Ostanek bilančnega dobička za leto
2010 v višini 1.813.300,89 EUR ostane nerazporejen.
2. Upravi in nadzornemu svetu se za
leto 2010 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2010.
3. Potrditev višine nagrade nadzornemu
svetu za opravljeno delo v letu 2010.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
članom nadzornega sveta se za opravljeno
delo v letu 2010 izplača nagrada v višini
ene neto povprečne mesečne plače izplačane v M Sori d.d. za leto 2010, kar znaša
968,86 EUR oziroma 1.250,12 EUR bruto, predsedniku nadzornega sveta pa na-
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grada v višini dveh neto povprečnih mesečnih plač izplačanih v M Sori d.d. za leto
2010, kar znaša 1.937,72 EUR oziroma
2.500,24 EUR bruto. Do nagrade so upravičeni člani nadzornega sveta, ki so funkcijo
opravljali na dan zasedanja skupščine, to je
na dan 21. 6. 2011.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta: zaradi poteka mandata sedanjim članom nadzornega sveta z dnem 21. 8. 2011 se za člane
nadzornega sveta družbe M SORA d.d. za
mandatno obdobje štirih let, ki začne teči
z dnem 22. 8. 2011, izvolijo: Jože Cigale,
Rovte 42H, 1373 Rovte, Silvo Cigale, Petkovec 20, 1373 Rovte, Anton Kokelj, Vrh
Sv. treh kraljev 14, 1373 Rovte, in Frančiška Primožič, Čevljarska ulica 55, 4226
Žiri.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011.
Predlog nadzornega sveta: za revidiranje
računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 se imenuje družbo Audit&Co,
družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Murska Sobota.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog uprave in nadzornega sveta: skupščina delničarjev pooblašča upravo za nakup lastnih delnic po najnižji ceni
1.001,50 EUR za delnico, in najvišji ceni
2.700,00 EUR za delnico. Pooblastilo velja
za čas do naslednje redne skupščine delničarjev. Skupno število pridobljenih delnic
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 17. 6. 2011.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajništvu družbe najpozneje
četrtega dne pred skupščino, do 15. ure, to
je najpozneje v petek, dne 17. 6. 2011, do
15. ure. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki 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 27. 5. 2011.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena
ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in
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sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, to je do 27. 5. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na sedežu družbe M SORA d.d., Trg
svobode 2, Žiri, v tajništvu družbe, so od
dneva sklica skupščine, pa vse do vključno
dneva zasedanja skupščine, vsak delovni
dan, v času od 11. do 13. ure, dostopni
in brezplačno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, obrazložitev točk dnevnega
reda, letno poročilo za leto 2010, poročilo
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica prinaša v skupščini en
glas.
Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.
Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave
glasovanja družba delničarje vljudno prosi, da pridejo na skupščino 15 minut pred
zasedanjem, se evidentirajo in prevzamejo
glasovnice.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, razen točke 1,
o kateri se glasuje z dvigom rok.
M SORA d.d.
Aleš Dolenc
direktor
Ob-3105/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. točke Statuta delniške
družbe Sava Hoteli Bled d.d. sklicujeva
5. skupščino delničarjev
Sava Hoteli Bled, hotelirstvo
in turizem, d.d. Cankarjeva 6, Bled
Skupščina bo 20. 6. 2011, ob 10. uri,
na Bledu, v dvorani Libertas v Golf hotelu,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina,
– za preštevalki glasov Branka Kelbl in
Duška Janša.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in
turizem, d.d., za poslovno leto 2010, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter odločanje o uporabi bilančne izgube družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in
turizem, d.d., seznanitev s prejemki članov
uprave in nadzornega sveta in dodelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2010

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo
in turizem, d.d., za poslovno leto 2010,
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizorjevega poročila in potrditvijo letnega
poročila družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo
in turizem, d.d., za poslovno leto 2010 in
prejemki članov organov vodenja in nadzora
v letu 2010.
2.2. Bilančna izguba za leto 2010 v višini
1.057.578,34 EUR ostane nerazporejena.
2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2010 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
revizorja družbe za poslovno leto 2011 se
imenuje revizorska družba Deloitte Revizija
d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet daje predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta družbe Sava
Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., se
z dnem 27. 8. 2011 za mandatno dobo 4 let
imenujejo: Miran Hude, mag. Antonija Pirc,
mag. Franci Strajnar.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na Cankarjevi 6, Bled,
so v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od
dneva objave skupščine do dneva skupščine, razen sobot in nedelj, od 10. do 12. ure,
dostopni:
– sklic skupščine,
– revidirano letno poročilo družbe Sava
Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., za
poslovno leto 2010.
– Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe Sava Hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.d., za poslovno leto
2010
– obrazložitev točk dnevnega reda, o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,
– predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe,
– informacije o pravicah delničarjev iz
prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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-poštni naslov:
nada.zaberl@hotelibled.com.
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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.
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-poštni naslov:
nada.zaberl@hotelibled.com.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za
presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo
pravico do obveščenosti v skladu s prvim
odstavkom 305. člena ZGD-1.
Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica 5. skupščine delničarjev.
Na dan sklica skupščine je osnovni kapital družbe razdeljen na 11.844.234 navadnih
imenskih kosovnih delnic oznake SHBR, vse
delnice imajo glasovalno pravico. Vsaka delnica zagotavlja en glas.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji
so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zakoniti zastopniki družb se
morajo izkazati z izpiskom iz poslovnega/sodnega registra po stanju na dan prijave na
skupščino.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov
vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja.
Sava Hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.d.
predsednik uprave
Fedja Pobegajlo
članica uprave
Tamara Zajc
Ob-3108/11
Na podlagi 24. člena Statuta Komunale komunalnega podjetja Nova Gorica d.d.,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, uprava sklicuje
19. redno slupščino
družbe Komunala komunalno podjetje
Nova Gorica d.d.,
ki bo dne 23. 6. 2011, s pričetkom ob
15. uri, na sedežu družbe, Cesta 25. junija 1, v Novi Gorici, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter izvolitev delovnih
teles.
Skupščina se seznani, da bo skupščini družbe prisostvovala vabljena notarka
Zdenka Gustinčič.
Predlog sklepa št. 1.:
Za predsednico skupščine se izvoli Vera
Hlede.
Za člane verifikacijske komisije in izvedbo glasovanja se imenujejo Damijana Murovec, predsednica komisije, Nataša Badalič,
članica, Silvan Rijavec, član.
Predlagatelj sklepa je uprava.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
za leto 2010, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa št. 2:
Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. se seznani:
– z Letnim poročilom družbe za leto
2010,
– z revizorjevim poročilom in
– s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2010.
Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in odločanje o razrešnici
direktorju in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2010.
Predlog sklepa št. 3.1:
Bilančni dobiček za leto 2010, ki znaša 2.426.484,07 EUR in je sestavljen
iz čistega poslovnega izida leta 2010
v znesku 455.891,78 EUR ter prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v znesku
1.970.592,29 EUR, se uporabi:
a) Za dividende delničarjem, ki so na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo kot
imetniki delnic v centralnem registru vrednostnih papirjev s pravico do dividende, se
razdeli 157.855,00 EUR, in sicer iz prenesenega čistega dobička leta 2002.
b) Dividenda na delnico (bruto) znaša
1,00 EUR in se ne razdeli za 11.374 lastnih
delnic;
c) Dividende se izplačajo upravičencem
v roku 31 dni od sprejetja tega sklepa na
skupščini.
d) O uporabi preostalega bilančnega dobička v znesku 2.268.629,07 EUR bo odločano na skupščini v naslednjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
Predlog sklepa št. 3.2:
Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. podeljuje razrešnico direktorju in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.
4. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Komunala Nova
Gorica d.d. za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. imenuje za revidiranje poslovanja
družbe za poslovno leto 2011 revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Cesta 25. junija 1j, Nova Gorica.
Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.
5. Seznanitev skupščine družbe o izvolitvi novih predstavnikov delavcev v nadzorni svet za naslednje štiri-letno mandatno
obdobje.
Predlog sklepa št. 5:
Skupščina družbe Komunala Nova Gorica d.d. se seznani, da je svet delavcev iz-
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volil 2 člana nadzornega sveta, predstavnika
delavcev za naslednje štiriletno mandatno
obdobje od 8. 4. 2011 dalje. Nova člana
nadzornega sveta sta Gorazd Ambrožič in
Tomaž Kristančič.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, morajo predlagatelji priložiti
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, to je do 28. 5.
2011.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki, dajejo pisne predloge
sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih
dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu z 296. členom
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine družbi poslal predlog
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo
poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.
Pravica do obveščenosti in dostop do
gradiva za skupščino
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Informacije o pravicah delničarjev iz prvega
odstavka 298. člena, prvega odstavka 300.,
301. in 305. člena ZGD-1 ter popolno gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno
poročilo, poročilo nadzornega sveta, Statut
ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled
v sobi št. 6 – tajništvo direktorja družbe
Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica vsak delovnik, od 10. do
12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu
RS vsaj 30 dni pred skupščino.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega
dne pred zasedanjem skupščine prijavili
svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD
Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljub
ljana na presečni dan, to je dne 20. 6. 2011.
Prijava se pošlje na naslov: Komunala Nova
Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica,
soba št. 6 – tajništvo direktorja družbe.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo oziroma
drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje (izpisek iz sodnega registra), ki
mora biti pisen in je ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjen na sedežu
družbe. Pooblastilo mora vsebovati ime in
priimek, naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja.
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Družba ima na dan 20. 5. 2011 izdanih
skupno 169229 navadnih kosovnih delnic ter
je tudi imetnica 11374 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica
en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi
zakona nimajo glasovalne pravice. Število
vseh glasovalnih pravic na dan 20. 5. 2011
je 157855.
Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim
redom, ob 16. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Udeleženci se ob prihodu na skupščino
prijavijo, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se morajo
ob prijavi na skupščino izkazati z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz registra.
Komunala Nova Gorica d.d.,
Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad.,
direktor
Ob-3110/11
Na podlagi določil 25. člena Statuta družbe HELIOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., uprava
družbe sklicuje
17. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 23. junija 2011, ob 13. uri,
v sejni sobi podjetja Količevo 2, 1230 Domžale.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Vresk.
Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik.
Skupščini prisostvuje notarka Majda Lokošek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in
podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2010.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2010 v višini 10.481.739 EUR se uporabi za
naslednje namene:
– za povečanje drugih rezerv
2.000.000 EUR,
– razporeditev v preneseni dobiček
8.481.739 EUR.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2010.
3. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revizorja družbe
za leto 2011 se imenuje revizorska hiša
ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
4. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih
delnic
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe za
nakup lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme
presegati 10-odstotkov osnovnega kapitala
oziroma 27.844 delnic družbe.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja
18 mesecev od sprejema sklepa.
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Pri pridobivanju delnic sme znašati najvišja nakupna cena največ 10-odstotkov več
od enomesečnega povprečja enotnih dnevnih borznih cen, šteto od dneva nakupa,
najnižja nakupna cena pa sme biti enaka
nominalni vrednosti delnice.
Družba ne bo pridobivala lastnih delnic
izključno zaradi trgovanja, ampak jih bo uporabila za izplačilo udeležbe na dobičku in
ohranjanje vrednosti delnice družbe. Lastne
delnice se bodo pridobivale in odsvajale na
podlagi poslov na organiziranem trgu.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha
veljati sklep o pooblastilu za nakup lastnih
delnic, sprejet na 16. redni skupščini delničarjev družbe HELIOS Domžale, d.d., 18. 6.
2010.
Predlagatelj sklepov
Skladno s prvim odstavkom 297.a člena
ZGD-1-UPB3 je predlagatelj sklepa pod točko 3. dnevnega reda nadzorni svet, predlagatelj ostalih sklepov pa je uprava.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je
delničarjem na vpogled, na sedežu družbe
HELIOS Domžale, d.d. Količevo 2, 1230
Domžale, v tajništvu, vsak delovni dan, od
9. do 12. ure, od dneva objave sklica do
vključno dneva zasedanja skupščine. Prav
tako je gradivo dostopno tudi na spletnih
straneh družbe www.helios.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. 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 27. 5. 2011.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na naslov: skupscina@helios.si
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
kot veleva 300. čelna ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči v skladu z načinom opredeljenim v 296. členu ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, to je do 27. 5. 2011 družbi poslal
razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov družbe
sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer
na elektronski naslov: skupscina@helios.si
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 19. 6.
2011, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora
na sedež družbe prispeti najpozneje konec
četrtega dne pred skupščino – do vključno
19. 6. 2011.
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.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi
tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@helios.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora
lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih
osebah pa lastnoročni podpis zastopnika
in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga
uporablja. Družba ima pravico do preveritve
identitete delničarja oziroma pooblastitelja,
ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti,
ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot
so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli
prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega/poslovnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
278.446 navadnih, prosto prenosljivih delnic istega razreda. Skladno z zakonom daje
vsaka navadna delnica njenemu imetniku
en glas.
Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo
na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom
zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in
prevzema gradiva potrebnega za glasovanje.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 14. uri,
v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
HELIOS, Sestavljeno podjetje
za kapitalske naložbe in razvoj, d.d.
predsednik uprave
Uroš Slavinec
Ob-3111/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami) in Statuta družbe, sklicuje uprava družbe Cetis d.d., Čopova 24,
3000 Celje,
16. redno skupščino
družbe Cetis d.d.,
ki bo v sredo, 22. 6. 2011, ob 10. uri,
v poslovnih prostorih na sedežu družbe.
Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2 Skupščina izvoli predsednika skupščine, Ljuba Pečeta, in dva preštevalca glasov, Mira Zakrajška in Matejo Kajzba ter
ugotovi prisotnost notarja Srečka Gabrila za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim
Revidiranim letnim poročilom o poslovanju
družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2010
in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
letnim poročilom skupine Cetis za poslovno
leto 2010 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega
letnega poročila o poslovanju družbe Cetis
d.d. za poslovno leto 2010 in Revidiranega
konsolidiranega letnega poročila skupine
Cetis za poslovno leto 2010.
Seznanitev skupščine s tekočim poslovanjem družbe in njenimi bodočimi smernicami.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev skupščine s prejemki članov
organov vodenja in nadzora, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
3.1 Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2010 znaša 179.353,01 EUR in se v celoti razporedi kot zadržani čisti dobiček.
3.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta Cetis d.d. v poslovnem letu 2010 ter
se nadzornemu svetu podeli razrešnica za
leto 2010.
3.3 Potrdi in odobri se delo uprave Cetis
d.d., ki je svoje delo opravljala od 1. 1. 2010
do vključno 5. 8. 2010 ter se omenjeni upravi podeli razrešnica za leto 2010.
3.4 Potrdi in odobri se delo uprave Cetis
d.d., ki je svoje delo opravljala od 6. 8. 2010
do vključno 31. 12. 2010 ter se omenjeni
upravi podeli razrešnica za leto 2010.
4. Spremembe Statuta družbe.
4.1 Spremeni se 5.0 (pet nič) točka statuta družbe Cetis d.d., ki odslej glasi:
»5.1 (pet ena) Uprava ima lahko enega ali več članov. V primeru, da ima uprava enega ali več članov je eden izmed
njih predsednik uprave, preostali pa so njeni
člani. Predsednik uprave vedno posamično
zastopa družbo, ostali člani pa zastopajo
družbo vedno samo skupaj s predsednikom
uprave.
Predsednik uprave vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.
5.2 (pet dva) Predsednika uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet.
5.3 (pet tri) Mandat predsednika uprave
traja 5 (pet) let, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
5.4. (pet štiri) Predsednik uprave lahko podeli prokuro s soglasjem nadzornega
sveta.
5.5 (pet pet) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo:
– če huje krši obveznosti;
– če ni sposobna voditi poslov;
– če ji skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov;
– iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi
delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih
proizvodov, večja sprememba dejavnosti in
podobno).
5.6 (pet šest) V primeru doseženega planiranega dobička je uprava lahko udeležena
pri dobičku na podlagi sklepa skupščine.«
4.2 Spremeni se 6.4 (šest štiri) točka statuta družbe Cetis d.d., ki se glasi:
»Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo 4 (štirih) let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni.
Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.
Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo
in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa
družbo in nadzorni svet v razmerju do predsednika uprave nasproti organom družbe in
tretjim osebam, če v vsakem konkretnem
primeru ni določeno drugače.
Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.«
5. Imenovanje revizorja.
Za revizorja poslovanja družbe Cetis
d.d. in skupine Cetis za poslovno leto 2011
skupščina delničarjev imenuje: ABC revizijo,
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.
6. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
6.1 Skupščina delničarjev za posebnega
revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Cetis, imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Davčna
ulica 1, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, v obdobju zadnjih petih
let od dneva sprejema tega sklepa in sicer
naslednjih:
– Vse posle z družbami iz skupine Zvon
Ena Holding, skupine Zvon Dva Holding,
Krekova družba, d.o.o., Cetis-Graf, d.d. in
Kovinoplastika Lož, d.d.;
– Posle, ki jih je skupina Cetis sklepala
z delničarji in z njimi lastniško povezanimi
družbami (pri slednjih velja omejitev lastniškega deleža v višini 20%) ter zavarovanji
teh poslov;
– Posle sklepanja, podaljševanja in unovčevanja opcijskih pogodb ter zavarovanjih iz
naslova teh pogodb;
– Posle nakupov in prodaj delnic in poslovnih deležev družb pri katerih skupna
vrednost transakcij v obdobju preverjanja
presega 100.000,00 EUR ter zavarovanjih
teh poslov;
– Posle odkupa terjatev do drugih družb,
posle odkupa finančnih obveznosti drugih
družb in njihovih zavarovanjih;
– Posle sklepanja, podaljševanja in unovčevanja terminskih pogodb ter zavarovanj iz
naslova teh pogodb;
– Posle dajanja posojil drugim družbam
in zavarovanjih teh posojil (ter nadaljnjih aktivnostih v zvezi s temi posojili);
– Posle zastave delnic in drugega premoženja, posle danih jamstev in garancij
danih s strani skupine Cetis v obdobju preverjanja.
Posebni revizor pri preveritvi vodenja
poslov presodi posle z vidika ustreznosti
sprejema odločitve (s pravno-formalnega
vidika in z vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe posla (z vidika transparentnosti,
gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti,
ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na
poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti
tveganju in finančno-računovodskega vidika).
Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. Člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se
v omenjenem poročilu opredeliti do vseh
v skupščinskem sklepu navedenih poslov.
Predlagatelji sklepov
Predlagatelja sklepov od točke ena do
vključno točke štiri dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj
točke pet je nadzorni svet družbe, predlog
sklepa pod točko šest je na dnevni red skupščine uvrščen na podlagi zahtevka, ki ga je
3. 5. 2011 prejela uprava družbe s strani
delničarja Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
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Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to je
na dan 18. 6. 2011 (presečni dan). Pravico
udeležbe in glasovanja na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je do konca dne 18. 6. 2011. Prijava se
pošlje po telefaksu na tel. 03/427-88-17 ali
s pošto na naslov:
Cetis d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje,
tajništvo uprave – za skupščino.
Prijave na skupščino ni mogoče podati
z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga
je potrebno predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno.
Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni
strani družbe www.cetis.si, vsak delničar pa
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu
družbe, na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak
delovni dan od dne objave sklica do dne
zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov
mateja.kajzba@cetis.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora
lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne
osebe, kolikor ga le-ta uporablja. Družba
ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Pooblastilo je
lahko posredovano družbi tudi po telefaksu
na tel. 03/427-88-17. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do
dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
pozivamo vse delničarje oziroma njihove
pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo
v prostorih družbe pri preštevalcih glasov
vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Osnovni kapital in število glasovalnih
delnic
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
200.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba
190.674 delnic z glasovalno pravico.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini.
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za skupščino z obrazložitvami,
besedilom predlaganih sprememb Statuta
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družbe, Revidiranim letnim poročilom družbe Cetis d.d. za leto 2010 in Revidiranim
konsolidiranim letnim poročilom skupine
Cetis za leto 2010, Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi Revidiranega letnega poročila družbe Cetis d.d. in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Cetis
za leto 2010 in drugimi gradivi iz drugega
odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe na
Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan od
dne objave sklica, do dne zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure in na spletni strani
družbe www.cetis.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta in ostalo gradivo
je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljub
ljanske borze d.d.(www.seonet.ljse.si).
Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1, ter izčrpne informacije o pravicah
delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve
za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do
obveščenosti, so objavljene na spletni strani
družbe www.cetis.si.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje 7 dni po objavi skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke
dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov mateja.kajzba@cetis.si ali po telefaksu na tel. 03/427-88-17.
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 7 dneh po objavi tega sklica
skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za
katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
uprave ali nadzornega sveta in da bo druge
delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah
delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1, ni
potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov
mateja.kajzba@cetis.si ali po telefaksu na
tel. 03/427-88-17. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter
volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po
elektronski pošti, morajo biti posredovani
v skenirani obliki, kot priponka, vsebovati
pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe,
pri pravnih osebah, pa lastnoročni podpis
zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat
pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Družba
ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter
avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zahtevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Cetis d.d.
Glavni direktor
mag. Roman Žnidarič
Ob-3112/11
Na podlagi 38. člena Statuta družbe
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje
17. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 20. junija 2011, ob
10. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63, v sejni sobi K1.
17. redna seja skupščine družbe Ljub
ljanske mlekarne, d.d., bo potekala z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat.
– Verifikacijsko komisijo v sestavi: Anita
Kastelic, Danijela Smolič, Barbara Dornik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2.a) Predložitev letnega poročila za leto
2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah in podelitev razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta 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 družbe, ki na dan
31. 12. 2010 znaša 1.786.652,29 EUR, se
razporedi:
– del dobička v višini 642.202,80 EUR se
razdeli delničarjem v obliki dividend,
– del dobička v višini 1.144.449,49 EUR
ostane nerazporejen.
Bruto dividenda znaša 0,15 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa
na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine. V primeru spremembe
števila delnic s pravico do dividende do dne
zasedanja skupščine, bodo zneski po tem
sklepu spremenjeni skladno s spremembo
zneska za izplačilo dividende.
Nadzornemu svetu se iz naslova poračuna sejnin in nadomestil za opravljeno
delo izplača znesek 30.200,00 EUR bruto,
tako da predsednik nadzornega sveta prejme 6.700,00 EUR bruto, člani nadzornega
sveta 4.700,00 EUR bruto.
3. Sprejem Pravilnika o določitvi sejnin
in nagrad članom nadzornega sveta družbe
Ljubljanske mlekarne d.d.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme
se Pravilnik o določitvi sejnin in nagrad čla-

nom nadzornega sveta družbe Ljubljanske
mlekarne d.d.
4. 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 KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a,
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 na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pritličju poslovnega centra, govorilnica št. 5,
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.l-m.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne,
d.d., Tolstojeva 63, 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: Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Tolstojeva 63, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 16. 6. 2011
in bodo do istega dne pisno prijavili svojo
udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega
sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63,
Ljubljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.
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.
Ljubljanske mlekarne d.d.
Cvetana Rijavec
Predsednica uprave
Ob-3114/11
Na podlagi 37. točke Statuta delniške
družbe HIT Alpinea d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava
družbe HIT Alpinea d.d. sklicuje
18. skupščino
delniške družbe HIT Alpinea d.d.,
ki bo dne 23. 6. 2011, ob 10. uri, v sejni
sobi Vitranc Hotela Larix, Borovška cesta 99,
4280 Kranjska Gora.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja ter izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Izvoli se preštevalko glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe HIT Alpinea d.d. za poslovno leto 2010,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z revizijskim mnenjem in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je sprejeto Letno poročilo
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina delničarjev direktorju Alešu
Topolšku za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 1.
2010 ne podeli razrešnice.
Predlog sklepa št. 2.3:
Skupščina delničarjev direktorju Miranu
Čurinu podeli razrešnico za obdobje od 1. 2.
2010 do 31. 12. 2010.
Predlog sklepa 2.4:
Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Urošu Kravosu za čas
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
Predlog sklepa št. 2.5:
Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Valterju Nemcu za
čas od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
Predlog sklepa št. 2.6:
Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Stevu Praštalu za čas
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
Predlog sklepa št. 2.7:
Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Damijanu Hrovatu za
čas od 13. 9. 2010 do 31. 12. 2010.
Predlog sklepa št. 2.8:
Skupščina podeli razrešnico članici nadzornega sveta družbe Barbari Jama Živalič
za čas od 26. 8. 2010 do 31. 12. 2010.
Predlog sklepa št. 2.9:
Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Tilnu Zugwitzu za čas
od 26. 8. 2010 do 31. 12. 2010.
Predlog sklepa št. 2.10:
Skupščina se seznani z informacijo
o prejemkih članov uprave in nadzornega
sveta v letu 2010.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 3: skupščina delničarjev za revizorja družbe HIT Alpinea d.d. za
poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Davčna ulica 1,
1000 Ljubljana.
4. Seznanitev s poročilom posebnega revizorja ter z izvedeniškim mnenjem sodnega
izvedenca gradbene stroke.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa št. 4.1:
Skupščina delničarjev se seznani s Poročilom o vodenju posameznih poslov družbe v obdobju od 17. 8. 2006 do 31. 12.

2009, s posebnim poudarkom na preveritvi
sponzorskih pogodb, donatorskih pogodb
in poslov v zvezi z investicijami, predvsem
v Hotelu Špik z dne 28. 10. 2010 posebnega
revizorja UHY Revizija in svetovanje d.o.o.
Predlog sklepa št. 4.2:
Skupščina delničarjev se seznani z Izvedeniškim mnenjem št. 084.03.11/M »Nekvalitetna izvedba dela na objektu Hotel Špik
v Gozdu Martuljku« z dne 12. 3. 2011, Aleksandra Gaberščika, sodnega izvedenca in
cenilca za gradbeno stroko.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje
se ob prijavi dajo v hrambo družbi.
Zahteve za dopolnitev dnevnega reda
skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Gradivo
Celotno gradivo za sejo skupščine,
vključno z letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, poročilom posebnega
revizorja in izvedenca gradbene stroke ter
s predlogi sklepov in obrazložitvami za vse
točke dnevnega reda, je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od objave
sklica, od 8. do 12. ure.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri v istem prostoru. Skupščina bo
v tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
HIT Alpinea d.d.
direktor
mag. Miran Čurin
05/2011
Ob-3115/11
Na podlagi določil Statuta delniške družbe RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujem
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skupščino delničarjev,
ki bo dne 20. 6. 2011, ob 10. uri, na
sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška
cesta 103a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Franc Kosi, za preštevalko
glasov Urško Ramuš, za sestavo zapisnika
skupščini prisostvuje notarka Nada Svetina.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: Skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno
leto 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora v letu 2010.
Predlog sklepa: bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2010 se uporabi po predlogu uprave. 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.
Predlogi sklepov skupščine, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, dan
po objavi zasedanja skupščine, vsak delavnik, 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 Kranjska Gora d.d.
direktor
Ob-3122/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami) in Statuta družbe, sklicuje uprava družbe Cetis-Graf, d.d., Celje,
Čopova 24, 3000 Celje,
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19. redno skupščino
družbe Cetis-Graf, d.d., Celje,
ki bo v ponedeljek, 20. 6. 2011, ob 10. uri
v poslovnih prostorih družbe, na Čopovi ulici
24 v Celju.
Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2 Skupščina izvoli predsednika skupščine Ljuba Pečeta in za preštevalca glasov
Matejo Kajzba ter Mira Zakrajška ter ugotovi
prisotnost notarja Srečka Gabrila za sestavo
notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine z Revidiranim
letnim poročilom o poslovanju družbe Cetis-Graf, d.d., Celje za poslovno leto 2010,
ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta
v zvezi s pregledom Revidiranega letnega
poročila o poslovanju družbe Cetis-Graf,
d.d., Celje za poslovno leto 2010.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta,
ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli
v poslovnem letu 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1 Bilančni dobiček družbe Cetis-graf, d.d., Celje za leto 2010 znaša
114.470,66 EUR in se razdeli za dividende
v znesku 114.180,00 EUR. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejemu sklepa na
skupščini, preostali bilančni dobiček v znesku 290,66 EUR se razporedi kot zadržani
čisti dobiček.
3.2 Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Cetis-Graf, d.d., Celje v poslovnem letu 2010 ter se upravi in
nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto
2010.
3.3 Skupščina se seznani z Informacijo
uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog
v družbi prejeli v poslovnem letu 2010.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe Cetis-graf, d.d., Celje.
4.1 Predlog skupščini o imenovanju novega člana nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s podano odstopno izjavo Mateje Cvetko z mesta članice
nadzornega sveta družbe CETIS-GRAF,
podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d.,
Celje in za novega člana nadzornega sveta družbe CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje za mandatno
obdobje šestih (6) let izvoli Mateja Goloba.
Njegov mandat začne teči z dnem imenovanja na skupščini družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011 skupščina delničarjev imenuje:
ABC Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 101,
Ljubljana.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to je
na dan 16. 8. 2010 (presečni dan). Pravico
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udeležbe in glasovanja na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to
je do konca dne 16. 8. 2010. Prijava se pošlje po telefaksu na število 03/42-78-817 ali
s pošto na naslov: CETIS-GRAF, d.d., Celje,
Čopova 24, 3000 Celje – za skupščino.
Prijave na skupščino ni mogoče podati
z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga
je potrebno predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa
lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in
žig oziroma pečat pravne osebe, kolikor ga
le-ta uporablja. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko
03/42-78-817. Delničarji lahko pooblastilo
na enak način, kot so ga podali, do dneva
skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
pozivamo vse delničarje oziroma njihove
pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo
v prostorih družbe pri preštevalcih glasov
vsaj petnajst minut pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Osnovni kapital in število glasovalnih
delnic
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
330.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba
329.622 delnic z glasovalno pravico.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini.
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za skupščino z obrazložitvami,
besedilom predlaganih sprememb Statuta
družbe, Revidiranim letnim poročilom družbe Cetis-graf, d.d., Celje za leto 2010, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Revidiranega letnega poročila družbe Cetis-graf,
d.d., Celje in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled
delničarjem družbe pri direktorju družbe na
Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan,
od dne objave sklica, do dne zasedanja
skupščine.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede

katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje 7 dni po objavi 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 7 dneh po objavi tega sklica
skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za
katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
uprave ali nadzornega sveta in da bo druge
delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah
delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1, ni
potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo
tudi po telefaksu na številko 03/42-78-817.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zahtevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Cetis-Graf, d.d., Celje
direktor
mag. Srečko Gorenjak
Št. 78-2011
Ob-3127/11
Na zahtevo delničarja družbe Ingrad
Gramat, d.d, družbe CPM, d.d. – v stečaju
in skladno z določili Statuta delniške družbe
Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7, 3000 Celje, ter določbami Zakona o gospodarskih
družbah-1 (ZGD-1), uprava družbe Ingrad
Gramat, d.d. sklicuje
zasedanje skupščine
delniške družbe Ingrad Gramat, d.d.,
ki bo v petek, 24. junija 2011, ob 10. uri,
na sedežu družbe, Medlog 7, 3000 Celje,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave družbe se
za predsednico skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup in za preštevalki glasov Tanja Lah in
Mojca Matek. Seji prisostvuje vabljen notar
Gregor Kovač iz Celja.
2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Pod točko 2. delničar CPM, d.d. v stečaju predlaga sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa št. 2.1.
Skupščina družbe odpokliče naslednje
člane nadzornega sveta družbe Ingrad Gramat, d.d.: Janez Škoberne, Mojca Zapušek,
Boris Potisk.
Predlog sklepa številka 2.2.
Skupščina izvoli Grmek Vasjo, Urbajs
Ano in Ačanski Milenka za člane nadzornega sveta. Mandatna doba novoizvoljenim
članom nadzornega sveta traja 4 leta in začne teči z dnem izvolitve na skupščini.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki ga predstavlja
zahteva za sklic skupščine Ingrad Gramat,
d.d. in predlog za spremembo in dopolnitev
zahteve za sklic skupščine družbe Ingrad
Gramat, d.d. je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe Ingrad Gramat, d.d.,
Medlog 7, 3000 Celje, vsak delavnik, od 10.
do 12. ure, po dnevu objave sklica skupščine,
vključno do dneva zasedanja skupščine.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni
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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
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 7 dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Ingrad Gramat, d.d., Uprava – skupščina, Medlog 7, 3000 Celje, ali po faksu na
številko 03/42-63-803.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh
po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu objavljenih sklepov in, da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Volilnih predlogov delničarjev v skladu z določili 301. člena
ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi
sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo na naslov ali po faksu, kot je navedeno
v prejšnjem odstavku te točke.
Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo
poslani najkasneje v 7 dneh po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na
sami skupščini, se bodo obravnavali na
skupščini.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini.
Prijava udeležbe na skupščini in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se bodo pisno prijavili na skupščino tako,
da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. dne pred skupščino, to je
20. maja 2011 in, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe, ki se vodi pri Centralno klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (KDD)
konec 4. dne pred skupščino, to je 20. junija 2011.
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo le tisti delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred skupščino na
naslov družbe, Ingrad Gramat, d.d, Uprava
družbe za skupščino, Medlog 7, 3000 Celje,
priporočeno pošljejo svojo pisno prijavo.
Prijave na skupščino ni mogoče podati
z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo sklicatelja izkazati z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa

tudi z izpisom iz poslovno sodnega registra. Pravico udeležbe na skupščini imajo
tudi člani nadzornega sveta družbe Ingrad
Gramat, d.d.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% delnic z glasovalno pravico.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna v skladu z določili statuta, uprava
sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Ingrad Gramat, d.d.
Uprava
Ob-3132/11
Na podlagi 14. točke Statuta delniške
družbe Kolpa d.d. Metlika in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
16. sejo skupščine
družbe Kolpa Proizvodnja in predelava
plastičnih mas, d.d. Metlika,
ki bo 23. 6. 2011, ob 13. uri na sedežu
družbe, Rosalnice 5, Metlika.
Dnevni red:
1. Otvoritev 16. seje skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Ugotovi se prisotnost delničarjev in
sklepčnost skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Branko Faleskini, za predsednico verifikacijske komisije Udovič Zdenka, za članici
verifikacijske komisije pa Puš Lidija in Ivec
Danica.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje
notar Janez Ferlež.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je
seznanila s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010 in konsolidiranega letnega
poročila za leto 2010.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2010 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Uporaba bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2010 znaša 4,053.848 EUR in
ostane nerazporejen.
3.2. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina upravi in
nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za
poslovno leto 2010.
4. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta, ki zastopa interese delničarjev.
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Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina ugotovi, da je članu nadzornega sveta, Doltar Miroslavu, zaradi odstopne izjave prenehal mandat v nadzornem
svetu družbe.
Skupščina imenuje za člana nadzornega
sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, za mandatno dobo od dneva imenovanja do 10. 10. 2012, Šterbenc Ireno.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2011 se imenuje revizijska
hiša Dinamic, d.o.o. Novo mesto, Topliška
cesta 2a, 8000 Novo mesto.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne
19. 6. 2011 in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo najpozneje do konca četrtega
dne pred skupščino.
Udeležba se lahko prijavi po telefaksu,
telegramu ali s pošto, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci in zastopniki
morajo prijavi priložiti tudi pisna pooblastila
delničarja.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta, upravnega odbora ali
revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma
volilni predlog se objavi in sporoči na način
iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi
poslal predlog za objavo v skladu s 300. ozi
roma 301. členom ZGD-1.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predloge sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo
pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami, kateri organ je dal posamezen predlog, čistopisom statuta, letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in
drugim gradivom, je na vpogled od dneva
sklica skupščine, pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, vsem delničarjem
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure v tajništvu
družbe.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni prevzamejo gradivo in glasovnice, ter se vpišejo v seznam prisotnih delničarjev.
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.
Kolpa, d.d. Metlika
uprava družbe
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Ob-3133/11
Na podlagi prvega odstavka 12. člena
Statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d. uprava družbe Aerodroma Ljubljana,
d.d. vabi delničarje na
15. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d.,
ki bo v četrtek, 23. 6. 2011, ob 13.05,
v dvorani Aerodroma Ljubljana, d.d. /nova
parkirna hiša/, Zg. Brnik 130a, Brnik – aerodrom.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani organi skupščine.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno
leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom
Ljubljana, d.d., za leto 2010 in pozitivnim
stališčem k poročilu revizijske hiše Deloitte revizija, d.o.o., za poslovno leto 2010,
potrditvijo letnega poročila za leto 2010 na
15. seji nadzornega sveta dne 13. 4. 2011,
in z informacijo o prejemkih članov organov
vodenja in nadzora.
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice
nadzornemu svetu in upravi.
Predlogi sklepov:
3.1. Na predlog uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu
za poslovno leto 2010, ki na dan 31. 12.
2010 znaša 2.137.729,87 evrov, uporabi na
naslednji način:
1. Za izplačilo dividend lastnikom prednostnih participativnih in navadnih kosovnih
delnic se nameni 1.829.145,01 evrov bilančnega dobička, in sicer:
– za dividende lastnikom prednostnih
participativnih kosovnih delnic 996.566,54
evrov (fiksni del dividende znaša 196.638,40
evrov, variabilni del pa 799.928,14 evrov
oziroma 0,43 evra na delnico),
– za dividende lastnikom navadnih
kosovnih delnic 832.578,47 evrov oziroma
0,43 evra bruto na delnico.
2. Za druge rezerve se nameni
308.584,86 evrov bilančnega dobička.
Dividende v skupnem znesku
1.829.145,01 evrov se izplačajo v enkratnem znesku najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu sklepa skupščine vsem
delničarjem, ki bodo drugi dan po skupščini
vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana.
3.2. Skupščina Aerodroma Ljubljana,
d.d., podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2010, s katero
potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem
letu 2010.
3.3. Skupščina Aerodroma Ljubljana,
d.d., podeljuje upravi razrešnico za delo
v poslovnem letu 2010, s katero potrdi in
odobri njeno delo v poslovnem letu 2010.
4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za
poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog revizijske komisije in nadzornega sveta se za revizorja
računovodskih izkazov za leto 2011 imenu-
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je revizijska družba Deloitte revizija d.o.o.,
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
5. Nagrajevanje nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, d.d.
Predlog sklepa:
Sejnina za člane nadzornega sveta se določi v višini 275,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa v višini 357,50 EUR
bruto. Sejnina za korespondenčno sejo
znaša 80% redne sejnine predsednika in
članov nadzornega sveta. Sejnina za seje
komisij nadzornega sveta znaša 80% redne
sejnine predsednika in članov nadzornega
sveta. Sejnine članom nadzornega sveta
ne pripadajo, če je skupni znesek sejnin
v poslovnem letu dosegel ali presegel 50%
višine plačila za opravljanje funkcije članov
nadzornega sveta.
Letno bruto plačilo za opravljanje funkcije
člana nadzornega sveta znaša 12.000 EUR,
za predsednika nadzornega sveta pa
14.400 EUR. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje v obliki mesečne akontacije
plačila za vsak mesec v katerem člani nadzornega sveta dejansko opravljajo funkcijo
v nadzornem svetu.
Člani nadzornega sveta so upravičeni
do povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi
z njihovim delom v nadzornem svetu, kot
so npr.: stroški prevoza, dnevnice, stroški
nastanitve, administrativni stroški).
Članom nadzornega sveta se plača izobraževanje, ki je nujno potrebno za opravljanje dela članov nadzornega sveta in je
v interesu družbe ter članarina v Združenju
nadzornikov Slovenije.
Z dnem tega sklepa preneha veljati sklep
o plačilih nadzornega sveta, sprejet na 13.
seji skupščine dne 9. 7. 2009.
Informacije za delničarje:
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
z obrazložitvami, vključno z letnim poročilom
za leto 2010, poročilom nadzornega sveta,
izjavo o upravljanju je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 10. do
11. ure, od dneva objave dnevnega reda do
dneva skupščine in na spletni strani družbe
www.lju-airport.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo
je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljub
ljanske borze, d.d., (http://seonet.ljse.si).
Informacije iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD-1 ter informacije o pravicah delničarjev
v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne
točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter
pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi
odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljeni na spletni strani družbe.
Zahteve in predlogi delničarje
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 zahteve za

dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov skupščina@lju-airport.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predlog
delničarja se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov skupščina@lju-airport.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti posredovani v skenirani obliki kot
priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa
lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma
pečat pravne osebe, če ga uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski
pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Obveščanje javnosti
Družba spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in
državo, da javnost seznanijo s svojo politiko
upravljanja z naložbo v javni delniški družbi,
npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter
z dinamiko komuniciranja z organi vodenja
ali nadzora te družbe.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družbi prijavijo svojo udeležbo
najpozneje konec 4. dne pred skupščino,
to je do vključno 18. 6. 2011 in ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev dne
18. 6. 2011.
Prijava se pošlje po pošti na naslov: Aerodrom Ljubljana, d.d. – za skupščino, Zg.
Brnik 130a, 4210 Brnik – aerodrom. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in
veljavne bodo samo prijave z originalnimi
podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen
na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski
pošti na elektronski naslov skupščina@lju-
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airport.si, in sicer v skenirani obliki kot
priponka, vsebovati pa mora lastnoročni
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski
pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarji lahko pooblastilo na enak način,
kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra. Na dan sklica skupščine
ima družba 1.936.229 navadnih imenskih
kosovnih delnic in 1.860.298 prednostnih
participativnih kosovnih delnic. Skladno
z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Prednostne participativne delnice imajo polno
glasovalno pravico pri 4. točki dnevnega
reda.
Vljudno naprošamo udeležence, da se
ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Bernarda Trebušak
članica uprave
Zmago Skobir
predsednik uprave
Ob-3134/11
Na podlagi 23. člena Statuta družbe Termit, d.d., uprava sklicuje
14. sejo skupščine
ki bo v torek, dne 21. 6. 2011, ob 9. uri,
v sejni sobi upravne stavbe na sedežu družbe Termit d.d., Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina izvoli predlagano preštevalko
glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1 Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta.
2.2 Ugotovitev bilančnega dobička.
2.2.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2010
v višini 360.367,22 EUR, ki predstavlja:
– čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 175.195,74 EUR,
– čisti dobiček iz prenesenega presežka iz prevrednotenja leta 2010 v višini
116.834,09 EUR in
– prenesenega čistega dobička leta 2008
v višini 68.337,39 EUR.
2.3 Uporaba bilančnega dobička.
2.3.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2010
v višini 360.367,22 EUR se uporabi za:
– del bilančnega dobička, oblikovan
iz dela čistega dobička leta 2010, v višini 83.496,00 EUR, se razdeli delničarjem,
kar predstavlja 0,40 EUR na delnico,
– del bilančnega dobička, oblikovan
iz dela čistega dobička leta 2010, v višini
91.699,74 EUR, in iz dela čistega dobička

iz prenesenega presežka iz prevrednotenja
leta 2010, v višini 116.834,09 EUR, v skupni
višini 208.533,83 EUR, se odvede v druge
rezerve iz dobička,
– del bilančnega dobička, oblikovan iz
dela prenesenega čistega dobička leta 2008
v višini 68.337,39 EUR, se razporedi v preneseni čisti dobiček preteklih let.
2.4 Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.
2.5 Plačilo za delo članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave: predsednica
nadzornega sveta prejme za svoje delo
1.600,00 EUR plačila, člana za svoje delo
prejmeta vsak po 1.100,00 EUR.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe in računovodskih izkazov
za poslovno leto 2011 revizijsko družbo
ERNST&YOUNG d.o.o., Ljubljana.
4. Seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta predstavnikom delavcev.
Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu RS ter na spletni strani družbe
www.termit.si.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo nadzornega sveta so na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Drtiji 51, vsak
delovni dan, od 11. do 12. ure, od dneva
objave dnevnega reda, do vključno na dan
zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo pri KDD centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na
dan 17. 6. 2011, ter bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
– Prijava se šteje za pravočasno, če prispe
na naslov družbe Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, do vključno 17. 6. 2011.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Delničarji bodo na skupščini odločali
o predlogih sklepov k posamezni točki dnevnega reda. Morebitne nasprotne predloge
oziroma volilne predloge naj delničarji pošljejo upravi na zgornji naslov v sedmih
dneh od objave sklica, da jih le-ta lahko
objavi v skladu z veljavno zakonodajo. Vsak
delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda v skladu z zakonom in
statutom družbe. Glasovanje bo javno.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če je skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitve točke dnevnega
reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede kate-
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rih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
TERMIT, d.d.
Anton Serianz
uprava
Ob-3137/11
Uprava družbe na podlagi 2. in 3. člena
6. poglavja Statuta družbe sklicuje
16. redno sejo
skupščine družbe Vodi Gorica,
inštalacije, storitve in trgovina d.d.
Kromberk,
ki bo dne 24. 6. 2011, ob 13. uri, v prostorih delniške družbe Vodi Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Kromberk, 5000
Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
»Za predsednika skupščine se izvoli
Silvester Polanc, za preštevalko glasov se
imenuje Ines Vonta.
Za sestavo zapisnika skupščine se pooblasti notarko Katjušo Gorjan iz Nove Gorice.«
2. Spremembe statuta družbe zaradi
spremembe sistema upravljanja, uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno
klasifikacijo dejavnosti, uskladitve z določili
veljavnega ZGD.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) »Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe tako, da sprejme
novo integralno besedilo (čistopis) v vsebini, kot izhaja iz gradiva skupščine in s tem
nadomesti trenutno veljavni statut družbe.
b) Skupščina pooblašča predsednika
skupščine, da podpiše nov čistopis statuta
družbe.«
3. Imenovanje članov upravnega odbora
Nadzorni svet predloga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
»Skupščina izvoli za člane upravnega
odbora: Mladena Andrića, Bogdana Topiča
in Silvana Križmana, pri čemer jim prične
teči mandat na dan uvedbe enotirnega sistema upravljanja, ki nastopi z vpisom sprememb statuta v sodni register in jim preneha
z iztekom 5 let od dne uvedbe enotirnega
sistema upravljanja.«
4. Določitev plačil članom in predsednika
upravnega odbora.
Nadzorni svet predloga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: »Člani upravnega
odbora za udeležbo na seji prejmejo sejnino v skladu z določbami 5.11 točke statuta
družbe v višini 200,00 evrov bruto, predsednik upravnega odbora pa v višini 300,00
evrov bruto.«
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
Nadzorni svet predloga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: »Za revidiranje
letnega poročila družbe za poslovno leto
2010 skupščina imenuje revizijsko družbo
PIT REVIZIJA d.o.o. Špruha 19, Trzin, Viktorija Vehovec.«
Informacije za delničarje
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo: Gradivo za skupščino,
vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami
in čistopisom statuta, je delničarjem na voljo
za vpogled v tajništvu družbe Vodi Gorica,
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inštalacije, storitve in trgovina d.d. Kromberk, vsak delovni dan, od 9. do 11. ure, od
dneva objave sklica skupščine, do zasedanja skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda: delničarji,
katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala, lahko sedem dni po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Predlogi delničarjev: delničarji lahko
k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki
dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. členom ZGD-1.
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.
Delničarjeva pravica do obveščenosti:
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 uresničuje na skupščini.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice: skupščine
se lahko udeležijo in na njej uresničujejo
glasovalno pravico tisti delničar, ki (i) je vpisan kot imetniki delnic družbe v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine, in (ii) je svojo udeležbo pisno
prijavil družbi, tako da ta prejme prijavo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
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. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
(ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo,
sedež in matično številko) pooblastitelja in
pooblaščenca, datum pooblastila ter podpis
pooblastitelja. Udeležence skupščine družbe prosimo, da se pol ure pred začetkom
seje skupščine prijavijo predstavniku družbe
na kraju zasedanja skupščine.
Vodi Gorica, inštalacije, storitve
in trgovina d.d.
Mladen Andrić, direktor
Ob-3138/11
Na podlagi določil Statuta družbe Agrogorica d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3), sklicuje Upravni odbor
18. sejo skupščine
delniške družbe Agrogorica d.d.
Šempeter pri Gorici,
ki bo v četrtek, dne 23. 6. 2011, ob
13. uri, v sejni sobi Modri Hram, v Hotelu
Lipa v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba
7 in predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Izvršni direktor otvori skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora:
skupščina izvoli predlaganega predsednika
skupščine Aleša Modica, preštevalko glasov
Nado Ličen ter za notarska opravila ugotovi
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in potrdi prisotnost vabljene notarke Zdenke
Gustinčič.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja,
konsolidiranim letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega
poročila za leto 2010 ter informacija o prejemkih članov upravnega odbora.
Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja,
Konsolidiranim Letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega
poročila za leto 2010 ter prejemkih članov
upravnega odbora.
4. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice
upravnemu odboru.
Predlog sklepa upravnega odbora:
4.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša
518.862,76 EUR.
Ugotovljeni bilančni dobiček družbe ostane v celoti nerazporejen.
4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto
2010.
Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo
ločeno.
5. Pooblastilo poslovodstvu družbe za
povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina sprejme sklep, s katerim pooblasti
upravo, da s soglasjem upravnega odbora
v petih letih po vpisu sprememb, sprejetih
na 18. Skupščini družbe v sodni register,
osnovni kapital poveča do 50% osnovnega
kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa oziroma za največ 1.669.170,43 EUR
(odobreni kapital), z izdajo do 200.000 novih
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne in stvarne vložke.
Nove delnice se najprej ponudijo obstoječim
delničarjem. V primeru, da obstoječi delničarji ne vpišejo in vplačajo vseh ponujenih
delnic, se te ponudijo imetnikom obveznic
družbe, ki imajo možnost zamenjave denarne terjatve iz naslova obveznic v delnice.
V zadnjem krogu se lahko delnice ponudijo dobro poučenim vlagateljem. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo
delnic odloča uprava družbe, ki mora za
svojo odločitev pridobiti soglasje upravnega
odbora. Upravni odbor je pooblaščen, da
po povečanju osnovnega kapitala in izdaji
novih delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da
se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi,
nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala. Upravni odbor je pooblaščen, da po
povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno
prilagodi statut družbe, tako, da se določbe
statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi
zaradi povečanja osnovnega kapitala.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe (sprememba sedeža, poslovnega naslova in uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah).
Sprejme se čistopis statuta družbe.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2011.

Predlog sklepa upravnega odbora: za
pooblaščenega revizorja družbe se za leto
2011 imenuje revizijska družba: Revizijska
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o. Ljubljana.
8. Razrešitev članov upravnega odbora in imenovanje novih članov upravnega
odbora.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Razrešijo se vsi člani upravnega odbora
in v upravni odbor se izvolijo:
1. mag Aleksandra Čargo, dosedanja
članica in predsednica upravnega odbora,
2. Aleš Modic, dosedanji član upravnega
odbora in izvršni direktor,
3. Mitja Kovačič, rojen 1974, zaposlen
Studen & CO. GMBH, Dunaj.
Mandat novoizvoljenih članov upravnega
odbora traja 5 let.
Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki, ki so pisno prijavili svojo udeležbo
najmanj tri dni pred sejo. Če skupščina ob
napovedanem času ni sklepčna, se počaka
pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo za skupščino, je delničarjem na
vpogled v poslovni enoti Vrtojba, Mednarodni prehod 1, Vrtojba, vsak delovni dan
po objavi tega vabila, po vnaprejšnji najavi
na info@agrogorica.si ali tel. 05/330-30-00.
Dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov ter ostalo gradivo so poleg
objave na borzno informacijskem sistemu
SEO-net delničarjem dostopni na spletni
strani družbe: www.agrogorica.si. Izčrpne
informacije o pravicah delničarjev iz prvega
odstavka 289.člena, prvega odstavka 300.,
301. in 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah so dostopne na spletni strani družbe.
Sklic skupščine se objavi tudi Uradnem
listu RS.
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 dnevnega reda.
Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, na naslov Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48,
Šempeter pri Gorici in na elektronski naslov:
info@agrogorica.si.V primeru posredovanja
v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega
reda posreduje v skenirani obliki kot priponka. Čistopis dnevnega reda bo objavljen
v skladu z 298. členom ZGD-1.
Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega
sklica Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48,
Šempeter pri Gorici in na elektronski naslov:
info@agrogorica.si, bodo objavljeni skladno
s 300. členom ZGD-1. V primeru posredovanja v elektronski obliki se predlogi delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot
priponka.
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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 pri KDD - Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, 19. 6. 2011
(presečni dan) ter njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje
20. 6. 2011 pred skupščino, na naslov: Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48, Šempeter
pri Gorici.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za
pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom
in priimkom zakonitega zastopnika in žigom
pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se
lahko posreduje družbi na elektronski naslov: info@agrogorica.si, in sicer v skenirani
obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo
po elektronski poti. Obrazca prijave in pooblastila za skupščino, ki se lahko uporabita,
sta dostopna tudi na spletni strani družbe
www.agrogorica.si.
Družba ima na dan sklica skupščine izdanih skupno 400.000 navadnih kosovnih
delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas. Število vseh glasovalnih
pravic na dan sklica skupščine je 400.000.
Glasovnice za odločanje na seji bodo
delničarji, zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci dobili eno uro pred začetkom seje
do ure, ki je določena za začetek zasedanja
skupščine.
Agrogorica d.d.
Upravni odbor
Št. 35
Ob-3142/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Savaprojekt d.d. Krško, uprava družbe sklicuje
14. redno skupščino družbe,
ki bo v petek, 24. 6. 2011, ob 12. uri,
v prostorih Občine Krško – sejna soba D.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je
prisoten. Potrdi se dnevni red skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila, poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim letnim poročilom družbe in s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto
2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa:
Vrednost bilančnega dobička leta 2010 je
224.894,61 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let 182.752,03 EUR,
skupaj 407.646,64 EUR.
Predlog delitve bilančnega dobička:
1) =7.800,00 EUR sredstev se razdeli
v dividendah lastnikom delnic vpisanih v delniški knjigi družbe na dan 17. 6. 2011.

Izplačilo dividend je v delnicah, v sorazmernem deležu lastništva. Preostanek vrednosti dividende bo izplačano v denarju.
Vrednost delnice se upošteva v višini
=90,00 EUR.
Delitev oziroma obveznost do izplačila
se evidentira v poslovnih – knjigovodskih
knjigah na dan potrditve sklepa na skupščini.
Izplačilo dividend se bo izvršilo v štirinajstih dneh po zakonsko določenem pritožbenem roku v obliki delnic in v roku 90 dneh
po zakonsko določenem pritožbenem roku
v denarju
2) =220.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve.
3) =179.846,64 EUR bilančnega dobička
ostane nerazporejenega.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornem svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu
2010.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do udeležbe na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
najkasneje tri dni pred skupščino, to je do
vključno 21. 6. 2011. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo za udeležbo poslati tudi pisno pooblastilo.
Delničarje obveščamo, da bo dvorana
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja. V tem času boste najavljeni udeleženci
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan,
od sklica skupščine do dneva skupščine,
v času od 8. do 10. ure, v tajništvu družbe.
Delničarji naj svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda oziroma predloge za spremembo
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica.
Savaprojekt d.d., Krško
uprava
Ob-3143/11
Uprava delniške družbe Metalka Commerce d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub
ljana, sklicuje
VI. skupščino družbe
Metalka Commerce d.d.,
ki bo v petek, 24. 6. 2011, ob 9. uri, na
sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine.
2. Informacija o letnem poročilu družbe
za leto 2010 in poročilu nadzornega sveta družbe o njegovi preveritvi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2010.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za nova člana NS družbe
s štiriletnim mandatom od 23. 8. 2011 dalje
se izvolita Slaven Vuković in Ana Pišljar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje
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tri dni pred skupščino in se pisno najavijo
tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe
najkasneje do srede, 22. 6. 2011.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom ali pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovnik,
med 10. in 12. uro.
Metalka Commerce d.d.
uprava
Franc Ziherl – direktor
Ob-3144/11
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe Vizija Holding Ena, k.d.d.,
skupščino delničarjev
družbe Vizije Holding Ena, k.d.d.,
ki bo 27. 6. 2011, ob 10.30, v prostorih
družbe na Dunajski cesti 156 v Ljubljani, ob
prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Direktor družbe bo v imenu sklicatelja
skupščine začel skupščino, podal ugotovitve
o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodila Andreja Štefančič kot predsednica, ter Nataša Mišmaš kot
preštevalka glasov.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2010, informacija
o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: bilančni dobiček v višini
6.221.887,89 EUR, po stanju na dan 31. 12.
2010 ostane nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih
poslovnih letih.
Predlog sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta družbe za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2011 se imenuje revizorsko hišo Dinamic,
d.o.o., iz Novega mesta.
Predlagatelji sklepov
Sklepe, navedene pod točko 2. dnevnega reda, predlagata direktor družbe in
nadzorni svet, sklep pod točko 3. dnevnega
reda pa nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki
in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava
družbe prejme njihovo prijavo najkasneje
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo
prijavi.
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Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo
osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki
z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti
zastopanja.
Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam
udeležencev.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo priložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke
dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki
dnevnega reda ne sprejema sklepa. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom
298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni
po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skupščine. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje 7 dni
po objavi tega sklica skupščine, ki bodo
razumno utemeljeni in za katere bo delničar
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po
objavi tega sklica skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave
sklica dalje, do dneva seje skupščine.
Vizije Holding Ena, k.d.d.,
Direktor družbe
Ob-3145/11
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe Vizija Holding, k.d.d.,
skupščino delničarjev
družbe Vizije Holding, k.d.d.,
ki bo 27. 6. 2011, ob 10. uri, v prostorih
družbe na Dunajski cesti 156 v Ljubljani, ob
prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Direktor družbe bo v imenu sklicatelja
skupščine začel skupščino, podal ugotovitve
o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodila Andreja Štefančič kot predsednica ter Nataša Mišmaš kot
preštevalka glasov.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2010, informacija
o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: bilančni dobiček v višini
7.503.973,02 EUR po stanju na dan 31. 12.
2010 ostane nerazporejen, o njegovi upo-
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rabi pa bo skupščina odločala v naslednjih
poslovnih letih.
Predlog sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta družbe za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2011 se imenuje revizorsko hišo Dinamic,
d.o.o., iz Novega mesta.
Predlagatelji sklepov
Sklepe, navedene pod točko 2. dnevnega reda, predlagata direktor družbe in
nadzorni svet, sklep pod točko 3. dnevnega
reda pa nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava družbe
prejme njihovo prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.
Delničarji, in pooblaščenci družbi izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico
oziroma drugim dokumentom z osebnimi
podatki z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti zastopanja.
Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam
udeležencev.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo priložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke
dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki
dnevnega reda ne sprejema sklepa. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom
298. člena ZGD-1, objavila tiste dodatne
točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skupščine. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje 7 dni
po objavi tega sklica skupščine, ki bodo
razumno utemeljeni in za katere bo delničar
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po
objavi tega sklica skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave
sklica dalje, do dneva seje skupščine.
Vizija Holding, k.d.d.,
Direktor družbe

Ob-3152/11
Na podlagi Statuta delniške družbe Varnost Maribor d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje upravni odbor
15. sejo skupščine
družbe Varnost Maribor d.d.,
ki bo dne 21. 6. 2011 na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se predsednica skupščine in verifikacijska komisija ter potrdi notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: po predlogu upravnega
odbora se sprejme letno poročilo družbe za
poslovno leto 2010 v predlagani vsebini.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitve razrešnice Upravnemu
odboru.
3.1 Predlog sklepa: po predlogu upravnega odbora se sprejme predlagani sklep
o razporeditvi bilančnega dobička.
Bilančni dobiček družbe po stanju na dan
31. 12. 2010 znaša 1,698.056,52 EUR, zajema pa preneseni dobiček iz preteklih poslovnih obdobij v znesku 1,381.580,69 EUR in
čisti dobiček poslovnega leta 2010 v znesku
316.475,83 EUR in se uporabi kot sledi:
– v višini 5,90 EUR bruto na delnico
za izplačilo dividend delničarjem, ki so na
dan 17. 6. 2009 vpisani v delniško knjigo
pri KDD – centralni klirinški depotni družbi
d.d. Ljubljana, kot imetniki delnic, kar znese
99.869,30 EUR. Izplačilo dividend se opravi
v stodvajsetih dneh po skupščini. Na lastne
delnice se dividenda ne izplača. Izplačilo dividend se izvrši iz nerazporejenega čistega
poslovnega izida leta 2005;
– bilančni
dobiček
v
višini
1,598.187,22 EUR ostane nerazporejen in
bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
3.2 Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico Upravnemu odboru za poslovno leto 2010, s katero potrjuje in odobrava
delo tega organa družbe v poslovnem letu
2010.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa: na predlog upravnega
odbora se za pooblaščenega revizorja za
leto 2011 imenuje revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, Poslovna enota Maribor, Cankarjeva ulica 24,
2000 Maribor.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in ostale
pravice delničarjev
Na skupščini imajo pravico do udeležbe in
glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo
udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine. Prijava je pravoča-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sna, če prispe na sedež družbe Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor, do
vključno 17. 6. 2011. Na skupščini se odloča
o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi,
če delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak
delničar lahko na skupščini uresničuje svojo
pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD-1.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine na sedežu družbe Varnost Maribor d.d., najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci s pisnim pooblastilom ter
zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega
registra.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12.30. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključujejo letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2010, revidirane in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem upravnega
odbora do revizijskega poročila in o načinu
ter obsegu preverjanja vodenja družbe med
poslovnim letom 2010, je delničarjem na
vpogled v pravni pisarni družbe Varnost Maribor d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Varnost Maribor d.d.
Upravni odbor
Št. 4/11
Ob-3173/11
Na podlagi 7. člena Statuta delniške
družbe Metalka Zastopstva holding d.d.,
Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava
družbe
19. sejo skupščine
družbe Metalka Zastopstva holding d.d.,
ki bo 22. 6. 2011, ob 9. uri, na sedežu
družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalke glasov ter seznanitev s prisotnostjo
notarke.
Predlog sklepa uprave: izvoli se predsednik skupščine Igor Ivačič in preštevalka
glasov Majda Turšič. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010 in pisnim poročilom

nadzornega sveta in podelitev razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2010 in pisnim poročilom
nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno
poročilo uprave.
b) Bilančna izguba za poslovno leto 2010
znaša 27.958,55 € in bo pokrita z nerazporejenim dobičkom preteklih let.
c) Skupščina podeljuje članom uprave
in članom nadzornega sveta razrešnico za
leto 2010.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe v predlaganem besedilu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je dne 18. 6.
2011.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščin na sedežu
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne eno uro kasneje, v istih prostorih in
z enakim dnevnim redom. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih glasov.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi
poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
Gradivo za skupščino je odstopno in
brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe vsak delovnik, od dneva
sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 8. do
12. ure, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog
z obrazložitvami točk dnevnega reda ter
drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1.
Metalka Zastopstva holding d.d.
Direktor družbe:
Oblak Jože, univ. dipl. ekon.
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Ob-3179/11
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
upravni odbor družbe sklicuje
XVII. (sedemnajsto) sejo skupščine
delniške družbe Labod konfekcija Novo
mesto, d.d.,
ki bo v sredo, dne 22. 6. 2011, ob 13. uri,
na sedežu direkcije družbe v Ljubljani, Mašera Spasićeva ulica 8.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Za predsednika skupščine se izvoli Franc
Gajšek, za preštevalki glasov pa Andreja
Hribar in Zinka Šulc.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Razveljavi se sklep XVI. skupščine družbe Labod konfekcija Novo mesto d.d. z dne
29. 12. 2010, sprejet pod 5. točko dnevnega
reda, ter se za revidiranje računovodskih
izkazov in letnih poročil za poslovno leto
2010 imenuje revizijska družba Ecum Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4,
1000 Ljubljana.
3. Razrešitev članov organa nadzora.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Razrešita se člana organa nadzora člana
nadzornega sveta Peče Stanko in Zupančič
Antonija.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so najpozneje do konca četrtega dne pred
izvedbo skupščine, vpisani kot imetniki delnic v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d. Udeležbo
na skupščini morajo delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki, pisno
prijaviti upravi družbe najpozneje do konca
četrtega dne pred izvedbo skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz
prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda.
Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje utemeljene nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda. Predlogi delničarjev bodo objavljeni na način in
v skladu s 300. členom ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu direkcije Mašera-Spasićeva ulica 8, Ljubljana, vsak delavnik od
10. do 12. ure v tajništvu od dneva objave
tega sklica dalje do vključno dneva zasedanja skupščine.
Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
Upravni odbor

Razširitve dnevnih redov
Ob-3139/11
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba
d.d. v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavlja zahtevo družbe Zvon dva
Holding d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, ki je imetnica 850.602 delnic druž-
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be Mladinska knjiga Založba d.d., kar skupaj predstavlja 69,04% osnovnega kapitala
družbe, da se na dnevni red 31. Skupščine
družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ki bo
dne 7. 6. 2011 ob 16. uri na sedežu družbe,
uvrsti dodatna, 8. točka, ki se glasi:
8. Sklep skupščine o določitvi višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega
sveta
Predlog sklepa:
Št. 7: Predsedniku in članom nadzornega sveta za udeležbo na seji pripada sejnina
v višini 350,00 EUR bruto. Za opravljanje
funkcije pripada predsedniku nadzornega
sveta tudi mesečno plačilo v višini 275 EUR
bruto, ostalim članom nadzornega sveta pa
mesečno plačilo v višini 200,00 EUR bruto.
S sprejemom tega sklepa preneha veljati
sklep št. 3, sprejet na 26. skupščini delničarjev družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ki
je bila dne 19. 12. 2007.
Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava

d) Skupščina družbe nalaga in pooblašča upravo in nadzorni svet, da izvedeta vse
potrebne postopke in sprejmeta vse potrebne sklepe za realizacijo sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic
ter prijavita sklep za vpis v register in izbris
iz registra KDD.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina z dnem njenega zasedanja predčasno odpokliče člane
nadzornega sveta: Igorja Brnot, Sama Kališnik, Jano Kern Jeras.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: za nove člana nadzornega sveta se za mandatno dobo 4 let, ki teče
od dneva zasedanja skupščine dalje, imenujejo Dragica Gerželj Stopar, Marko Mencin
in Peter Mahnič.
Menina, d.d., Kamnik
Uprava

Ob-3150/11
Uprava družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Kamnik, Trg padlih
borcev 3, objavlja razširitev dnevnega reda
20. skupščine družbe Menina d.d., ki bo
7. 6. 2011.
Uprava družbe Menina d.d. je na podlagi
35. člena Statuta družbe sklicala 20. skupščino družbe, ki bo 7. 6. 2011, na sedežu
družbe. Sklic skupščine je bil objavljen dne
6. 5. 2011, v Razglasnem delu Uradnega
lista RS, št. 34/11.
Na podlagi podane zahteve za dopolnitev
dnevnega reda 20. skupščine delničarja Mercata, d.d., Ljubljana, Trg republike 3, z dne
13. 5. 2011, uprava družbe Menina d.d. objavlja razširitev dnevnega reda, in sicer:
Dodajo se nove 4., 5. in 6. točka predlaganega dnevnega reda, ki glasijo:
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
a) Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede, ker družba glede na obseg poslov, ki
jih opravlja, ne potrebuje osnovnega kapitala v sedanji višini. Zmanjšanje osnovnega
kapitala se izvede z umikom 5.084 lastnih
kosovnih delnic.
b) Registrirani osnovni kapital družbe v višini 4.243.531,96 EUR se zmanjša za znesek 424.303,12 EUR, tako, da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 3.819.228,84 EUR
in je razdeljen na 45.762 kosovnih delnic.
c) Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede v skladu z drugo alinejo tretjega odstavka 381. člena ZGD-1 v breme bilančnega dobička in v breme rezerv iz dobička in se zato ne uporabijo določbe ZGD-1
o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala.
V kapitalske rezerve so odvede znesek
424.303,12 EUR, ki predstavlja višino umak
njenega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi
Ob-3151/11
Uprava družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Kamnik, Trg padlih
borcev 3, objavlja nasprotni predlog delničarja Mercata, d.d., Ljubljana, Trg republike
3, k 2. točki dnevnega reda 20. skupščine
družbe Menina d.d., ki bo 7. 6. 2011.
Uprava družbe Menina d.d. je na podlagi
35. člena Statuta družbe sklicala 20. skupščino družbe, ki bo 7. 6. 2011, na sedežu
družbe. Sklic skupščine je bil objavljen dne
6. 5. 2011, v Razglasnem delu Uradnega
lista RS, št. 34/11.
Delničar Mercata d.d. predlaga naslednji
nasprotni predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:
a) Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2010 znaša 549.065,42 EUR in se del bilančnega dobička v višini 183.048,00 EUR
nameni za dividende delničarjem, ki so na
dan 3. 6. 2011 vpisani v delniški knjigi pri
Klirinško depotni družbi. Delničarjem se najkasneje do 30. 9. 2011 izplača dividenda, ki
znaša 4,00 EUR bruto na delnico. Izplačilo
se izvrši iz ostanka prenesenega čistega
dobička leta 2009. O ostanku bilančnega
dobička bo odločeno v naslednjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
b) Skupščina ne potrdi in odobri dela
uprave v letu 2010 in ji ne podeli razreš
nice.
c) Skupščina ne potrdi in ne odobri dela
nadzornega sveta v letu 2010 in mu ne podeli razrešnice.
Obrazložitev in utemeljitev sklepa predlagatelja Mercata d.d. uprava v skladu s tretjo
alinejo tretjega odstavka 300. člena ZGD-1
ne objavlja.
Menina, d.d., Kamnik
Uprava
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Zavarovanja terjatev
SV 192/2011
Ob-3098/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Ternar iz Murske Sobote, opravilna številka SV 192/2011,
z dne 4. 5. 2011, je bilo dvosobno stanovanje
s kletjo, številka 5, v pritličju stavbe, identifikacijska številka posameznega dela stavbe
2.E, v skupni izmeri 62,40 m2, v stanovanjski
stavbi, identifikacijska številka 94.ES, ki stoji
na parceli številka 678/7, vpisani v vložno
številko 394, katastrska občina Sveti Jurij,
na naslovu Sveti Jurij 12C, 9262 Rogašovci, ki je v lasti kreditojemalca – zastavitelja
Valner Aleša, Serdica 123, 9262 Rogašovci,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
15. 4. 2011, sklenjene med Štimulak Vilijem,
Strmec nad Dobrno 2, 3204 Dobrna, kot
prodajalcem, in Valner Alešem, Serdica 123,
9262 Rogašovci, kot kupcem, kupoprodajne pogodbe št. C1711-09-399035, sklenjene dne 21. 10. 2009, med RS, Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana,
kot prodajalcem, in Štimulak Vilijem, Strmec nad Dobrno 2, 3204 Dobrna, kot kupcem, overjenega prepisa pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
z dne 27. 9. 2004, sklenjene med Občino
Rogašovci, Rogašovci 15A in RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljub
ljana, zastavljeno za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v znesku 28.500,00 EUR
s pp, v korist zastavne upnice Hranilnice
Lon, d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 4000
Kranj, matična številka 5624908000.
SV 495/2011
Ob-3099/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 495/2011, z dne 11. 5.
2011 je bilo stanovanje, v skupni izmeri
23.40 m2, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi, na naslovu Pot na Pilarno 9, Tržič,
z ident. oznako stavbe 97, stoječi na parc.
št. 381/1, k.o. 2143 – Tržič (ID1246161),
last zastavitelja Mića Jurića, Pot na Pilarno
7, Tržič, na podlagi pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja št. ST – 17/2004, z dne
15. 10. 2004, sklenjene s prodajalko Bombažno predilnico in tkalnico Tržič d.d., Predilniška cesta 16, Tržič, zastavljeno v korist
zastavne upnice HIPPA, finančne storitve,
d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, matična številka 1274759000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7.000,00 EUR s pripadki, z letno obrestno mero v višini 14.00%,
z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice dne

31. 5. 2015, ter z ostalimi pogoji, razvidnimi
iz kreditne pogodbe, št. 211017.
SV 281/11
Ob-3100/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 281/11, z dne
11. 5. 2011 je bila nepremičnina – stanovanje št. 5, v II. nadstropju, v skupni izmeri
64,97 m2, z ident. št, 0665-01884-005, na
naslovu Areška cesta 15, stoječe na parc.
št. 673, k.o. (665) Ruše, ter kletna shramba
v I. etaži, v skupni izmeri 5,18 m2, z ident.
št. 0665-01887-011, na naslovu Areška
cesta 11, stoječa na parc. št. 672, k.o. (665)
Ruše, katerega je zastavitelj Pjanić Mehmed,
kot kupec, pridobil na podlagi verige listin, in
sicer kupoprodajne pogodbe z dne 16. 11.
1992, sklenjene po Stanovanjskem zakonu,
z aneksom št. 2 in 3, sklenjene med Gorenje Metalplast d.o.o., kot prodajalcem, in
Petrovič Marijo, kot kupovalko, in potrdilom
prodajalca oziroma pravnega naslednika
o plačilu celotne kupnine z dne 18. 3. 2011,
ter izbrisnim dovoljenjem prodajalca oziroma pravnega naslednika z dne 17. 3. 2011,
prodajne pogodbe z dne 17. 7. 2000, sklenjene med Petrovič Marijo, kot prodajalko,
in Ketiš Andrejem ter Faniko, kot kupcema,
z izbrisnim dovoljenjem SSRS z dne 10. 3.
2011, in prodajne pogodbe z dne 9. 3. 2011,
sklenjene med Ketiš Andrejem ter Faniko,
kot prodajalcema, in Pjanić Mehmedom, kot
kupcem, zastavljena v korist banke – upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem
na naslovu Dunajska cesta 117, 1000 Ljub
ljana, matična številka za zavarovanje denarne terjatve v višini 56.000,00 EUR s pripadki in spremenljivo obrestno mero v višini
6-mesečni Euribor + 1,80% letno in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na
dan 30. 4. 2031.
SV 342/2011
Ob-3107/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 342/2011 z dne 12. 5.
2011, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje, v izmeri 47,73 m2, v prvem nadstropju, pod številko označbe stanovanja št. 14,
v vrstnem bloku, številka stavbe 393, skupaj
s shrambo in drvarnico v kletnih prostorih,
ki se nahaja na naslovu Ledine 9, Kranjska Gora, stoječem na parc. št. 462/2, k.o.
Kranjska Gora, in garaža, v izmeri 22,63 m2,
ki se nahaja v kletnih prostorih, z vhodom iz
južne strani stanovanjskega bloka, na naslo-

vu Ledine 9, Kranjska Gora, last zastavitelja
Boruta Purkata, na podlagi darilne pogodbe,
z dne 29. 11. 2010, sklenjene z darovalko
Ivanko Purkat, zastavljeno v korist upnice
Volksbank Kärnten SÜD, reg.Gen.m.b.H.,
matična številka: 1900625000, s sedežem
v Avstriji, A-9170 Borovlje, Hauptplatz 6,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
75.000,00 EUR s pripadki.
SV 722/2011
Ob-3165/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 722/2011 z dne 11. 5.
2011, je stanovanje št. 7 v III. etaži, v skupni izmeri 50,71 m², stanovanjske stavbe
z naslovom Ul. Staneta Severja 1, 2000
Maribor, ID stavbe številka 1258, ki stoji
na parc. št. 1621/1 in 1621/3, k.o. 678 Sp.
Radvanje, last Lebarič Saša, stanujočega
2000 Maribor, Kardeljeva c. 72, na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 4. 2011,
z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 11. 5.
2011, zastavljeno v korist Unicredit banke
Slovenija d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 45.600,00 EUR
s pp.
SV 169/2011
Ob-3166/11
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Frančiške Perseje Cetin iz Velenja, opr. št.
SV – 169/2011 z dne 6. 5. 2011, je bilo stanovanje št. 30 v tretjem nadstropju, 2. stop
nišče stolpnice na naslovu Rašiška 16, Ljub
ljana, stavba stoji na parc. št. 323/34, k.o.
Zgornja Šiška, s solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih, napravah
in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
stanovanjske hiše, ki je v izključni lasti posojilojemalke in zastaviteljice Golčer Hrastnik Roswite, na podlagi kupne pogodbe
z dne 9. 9. 1986, sklenjene med Hlebec
Ano kot prodajalko ter Golčer Roswito zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini
150.000,00 EUR za čas posojila brezobrestno, v primeru zamude pa tečejo pogodbene zamudne obresti v višini 13% letno, od
dneva zamude dalje pa do plačila, z zapadlostjo zadnjega obroka na dan 1. 6. 2016,
z možnostjo odpoklica terjatve in morebitnimi zamudnimi obrestmi, ter z vsemi ostalimi
stroški, kot izhaja iz sporazuma in pogodbe,
zlasti pa z morebitnimi stroški, ki bi jih imela
upnica z uveljavljanjem vračila terjatve, v korist zastavne upnice Martine Repas, rojene
5. 11. 1976, stanujoče Tyrševa ulica 14,
Maribor, EMŠO 0511976505357.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 134341/2010
Os-3001/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 134341/2010
z dne 28. 9. 2010, je bil dne 31. 1. 2011 opravljen v korist upnice Metalka stanovanjske
storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljub
ljana, rubež stanovanja št. 20, II. nadstropje,
na naslovu Poljanska cesta 54, Ljubljana,
v izmeri 36,52 m2 ter souporaba skupnih
prostorov, delov in naprav stanovanjskega
objekta, last dolžnika Colarič Gorazda, Poljanska cesta 54, Ljubljana. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2011
VL 171570/2010
Os-3002/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 171570/2010
z dne 30. 11. 2010, je bil dne 23. 2. 2011
opravljen v korist upnice Metalke stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljub
ljana, rubež stanovanja št. 20, II. nadstropje,
na naslovu Poljanska cesta 54, Ljubljana,
v izmeri 36,52 m2 ter souporaba skupnih
prostorov, delov in naprav stanovanjskega
objekta, last dolžnika Colarič Gorazda, Poljanska cesta 54, Ljubljana, Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2011
VL 110019/2008
Os-1829/11
Izvršitelj Bojan Miletič je dne 6. 7.
2009, s pričetkom ob 10. uri v zadevi VL
110019/2008, zoper dolžnika Stiplovšek
Aleša, Nušičeva 4, 3000 Celje, za upnika
Indoma d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000
Maribor, ob prisotnosti Stiplovšek Aleša,
dolžnika, opravil rubež nepremičnine, ki je
v lasti dolžnika in se nahaja v objektu TPC
City, na naslovu Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, kar predstavlja poslovni prostor v kleti
z oznako KL.24, v izmeri 110,42 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 7. 2009
Z 193/2008
Os-2536/11
Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4,
2000 Maribor, je dne 13. 1. 2011, s pričetkom
ob 15.30, v zadevi Z 193/2008, pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, zoper dolžnika Osebek
Franjo, Masarykova ulica 26, Maribor, za
upnika RS Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Šmartinska cesta 55, Ljubljana,
opravil rubež nepremičnine, stanovanja na
naslovu Masarykova 26 v Mariboru. Stanovanje se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše na tem naslovu. Oznaka stanovanja je št. 7. Velikost v skupni izmeri je
71,4 m2. Stanovanje leži na parc. št. 952/1,
vl. št. 1401, k.o. Tabor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2011
In 36/2010
Os-2951/11
Izvršitelj Branko Gradišnik je na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mari-

boru, opr. št. In 36/2010 z dne 25. 2. 2010,
opravil dne 29. 11. 2010 rubež nepremičnine, last dolžnika Marjana Konička, in sicer
stanovanje, št. 216, na naslovu Nova vas 1,
večstanovanjske hiše, parc. št. 1610/5, k.o.
Sp. Radvanje, v izmeri 78,89 m2, v I. nadstropju.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 7238/2006
Os-1961/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Emine Bajramović, Rožanska 5, Ljubljana, ki jo
zastopa družba Jus-Ko, d.o.o., Proletarska
cesta 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, z ident. št. 1.E, vpisani
v podvl. št. 3728/1, k.o. Bežigrad, dne 3. 1.
2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1962,
sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš ObIo Ljubljana Bežigrad (kot
prodajalcem) in Janezom Šuenom, Rožanska 5, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, z ident. št. 1.E, vpisani v podvl.
št. 3728/1, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 4.
1981, sklenjene med Janezom Šuenom,
Rožanska 5, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Avsenik Martinom, Staničeva 33/B, Ljub
ljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino,
z ident. št. 1.E, vpisani v podvl. št. 3728/1,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2011
Dn 24333/2006
Os-2462/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Marije Erike Klarič in Jožeta Klariča, oba
Kunaverjeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje,
št. 503, zdaj z ident. št. 33.E, vpisano v podvložku št. 2945/39, in sušilnica, št. S617
z ident. št. 78.E, v podvl. št. 2945/51, vse
k.o. Dravlje, dne 7. 7. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 77-6039
z dne 23. 12. 1977, sklenjene med Giposs
SOZD, Dvoržakova 5, Ljubljana, kot prodajalcem, in Marijo Klarič in Jožetom Klaričem,
oba Gornji trg 31, Ljubljana, kot kupcema,
in sicer za stanovanje, št. 503, zdaj z ident.

št. 33.E, vpisano v podvložku št. 2945/39, in
sušilnica št. S617, z idnet. št. 78.E, v podvl.
št. 2945/51, vse k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2011
Dn 3003/2008
Os-2464/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Krapež Milke, Vodnikovo naselje 1, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetniška družba Vesel
& Devjak, d.o.o., o.p., Trg OF 13, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc. št. 1480/10, k.o. Dravlje, dne
1. 10. 2009, pod opr. št. Dn 3003/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 22. 3. 1985, sklenjene med Krapež
Vilkom, rojenim 6. 7. 1930, in Krapež Milko,
rojeno 16. 11. 1954, za 1/2 nepremičnine,
parc. št. 1480/10, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2011
Dn 4463/2004
Os-2630/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenke Žagar, stanujoče Ulica heroja Zidanška 7, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg
Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2408/4, k.o. Tabor, pod opr.
št. Dn 4463/2010, dne 2. 2. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 10. 6. 1992, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ,
med prodajalcem ŽG Ljubljana, Podjetje za
vzdrževanje železniških vozil Maribor, Kurilniška ulica 8, ki ga je zastopal v.d. direktorja
Branko Bezjak in kupovalko Slavico Rantaša, rojeno 10. 8. 1948, stanujočo Razlagova ulica 9, Maribor, s katero je prodajalec
kupovalki prodal nepremičnino, stanovanje
št. 5, v I. nadstropju, stanovanjske hiše Ulica
heroja Zidanška 7, Maribor, stoječe na parc.
št. 725, pripisane vl. št. 1899, k.o. Tabor, in
na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupovalke;
– darilne pogodbe z dne 15. 10. 1992,
sklenjene med darovalko Slavico Rantaša,
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rojeno 10. 8. 1948, stanujočo Razlagova
ulica 9, Maribor, in obdarjencem AntonomPetrom Rantašem, rojenim 23. 12. 1943,
stanujočim Razlagova ulica 9, Maribor, s katero je darovalka obdarjencu podarila nepremičnino, trisobno stanovanje št. 5, v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Ulica heroja Zidanška 7, stoječe na parc.
št. 725, pripisane vl. št. 1899, k.o. Tabor, in
na podarjenem dovolila vknjižbo lastninske
pravice na ime obdarjenca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 240/2010
Os-2747/11
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 240/2010 z dne 5. 4. 2011, toženi
stranki Mihu Kostanjšku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Mitja Vezovnika iz
Kopra, Ferrarska ul. 14.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka, v zvezi s 4. točko
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče
tožene stranke neznano, pa tožena stranka
nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 4. 2011
P 4058/2009
Os-2415/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Bojani Maravič, v pravdni zadevi
tožeče stranke SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljub
ljana, proti toženi stranki Darji Plot, Carrer
del Mar 68, ES 08003 Barcelona, Španija,
zaradi plačila 13.898,53 EUR s pripadki,
dne 28. 3. 2011 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki Darji Plot postavi začasni zastopnik, odvetnik Robet Čebular, Ljubljanska
cesta 106, Domžale.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2011
P 676/1998
Os-2857/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Jasminki Jaši Trklja, v pravdni zadevi
tožeče stranke Srečka Hribška, Ponikva 17,
Studenec, ki ga zastopa Franc Pipan, od-

vetnik iz Sevnice, proti toženi stranki Alojzu
Čarmanu, Sp. Pirniče 15, Medvode, zaradi
plačila, dne 18. 4. 2011 sklenilo:
toženi stranki se postavi začasni zastopnik, odvetnik Čučnik Drago, Stari trg 2,
Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v tej pravdni zadevi, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2011
VL 145881/2010
Os-2862/11
Okrajno sod. v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
c. 3a, Koper, proti dolžniku Mirsadu Mujkiću,
Zgornja Selnica 16, Selnica ob Dravi, zaradi
izterjave 699,76 EUR, sklenilo:
dolžniku Mirsadu Mujkiću, Zgornja Selnica 16, Selnica ob Dravi, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Miro Potočnik Arsevski.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2010
vl 3420/2011
Os-2933/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Deželne banke Slovenije, d.d.,
Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa
Katja Žalik, Kolodvorska ulica 9, Ljubljana,
proti dolžniku Saim Demiroski, Slap 4b, Vipava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik
Ivo Čibej, Vipavska cesta 12, Ajdovščina, zaradi izterjave 4.360,76 EUR, sklenilo:
dolžniku Saim Demiroski, Slap 4b, Vipava, 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 Ivo Čibej, Vipavska cesta 12, Ajdovščina.
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 4. 4. 2011
VL 211969/2010
Os-2943/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika, T-2 Družba za ustvarjanje,
razvoj in trženje elektronskih komunikacij in
opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor,
proti dolžnici Mariji Jocić, Ruška cesta 10,
Maribor, zaradi izterjave 1.211,81 EUR,
sklenilo:
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dolžnici Mariji Jocić, Ruška cesta 10,
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Robert Pungerl, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.
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 22. 3. 2011
Z 5/2011
Os-2183/11
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice RS, Ministrstvo za finance,
DURS Koper, Ferrarska ul. 30, Koper – Capodistria – dostava, ki ga zastopa Državno
pravobranilstvo RS, Ferarska 5b, Koper –
Capodistria – dostava, proti dolžniku Husein
Čatić, Augusta str. 172, Dinslaken, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Rok Munih,
Župančičeva 16, Koper – Capodistria, zaradi
izterjave 7.615,82 EUR s pp, sklenilo:
odvetnika Roka Muniha iz Kopra se
razreši obveznosti začasnega zastopnika,
ki mu je bila naložena s sklepom opr. št.
Z 5/2011, z dne 15. 3. 2011 in se dolžniku
kot začasni zastopnik v zadevi zavarovanja
opr. št. Z 5/2011, postavi odvetnik Aleksander Lisjak, Ferarska ulica 17, Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 3. 2011
N 6/2011
Os-2944/11
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni
sodnici Tatjani Lipušček, v nepravdni zadevi predlagatelja Trpin Darka, Porezen 1,
Podbrdo, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške pisarne Ivana Makuca, zoper nasprotni
udeleženki: 1. Gaberšček Marijo, Hudajužna
15, Grahovo ob Bači ter 2. Valentinčič Jelko,
Petrovo brdo 5, Podbrdo, sedaj neznanega bivališča, zaradi delitve stvari v solastnini, na podlagi določil prvega odstavka in
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, ki se v nepravdnem postopku uporablja na podlagi
določila 37. člena Zakona o nepravdnem
postopku – ZNP, nasprotni udeleženki Valentinčič Jelki postavilo začasno zastopnico
Mirjam Kragelj Likar, odvetnico v Novi Gorici, Kidričeva 19.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko v tej nepravdni zadevi
vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka
sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 5. 2011
I 765/1996
Os-2344/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni
zadevi upnice SKB Banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Miranu Zupančiču, Kvedrova cesta 7, Ljubljana,
zaradi izterjave 813,03 EUR, sklenilo:
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dolžniku Miranu Zupančiču, Kvedrova
cesta 7, Ljubljana, se v tem izvršilnem postopku postavi začasno zastopnico odvetnico Mojco Blažič, Obrtniška 14, Trbovlje.
O postavitvi začasne zastopnice se obvesti CSD Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 2. 2011
I 260/2002
Os-2566/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnice Telekomunikacijske storitve Si.mobil, d.d., Šmartinska cesta 134b,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana,
proti dolžniku Martinu Dijanič, Glinškova ploščad 4, Ljubljana, zaradi izterjave
284,41 EUR sklenilo:
dolžniku Martinu Dijanič, Glinškova ploščad 4, Ljubljana, se v tem izvršilnem postopku postavi začasno zastopnico odvetnico Mojco Blažič, Obrtniška 14, Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 3. 2011
In 129/2010
Os-1194/11
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika
Orhan Goektan, neznanega bivališča, prej
Mercatorstrasse 164, Duisburg, Nemčija, zaradi izterjave 154.402,90 EUR s pp,
s sklepom z dne 19. 1. 2011, na predlog
upnice in na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s 15. členom
ZIZ, dolžniku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Ivana Ravbarja iz Sežane,
Partizanska 17.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika (83. člen
ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ).
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 1. 2011
In 130/2010
Os-1195/11
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika: Wolfgang Gordian Wessels, Wilich im Eschert
113, 52062 Aachen, Nemčija, zaradi izterjave 139.319,29 EUR s pp, s sklepom z dne
19. 1. 2011, na predlog upnice in na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
v zvezi s 15. členom ZIZ, dolžniku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Ivana
Ravbarja iz Sežane, Partizanska 17.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
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pi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika (83. člen
ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 1. 2011
P 22/2011
Os-2860/11
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Suzane Stopar, Vrhpolje 20, 6240 Kozina, ki jo zastopa odvetnik
Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo
stranko Štefanijo Bernetič, sedaj neznanega bivališča, po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki Štefaniji Bernetič, sedaj neznanega bivališča, s sklepom
z dne 21. 4. 2011, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta,
Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo
toženko v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler toženka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 4. 2011
I 324/2006
Os-2858/11
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je v izvršilni zadevi upnika Petrol d.d., Dunajska 50, Ljubljana, zoper dolžnika Emilia Jose Marinič, brez prebivališča, zaradi izterjave 620,11 EUR s pp., na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ), dne 21. 4. 2011 sklenilo:
dolžniku Emiliu Jose Marinčiču, rojenemu 20. 2. 1952, brez stalnega prebivališča,
se postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Primož Poklič, Celjska cesta 2,
Slovenske Konjice.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ pristojen
za socilane zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 21. 4. 2011

Oklici dedičem
D 499/2010
Os-2534/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem
Stojanu Šimcu, sinu Stanislava, izolaterju,
rojenemu dne 19. 10. 1955, državljanu Republike Slovenije, razvezanemu, umrlemu
dne 29. 6. 2010, nazadnje stanujočemu
Valvasorjev trg 1, Laško.
Zapustnik oporoke ni napravil. Zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik ni imel
svojih potomcev, bil pa je očim Marijani Rutar in Tatjani Najger, ki sta se dedovanju po
zapustniku odpovedali. Glede na navedeno
pridejo v poštev kot zakoniti dediči II. dednega reda njegovi trije bratje in sestra, katerih
imena, drugi osebni podatki in podatki o stalnem prebivališču sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po

zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča. Če se morebitni dediči
v določenem roku ne bodo priglasili, bo
sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dedičev in bo zapustnikovo premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 4. 2011
A 144/30
Os-2869/11
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne
23. 6. 1930 umrlem Janezu Colariču, rojenem 4. 4. 1872, nazadnje stanujočem Orehovec 12, p. Kostanjevica na Krki, izven
naroka dne 22. 4. 2011, podaje oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Janezu Colariču, rojenem 4. 4. 1872, nazadnje stanujočem Orehovec 12, p. Kostanjevica na
Krki, katerih podatkov sodišče nima, se
pozivajo, da v roku 1 leta od objave tega
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča
in v Uradnem listu Republike Slovenije priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 22. 4. 2011
II D 1942/2010
Os-2740/11
Po dne 27. 11. 2010 umrli Karolini Mulec,
hčerki Mulec Janeza, roj. 23. 5. 1923, državljanki Republike Slovenije, samski, nazadnje stanujoči Ložene 2, Maribor, se poziva
dediče III. dednega reda, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču v zadevi II D 1942/2010,
najkasneje v roku enega leta.
Po preteku enega leta pa sodišče opravi
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 4. 2011
D 442/2010
Os-2949/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojni Grauner Agostini (Avgusti), rojeni Jez, rojeni 24. 8. 1899,
Gorica, Italija, ki je umrla 9. 2. 1985.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka
odločilo o zapuščini na podlagi podatkov
o dedičih, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 4. 2011
D 309/2007
Os-2867/11
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Colomban
Luciji, rojeni Zaro, dne 2. 5. 1873, vdovi,
nazadnje bivajoči v Izoli, Carducijeva 1 in
umrli dne 4. 2. 1930. Pismene oporoke ni
zapustila, bila pa je lastnica nepremičnine
s parc. št. 4795, vpisane v vl. št. 398, k.o.
Malija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
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oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 4. 3011
D 41/2010
Os-2373/11
Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče
zapuščinski postopek po pokojnem Giovanniju Mandolini, rojenem 4. 3. 1916, iz
Italije, Viale Palma Nova 336, Udine, ki je
umrl dne 19. 9. 2002. Dediči niso znani.
Na podlagi 130. in 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva morebitne
dediče, da v roku enega leta od objave
tega oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 29. 3. 2011
D 153/2010
Os-2530/11
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojni Ranki
Golkondi, rojeni 10. 7. 1936, nazadnje stanujoči Gorenje Radulje 32, Škocjan, opr.
št. D 153/2010.
Zapustnica Ranka Golkonda iz Gorenjih
Radulj 32, Škocjan, ni napravila oporoke.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo v roku enega leta od objave tega
oklica kot dediči po pokojni Ranki Golkondi.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 6. 4. 2011
D 49/2011
Os-2531/11
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojnem Martinu Dimcu, nazadnje stanujočem Log 33,
Boštanj, opr. št. D 49/2011.
Zapustnik Martin Dimc iz Loga 33,
Boštanj, ni napravil oporoke. Na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju sodišče
poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
v roku enega leta od objave tega oklica kot
dediči po pokojnem Martinu Dimcu.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 6. 4. 2011
D 28/2011
Os-2532/11
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojnem Martinu

Vrisku, delavcu, rojenem 17. 10. 1947, nazadnje stanujočem Orehovo 93, Sevnica,
opr. št. D 28/2011.
Zapustnik Martin Vrisk iz Orehovega 93,
Sevnica, ni napravil oporoke. Na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju sodišče
poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo v roku enega leta od objave tega oklica
kot dediči po pokojnem Martinu Vrisku. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 6. 4. 2011

Oklici pogrešanih
N 22/2010
Os-2625/11
Na Okrajnem sodišču Jesenice je v teku
nepravdni postopek, da se Stanislav Košir,
rojen 13. 9. 1924, nazadnje stanujoč na naslovu Gozd 30, Kranjska Gora, kot pogrešana oseba razglasi za mrtvega.
V zemljiški knjigi je pri nepremičninah, ki
so vpisane pri vl. št. 129, k.o. Gozd, na podlagi sklepa o dedovanju Občinskega sodišča
na Jesenicah, opr. št. O 139/65 z dne 10. 6.
1967, vknjižena lastninska pravica za Košir
Stanka do 1/3. Do sedaj so bila neuspešna
vsa iskanja, da bi kaj izvedeli o pogrešani
osebi. Košir Stanislav naj bi bil pogrešan od
leta 1971.
Pogrešani osebi je bila kot skrbnica za
posebni primer postavljena Mohap Jožica,
Finžgarjevo naselje 15, Gozd Martuljek.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega, naj se oglasi, če je še živ, prav tako pa
pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njem in
o njegovem življenju, naj se javijo Okrajnemu sodišču na Jesenicah oziroma skrbnici pogrešanega za posebni primer, v roku
3 mesecev po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 3. 2011
N 76/2010
Os-1353/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Plesničar Silva, Pod
Škabrijelom 60, Nova Gorica, ki ga zastopa
odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Humar Vida (tudi Vitusa, Viktorja), neznanega
bivališča, ki ga zastopa Center za socialno
delo Nova Gorica.
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O pogrešanem, razen podatka, da je bil
rojen dne 3. 10. 1921, kot sin Humarja Jakoba in Klanjšček Veronike, 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 Humar Vida
(tudi Vitusa, Viktorja), neznanega bivališča,
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 1. 2. 2011
N 22/2010
Os-2752/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Majde
Patajac, Gornje Vreme 2, Vremski Britof, ki
jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke
Kristine Vatovec, Calla Centenera 3182, Buenos Aires (Argentina) za mrtvo.
Pogrešana Kristina Vatovec je hči Antona Vatovec, rojena 9. 10. 1904 v Gornjih
Vremah, ki se je med prvo in drugo svetovno vojno preselila v Argentino. Njeni podatki
o prebivališču niso znani.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi kar koli vedeli o nasprotni udeleženki in
njenem 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
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 4. 2011
N 21/2010
Os-2753/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Majde
Patajac, Gornje Vreme 2, Vremski Britof, ki
jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Antona Vatovca, Primiera Malteria G.E.,
Hudson F.G.S., Buenos Aires (Argentina) za
mrtvega.
Pogrešani Anton Vatovec je sin Antona,
rojen 9. 6. 1897 v Gornjih Vremah in se je
med prvo in drugo svetovno vojno odselil
v Argentino. Njegovi podatki o prebivališču
niso znani.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi kar koli 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 11. 4. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo

Spričevala preklicujejo

Bokan Katarina, Lendavske gorice 429E,
Lendava - Lendva, zavarovalno polico, št.
50500047213, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnr-319754
Boljka Nejc, Maroltova 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500052967,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gno-319732
Fajdiga Anja, Gmajnica 73A, Komenda,
zavarovalno polico, št. 50500086184,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gni-319738
Gavranović Radivoj, Drtija 21, Moravče,
zavarovalno polico, št. 50500027261,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnh-319714
Hirkić
Semka,
Dunajska
cesta
88, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500124914, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnx-319698
Jerala Šipek Tjaša, Virmaše 190, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 50500065331,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnt-319752
Lemut Jože, Knobleharjeva 18, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500014426,
50500115490, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gny-319747
Lemut Maja, Knobleharjeva 18, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601003984,
50500115489, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnx-319748
Marko Aleksander, Zgornji Brnik 123,
Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico,
št. 50500078004, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnp-319706
Obreza Lea, Zabočevo 22A, Borovnica,
zavarovalno polico, št. 50500054006,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnv-319725
Pražnikar Maja, Matke 26, Prebold,
zavarovalno polico, št. 50500067719, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnr-319704
Prešeren Alenka, Dolenja Nemška
vas 48, Trebnje, zavarovalno polico, št.
50500083504, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnv-319775
Razpotnik Gregor, Kresnice 1 a, Kresnice,
zavarovalno polico, št. 50500066924,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnb-319720
Rojs Sašo, Kraljevci 14B, Sveti Jurij
ob Ščavnici, zavarovalno polico, št.
50500026507, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnu-319701
Štrafela Robert, Nova vas pri Markovcih
37A, Markovci, zavarovalno polico, št.
50500070455, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnw-319799
Žveplan Martin, Spodnja Rečica 142,
Laško, zavarovalno polico, št. 40301000514,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnb-319770

Bajuk Luka, Nanoška ulica 21, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Vič, izdano leta
2009. gnr-319779
Bartol Mirjam, Homec, V. ulica 8,
Radomlje, spričevalo 1. letnika Škofijske
klasične gimnazije v Ljubljani, izdano leta
2010. gnl-319785
Bohinc Rok, Radvanjska 71, Maribor,
indeks, št. 28030562, izdala Fakulteta
za matematiko in fiziko, leto izdaje 2010.
gns-319778
Bukovec Jana, Veliki Kal 6, Mirna Peč,
maturitetno spričevalo Kmetijske šole Grm
Novo mesto, izdano leta 2008. gnf-319741
Capuder Maja, Zgornji Brnik 66, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 1. letnika
Biotehniškega centra Naklo, izdano leta
2008/2009. gnm-319763
Ferk Mitja, Spodnja Velka 22, Zgornja
Velka, spričevalo 7. razreda OŠ Sladki
Vrh, št. 552-7/2009, izdano leta 2009.
gnu-319776
Ficko Tomaž, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 2005. gnz-319696
Gogić Milodrag, Cesta revolucije 2A,
Jesenice, diplomo SŠGTEU Bled, leto izdaje
1993/1994. gno-319707
Goltnik Petra, Šmihel 13, Mozirje, indeks,
št. 18090266, izdala Filozofska fakulteta,
leto izdaje 2009. gnp-319731
Gregorc Lucija, Vojkova cesta 77,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Milana
Šuštaršiča Ljubljana, izdano leta 2009.
gnv-319700
Gruban Selma, Dobovec pri Rogatcu
45, Rogatec, indeks, št. 18070070, izdala
Filozofska fakulteta. gnq-319734
Hegeduš Matjaž, Zapotok 13, Ribnica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2000. gnn-319708
Hozanović
Mersiha,
Hrastje
16,
Šentjernej, spričevalo od 1. do 4. letnika,
diplomo o opravljeni maturi, Srednje
zdravstvene in kemijske šole, smer kemijski
tehnik. gnq-319755
Janjić Aleksandra, Jurčičeva 4, Velenje,
spričevalo o poklicni maturi Šolskega centra
Velenje, št. 320-123-093, izdano leta 2010.
gns-319728
Janjić Aleksandra, Jurčičeva 4, Velenje,
letno spričevalo Šolskega centra Velenje, št.
I/ET/300, izdano leta 2008. gnr-319729
Janjić Aleksandra, Jurčičeva 4, Velenje,
letno spričevalo Šolskega centra Velenje, št.
I/ET/300, izdano leta 2009. gnq-319730
Janjić Aleksandra, Jurčičeva 4, Velenje,
obvestila o uspehu pri poklicni maturi,
izdajatelj Šolski center Velenje, št. 093-320019, leto izdaje 2010. gnt-319727
Jelen Ksenija, Ljubljanska cesta 50,
Velenje, 3. in 4. letnika (1984/1985) in
diplome (1986) Ekonomske šole Slovenj

Gradec, izdano na priimek Gošnjak Ksenija.
gny-319772
Jeras Anže, Podlubnik 154, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2000. gnl-319710
Kralj Simon, Limovce 5, Trojane, spričevalo 7. razreda OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje, št. I/138, izdano leta 1997. gnt-319777
Lipovšek Srečo, Špitalič 43, Motnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Ljubljana, izdano leta 1999.
gny-319722
Lorgar Rok, Drevenik 30, Podplat,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Celje (frizerska šola), izdano leta
2009. gnw-319699
Lukavačkić Armin, Šalek 81, Velenje,
spričevalo Šolskega centra Velenje, št. 10/
PTI/12, izdano leta 2005/2006. gnv-319750
Markl Matic, Ribnica na Pohorju 46,
Ribnica na Pohorju, spričevalo 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 2004. gnl-319760
Markl Matic, Ribnica na Pohorju 46,
Ribnica na Pohorju, maturitetno spričevalo
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 2004. gnk-319761
Martinuč Teja, Trg 33, Renče, maturitetno
spričevalo Srednje zdravstvene šole Nova
Gorica, št. 510PM/08-22, izdano leta 2008.
gnj-319737
Medvešek Anton, Čebine 5, Trbovlje,
maturitetno spričevalo STPŠ Trbovlje,
izdano leta 2005. gnk-319711
Može Mirjam, Senožeče 151F, Senožeče,
spričevalo o zaključnem izpitu SEPŠ Koper,
št. 1, izdano leta 1992, izdano na ime
Vodopivec Mirjam. gnl-319735
Muhič Dejan, Cesta Borisa Kraigherja
2, Velenje, zaključno spričevalo ABITURA
d.d. Celje, ekonomsko-komercialni tehnik,
izdana leta 2001,. gnb-319724
Nemeček Sebasijan, Frtica 10, Litija,
indeks, št. 12120191298, izdal ICES v
Ljubljani, leto izdaje 2007. gnf-319791
Nijemčević Daniela, Dolgi breg 30,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1997. gnb-319795
Nikolić Brankica, Glavarjava ulica 20,
Ljubljana, spričevalo 5. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 2003. gny-319697
Novak Simona, Završe 8, Dobje pri
Planini, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
strokovne in poklicne šole Celje, program poklicno-tehniško izobraževanje konfekcijski
modelar, izdano leta 2005/2006, 2007/2008.
gnn-319733
Pekolj Gregor, Skalickega ulica 10, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1996. gnc-319744
Pernek Nina, Jamova cesta 48, Ljubljana,
spričevalo o poklicni maturi Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.
gnz-319721
Podlogar Tajda, Cesta maršala Tita 85,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Srednjega
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poklicnega izobraževanja - cvetličar,
Biotehniškega centra Naklo. gnu-319751
Popovič Sandra, Jenkova 26, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu UPI - Ljudska
univerza Žalec, št. KAM/92, izdano leta
1999. gnj-319712
Prajnšperger Anja, Mostje 77, Lendava
- Lendva, spričevalo 3. letnika Dvojezične
srednje šole Lendava, izdano leta 2010.
gnz-319771
Premk Tadej, Graška cesta 29, Litija,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2010. gnf-319766
Pretnar Irena, Selanov trg 6, Ljubljana
- Šentvid, indeks, št. 18050969, izdala
Filozofska fakulteta, leto izdaje 2005.
gnq-319705
Prodan Kristina, Kajuhova 3, Izola - Isola,
spričevalo 5. letnika ET-PTI, SEPŠ Koper,
izdano leta 2009/2010. gng-319740
Purkat Amalija, Predstruge 15 b, Videm
- Dobrepolje, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2009. gnc-319794
Sobočan Suzana, Grede 5 - Hotiza,
Črenšovci, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Rakičan, izdano
leta 1996, izdano na ime Marčeta Suzana.
gnm-319709
Stajnko Juritsch Marjeta, Polana 32,
Hoče, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, št. 031-45,
izdano leta 2003, izdano na ime Stajnko
Marjeta. gnq-319805
Stevanović Nenad, Cesta maršala
Tita 62, Jesenice, spričevalo 1. letnika
Ekonomske šole Radovljica, izdano leta
1997. gno-319757
Stevanović Nenad, Cesta maršala
Tita 62, Jesenice, spričevalo 2. letnika
Ekonomske šole Radovljica, izdano leta
1998. gnn-319758
Stojić Domen, Srednje Gameljne 36 a,
Ljubljana Šmartno, potrdilo o strokovnem
izpitu za poklic diplomirani inženir radiologije,
št. 6040-463/2008, izdalo Ministrstvo za
zdravje 22.7.2008. gne-319792
Suhadolnik Indira, Jezero 115, Brezovica
pri Ljubljani, maturitetno spričevalo Srednje
gradbene in ekonomske šole, izdano
leta 1995, izdano na ime Hatić Indira.
gne-319767
Sukič David, Grad 68, Grad, zaključno
spričevalo Srednje poklicne in tehniške
šole Murska Sobota, izdano 7. 7. 2006.
gni-319713
Šumljak Rok, Tržaška cesta 277,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ljubljana
- Vič, izdano leta 2005. gnn-319783
Trček Nace, Petkovec 54, Rovte,
spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje šole za računalništvo in
elektrotehniko, Ljubljana, leto izdaje 2008.
gnw-319749
Ušaj Kristina, Vrtojbenska cesta 15,
Šempeter pri Gorici, maturitetno spričevalo
TŠC Nova Gorica, izdano leta 2010.
gnp-319806

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta:

2191880, tip dokumenta: 08-AZK-01/07,
št. dokumenta: 2228882-2228901, tip
dokumenta: 06-ŽIV-03, št. dokumenta:
00000983, tip dokumenta: PON-TBO,
št. dokumenta: 1195521, ime in priimek
pooblaščenca: Mitrović Davor, šifra: 5256,
PE: Ljubljana. Ob-3066/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: 07-TPK-01/07, št. dokumenta:
00008823, ime in priimek pooblaščenca:
Bobbera Igor, šifra: 031003012, PE: Ljub
ljana. Ob-3067/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazca stroge evidence: tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta:
1927370, tip dokumenta: 08-AZK-01/07,
št. dokumenta: 2022402-2022421, ime in
priimek pooblaščenca: Jenček Andrej, šifra:
1974, PE: Postojna. Ob-3068/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazca stroge evidence: tip
dokumenta: Z-3, št. dokumenta: 00678476,
tip dokumenta: Z-3, št. dokumenta:
00678478, ime in priimek pooblaščenca:
Pestotnik Janja, šifra: 1148, PE: Ljubljana.
Ob-3069/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta:
2193750-2193761,
ime
in
priimek
pooblaščenca: Perše Andreja, šifra: 0641,
PE: Ljubljana. Ob-3070/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 2174623,
ime in priimek pooblaščenca: Varošanec
Danijel, šifra: 1207, PE: Ljubljana.
Ob-3071/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 2098675,
ime in priimek pooblaščenca: Ciglarič Srečko,
šifra: 0159, PE: Ljubljana. Ob-3072/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: ZAN-10/06, št. dokumenta:
00464155, ime in priimek pooblaščenca:
Kastaneto Klavdija, šifra: 032001972, PE:
Ljubljana. Ob-3073/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta:
00667742, ime in priimek pooblaščenca:
Krajnc Branko, šifra: 0443, PE: Murska
Sobota. Ob-3074/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta:
1123583, ime in priimek pooblaščenca:
Petek Klavdija, šifra: 0644, PE: Murska
Sobota. Ob-3075/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
c. 3a, 6503 Koper, obrazca stroge
evidence: tip dokumenta: K-TUR-03, št.
dokumenta: 0001459, tip dokumenta:
K-TUR-03, št. dokumenta: 0001460, ime
in priimek pooblaščenca: Bürmen Agata,
šifra: 102001848, PE: Murska Sobota.
Ob-3076/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 08-SVI-02/02, št. dokumenta:
00074758, tip dokumenta: 08-SVI-02/02, št.
dokumenta: 00074759, tip dokumenta: 08SVI-02/02, št. dokumenta: 00074760, ime
in priimek pooblaščenca: Bukovec Emil,
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šifra: 101008001, PE: Murska Sobota.
Ob-3077
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge
evidence: tip dokumenta: 07-AOD-01/08,
št.
dokumenta:
00697799–00697800,
tip
dokumenta:
O-NEZ-POL-05,
št.
dokumenta:
00046207–00046210,
tip
dokumenta: O-NEZ-POL-05, št. dokumenta:
00046851–00046860, tip dokumenta: ZK,
št. dokumenta: 1758673–1758674, ime in
priimek pooblaščenca: Fajfar Alenka, šifra:
0223, PE: Murska Sobota. Ob-3078/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta:
1123620, tip dokumenta: PO-FP-01/08,
št. dokumenta: 1123622, tip dokumenta:
PO-FP-01/08, št. dokumenta: 1123623, tip
dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta:
1123626, ime in priimek pooblaščenca:
Bukovec Emil, šifra: 0149, PE: Murska
Sobota. Ob-3079/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
c. 3a, 6503 Koper, obrazec stroge
evidence: tip dokumenta: CORIS ZNP4/07,
št. dokumenta: 280660, ime in priimek
pooblaščenca: Strajnšak Nina – Sok Alenka,
šifra: 072001205, PE: Maribor. Ob-3080/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: ZAN 10/07, št. dokumenta:
0481384, ime in priimek pooblaščenca:
Tabaković Makoter Andreja, šifra: 0519, PE:
Maribor. Ob-3081/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta:
1149858–1149860,
ime
in
priimek
pooblaščenca: Bizjak Simona, šifra: 5051,
PE: Maribor. Ob-3082/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: ZAK-2A/07, št. dokumenta:
113770, tip dokumenta: OBR. POB-237,
št. dokumenta: 160574, tip dokumenta:
OBR. POB-237, št. dokumenta: 170678, tip
dokumenta: OBR. POB-237, št. dokumenta:
170694, ime in priimek pooblaščenca:
Lorbek Drago, šifra: 1116, PE: Maribor.
Ob-3083/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazca stroge evidence: tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1954801,
tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 2004358,
ime in priimek pooblaščenca: Hees Silvester,
šifra: 0293, PE: Maribor. Ob-3084/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazca stroge evidence: tip
dokumenta: CORIS ZNP4/07, št. dokumenta:
0361818–0361820, tip dokumenta: CORIS
ZNP4/07, št. dokumenta: 0281000, ime in
priimek pooblaščenca: Koren Tanja, šifra:
072001140, PE: Maribor. Ob-3085/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
c. 3a, 6503 Koper, obrazca stroge
evidence: tip dokumenta: CORIS ZAN
10/07, št. dokumenta: 0492574–0492575,
tip dokumenta: CORIS ZAN 10/07, št.
dokumenta: 0492580, ime in priimek
pooblaščenca: Trstenjak Tatjana, šifra:
0864, PE: Maribor. Ob-3086/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
c. 3a, 6503 Koper, obrazca stroge
evidence: tip dokumenta: OBR. POB-237,
št. dokumenta: 00114299, tip dokumenta:
6-MOT-04, št. dokumenta: 60107, ime in
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priimek pooblaščenca: Hees Silvester, šifra:
071008004, PE: Maribor. Ob-3087/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazca stroge evidence: tip
dokumenta: OBR. POB-237, št. dokumenta:
00184082, tip dokumenta: OBR. POB-237,
št. dokumenta: 00184084, ime in priimek
pooblaščenca: Pulko Natalija, šifra:
072001206, PE: Maribor. Ob-3088/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazca stroge evidence: tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1459501,
tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1983781,
ime in priimek pooblaščenca: Pivec Mirko,
šifra: 0656, PE: Maribor. Ob-3089/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: AKA, št. dokumenta:
00031054, tip dokumenta: OBR. POB-237,
št. dokumenta: 00131726, tip dokumenta:
ZK, št. dokumenta 1665461, ime in priimek
pooblaščenca: Pivec Mirko, šifra: 0656, PE:
Maribor. Ob-3090/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta:
00748108, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št.
dokumenta: 00722996, tip dokumenta: OBR.
POB-237, št. dokumenta: 160745–160750,
ime in priimek pooblaščenca: Dervarič Milan,
šifra: 3899, PE: Maribor. Ob-3091/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
00074000, tip dokumenta: OBR. POB-237,
št. dokumenta: 00173508, tip dokumenta:
OBR. POB-237, št. dokumenta: 00173515,
ime in priimek pooblaščenca: Hedl Andrej,
šifra: 0292, PE: Maribor. Ob-3092/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: tip dokumenta: ZAK-2A/07,
št. dokumenta: 110452, 07-AOD-01/07,
št. dokumenta: 00671887, tip dokumenta:
ZAK-2A/07, št. dokumenta: 110935, tip
dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta:
00722946, ime in priimek pooblaščenca:
Skledar Venčeslav, šifra: 1183, PE: Maribor.
Ob-3093/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: ŽI-SZZ-06, št. dokumenta:
00026387, tip dokumenta: ŽI/06, št.
dokumenta: 00038358, tip dokumenta:
OBR. POB-237, št. dokumenta: 166321, tip
dokumenta: OBR. POB-237, št. dokumenta:
170353–170354, tip dokumenta: 07AOD-01/07, št. dokumenta: 00387971,
ime in priimek pooblaščenca: Radovanović
Rado, šifra: 1186, PE: Maribor. Ob-3094/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
c. 3a, 6503 Koper, obrazec stroge evidence:
tip dokumenta: CORIS ZAN 10/07, št.
dokumenta: 0487215–0487219, ime in
priimek pooblaščenca: Žunko Manja, šifra:
071008023, PE: Maribor. Ob-3095/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge
evidence: tip dokumenta: ZNP4/07, št.
dokumenta: 298231, tip dokumenta:
CORIS ZAN 10/07, št. dokumenta:
0430580, tip dokumenta: CORIS ZAN
10/07, št. dokumenta: 0473061–0473063,
tip dokumenta: CORIS ZAN 10/07,
št.
dokumenta:
0473065–0473070,
tip dokumenta: CORIS ZAN 10/07,
št.
dokumenta:
0487321–0487322,
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tip dokumenta: CORIS ZAN 10/07, št.
dokumenta: 0487326–0487327, ime in
priimek pooblaščenca: Skledar Venčeslav,
šifra: 3212, PE: Maribor. Ob-3096/11
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge
evidence: tip dokumenta: 07-TPO-01/07,
št. dokumenta: 002991, tip dokumenta:
08-SVI-02/07, št. dokumenta: 074128, tip
dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
074229, tip dokumenta: 08-SVI-02/07,
št. dokumenta: 074234, tip dokumenta:
OBR.
POB-237,
št.
dokumenta:
169717–169718, tip dokumenta: OBR.
POB-237, št. dokumenta: 169722–169724,
tip dokumenta: OBR. POB-237, št.
dokumenta: 170485, tip dokumenta: OBR.
POB-237, št. dokumenta: 170496–170498,
tip dokumenta: OBR. POB-237, št.
dokumenta: 186526–186527, ime in priimek
pooblaščenca: Bizjak Rajko Drago, šifra:
1013, PE: Maribor. Ob-3097/11
Amigos
d.o.o.,
Dolenjska
cesta
318,
Škofljica,
izvod
licence
št.
GE005001/03976/003, s serijsko številko
G0312496, za tovorno vozilo z reg. oznako
LJ-KC-078, z veljavnostjo do 7. 9. 2014.
gnz-319796
APV d.o.o., Vrhovo pri Šentlovrencu
17, Velika Loka, dovolilnico za Rusijo, št.
0513084, oznaka 643/11, izdana leta 2010,
in dovolilnici za Ukrajino, št. 002198, oznaka
804/03 in št. 004936, oznaka 804/03, izdani
leta 2010, izdala GZS. gnk-319715
Avdulovik Edin, Zbilje 7B, Medvode,
certifikata o NPK, izdal Šolski center
Celje, leto izdaje 2008, št. IZO-08/2009.
gns-319703
Avtoprevozništvo Andrej, Zabretova ulica
12, Ljubljana, licenca za voznika Edhama
Memića, št. 007537/BGD36-2-5315/2009,
izdano 11. 11. 2009, z veljavnostjo do 8.
5. 2010, izdala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gne-319742
Benšamine Christiaens, Kardeljeva
ploščad 13, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 90050870, izdala FDV. gnh-319768
Betrans Line d.o.o., Srgaši 33, Šmarje,
dovolilnice za mednarodni prevoz stvari
za BIH, št. 1009800, oznaka 070/11 in št.
1010833, oznaka 070/11 in za Makedonijo,
št. 003294, oznaka 807/11, izdala GZS za
leto 2010. gnj-319787
Bohinc Mojca, Zgornja Lipnica 9a, Kamna
Gorica, študentsko izkaznico, št. 01007200,
izdala Pedagoška fakulteta. gnx-319798
Božič Vojko, Kočevska cesta 110,
Škofljica, potrdila o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, izdalo
Ministrstvo za promet. gni-319788
Cesar Anja, Studor 1, Srednja vas v
Bohinju, študentsko izkaznico, št. 01005201,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnk-319786
Cvetko Janko, Cvetkovci 99, Podgorci,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500005305000, izdajatelj Cetis Celje.
gnw-319774
Ćelebić Esad, Savska cesta 13 a,
Domžale,
dovoljenje
za
delo,
št.
04289012168, velja od 22. 4. 2011 do 21.
4. 2013, izdal Zavod RS za zaposlovanje.
gni-319717
Dejan Klarić s.p., Cesta Cirila Tavčarja
8, Jesenice, potrdilo št. 009716/BGD24-2461/2010, izdano 3. 2. 2010, za voznika

Osmana Imširovića, z veljavnostjo do 31. 1.
2011. gnq-319784
Destra d.o.o., Zgornje Negonje 11,
Rogaška Slatina, dovolilnico za mednarodni
prevoz stvari za Ukrajino, ser. št. 060847,
oznaka 804/11, izdala GZS za leto 2010.
gnp-319781
Deželan Jože s.p., Zloganje 38, Škocjan,
licenco, številka 0301150, za vozilo
00678/005, registrska številka NM E6-285.
gns-319782
F & A Transport, Golica 2, Selca,
dovolilnico, št. 1892483, za državo Ukrajina,
oznaka države 804/03. gnu-319780
Feguš Boris, Nova vas 58, Markovci,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500027037000, izdal Cetis d.d.
gnr-319804
Gorenjska gradbena družba d.d.,
Jezerska cesta 20, Kranj, licenco, št.
GE003391/00027/056, za vozilo TAM
260T26BK, registrska št. KR K3 136.
gnv-319800
Gorenjska gradbena družba d.d.,
Jezerska cesta 20, Kranj, licenco, številka
GE003391/00027/039, za vozilo Mercedes
Benz Unimog, registrska št. KR 96 19M.
gnu-319801
Gorenjska gradbena družba d.d.,
Jezerska cesta 20, Kranj, licenco, številka
GE003391/00027/002, za vozilo Mercedes
Benz Unimog, registrska št. KR 96 18M.
gnt-319802
Guid Anja, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
18101296, izdala Filozofska fakulteta.
gnk-319736
Januzaj Isret, Ilichova ulica 21,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500007015000, izdajatelj Cetis d.d.
gnm-319759
Jože Urajnar s.p., Stari trg 28, Trebnje,
beloruska dovolilnica, št. 2045626/P005251,
izdalo Ministrstvo za promet. gnk-319790
Kema Puconci, d.o.o., Puconci 109,
Puconci, licence, št. GE002455/007, za
vozilo TAM 260 T 26 BK, registrska št. MSN2-757. gnx-319773
Mahkovec Tine, Dergomaška ulica
61, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63030178, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnu-319726
Markl Matic, Ribnica na Pohorju 46,
Ribnica na Pohorju, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdano na ime Markl
Matic, veljavnost od 24. 5. 2005, izdajatelj
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, št. 05/
SI-722/2005, leto izdaje 2005. gnj-319762
Mihalič Tina, Belokriška cesta 3,
Portorož - Portorose, študentsko izkaznico,
št. 20100235, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnc-319719
Monserrat Mas Teresa de Jesus,
Rožna dolina c. 27/3, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 70072101, izdala Akademija za
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.
gnf-319716
Perhavec Alenka, Vojkova ulica 18,
Vipava, knjižico reševalca iz vode, izdalo
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za
zaščito in reševanje, št. 1575. gns-319753
Plohl Kaja, Vinski vrh 80, Miklavž pri
Ormožu, študentsko izkaznico, št. 01010429,
izdala Pedagoška fakulteta. gng-319765
Sovič Tomaž, Koroška 8A, Velenje,
temeljno kvalifikacijo, izdano na ime Tomaž
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Sovič, veljavno od 27. 5. 2010 (neomejeno),
izdajatelj Formula, družba za izobraževanje
d.o.o. Maribor, št. 0003146, leto izdaje 2010.
gnt-319702
Špelič Dimitrij, Cesta na Brdo 53A,
Kranj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500011490000, izdajatelj Cetis d.d.
gnc-319769
Taraniš Hido, Tržna ulica 6, Ljubljana,
licence št. 011204, za avto Volkswagen
Sharan 2.0, serijska številka O1023794,
izdan 2. 2. 2011, ser. št. taxi nalepke:
O02105, izdana 2. 2. 2011. gnx-319723
Toplak
Igor,
Mestni
Log
70,
Ljubljana, vozno karto, št. 70072477,
izdal
Naravoslovnotehniška
fakulteta.
gnd-319743
Trojanšek Franc - s.p. Avtoprevoznik,
Vikrče 28, Ljubljana Šmartno, dovolilnico,
št. 3320, za državo Hrvaška, oznaka države
191/11. gns-319803
Vagner Tanja, Ribiška pot 39, Lenart
v Slov. goricah, študentsko izkaznico, št.
18060480, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnd-319718
Vode Peter, Osredke 45, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tehničnih strok Šiška. gnz-319746
Vokić Marko, Celovška cesta 163,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ledina. gnb-319745
Vujić Goran, Celjska cesta 53,
Vojnik, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500020217002, izdajatelj Cetis d.d.
gnp-319756
Zaletelj Iztok, Hafnerjeva pot 40,
Kranj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500011025000, izdajatelj Cetis d.d.
gnh-319739
Žnidarec Miroslav, Pongrac 116,
Griže, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500019432000, izdajatelj Cetis d.d.
gnh-319764
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