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Leto XXI

Javni razpisi
Št. 8015-40/2011-3

Ob-3360/11

Dopolnitev
V javnem razpisu za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 37 z dne 20. 5. 2011 (Ob-3124/11) s
strani Slovenskega regionalno razvojnega
sklada, se vključijo naslednje spremembe:
– v 3. poglavju »upravičena območja
izvajanja investicij v 9 regijah in v 56 občinah so:« se nadomesti z »upravičena
območja izvajanja investicij v 9 regijah in
v 57 občinah so:«
– v 3. poglavju upravičena območja se
k sedmemu navedenemu območju »Podravje: Benedikt, Cirkulane, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Podlehnik,
Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta
Ana, Videm, Zavrč, Žetale« doda občino
»Sveti Jurij v Slovenskih goricah.«
– v 9. poglavju merila se za tč. 3 doda
še tč. »4. Izvedljivost investicije (dodatnih
5 točk).« V istem poglavju se za stavkom
»Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.« vstavi nov stavek
»Maksimalno število točk po javnem razpisu je 105 točk.«
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 8015-4/2011-4

Ob-3359/11

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad
objavlja spremembo Javnega razpisa za
primarno kmetijsko pridelavo, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 12/2011 ter
št. 40/2011, v katerega se vključijo naslednje spremembe:
– v I. poglavju – Predmet razpisa,
upravičenci in višina razpisanih sredstev
se prvi odstavek 3. točke »Skupna višina razpisanih sredstev je 905.000 EUR
ugodnih posojil. Razpoložljiva sredstva
za Sklop 1 znašajo 500.000,00 EUR, za
Sklop 2 pa 405.000,00 EUR.« nadomesti s »Skupna višina razpisanih sredstev je 2.905.000 EUR ugodnih posojil. Razpoložljiva sredstva za Sklop 1
znašajo 2.000.000 EUR, za Sklop 2 pa
905.000,00 EUR.«

– v III. Poglavju – Finančni pogoji se
drugi odstavek 2. točke »Najvišja možna
višina odobrenih posojilnih sredstev na
projekt oziroma vlagatelja lahko znaša:
500.000 EUR za Sklop 1, 405.000 EUR za
Sklop 2.« nadomesti z »Najvišja možna
višina odobrenih posojilnih sredstev na
projekt oziroma vlagatelja lahko znaša:
1.000.000 EUR za Sklop 1, 500.000 EUR
za Sklop 2.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane
nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 8015-1/2011-6

Ob-3361/11

Spremembe
Slovenski regionalno razvojni sklad
objavlja spremembo Javnega razpisa za
ugodna posojila podjetništvu in projektom
kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011 (Ob1250/11) in njegove dopolnitve v Uradnem
listu RS, št. 40/11 z dne 27. 5. 2011 (Ob3210/11) (v nadaljevanju: javni razpis), v
katerega se vključi naslednja sprememba:
V poglavju I. javnega razpisa – »Predmet razpisa« se v točki 3. besedilo – »Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je
6.300.000,00 EUR, in sicer je namenjenih:
– 5.300.000,00 EUR podjetniškim projektom (namen B) in
– 1.000.000,00 EUR projektom dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja
kmetijskih proizvodov (namen A2).«
nadomesti s »Skupna višina razpisanih
ugodnih posojil je 12.300.000,00 EUR, in
sicer je namenjenih:
– 11.300.000,00 EUR podjetniškim projektom (namen B) in
– 1.000.000,00 EUR projektom dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja
kmetijskih proizvodov (namen A2).«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane
nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 331-22/2007/4

Ob-3369/11

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska

22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih
2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, z
dne 15. 4. 2011), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
(UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str.
1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta
(ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L
št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z
dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 108/2010
z dne 8. februarja 2010 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 36
z dne 9. 2. 2010, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredba Komisije (ES) št. 65/2011 z
dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi
z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L
št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga
je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI
2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007,
zadnjič spremenjenega s potrditvijo komisije št. D(2011)373953 z dne 30. 3. 2011
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2007-2013)
objavlja,
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II. javni razpis
za ukrep 132 – sodelovanje kmetijskih
proizvajalcev v shemah kakovosti hrane
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane« v okviru PRP 2007 – 2013,
za namen podpore kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v upravičeni shemi kakovosti
Evropske unije ali Republike Slovenije za delno pokritje stalnih stroškov, nastalih zaradi vključitve in sodelovanja v upravičenih shemah kakovosti. Podpora ima obliko letnega plačila, kjer
vlagatelji na letni ravni uveljavljajo delno pokritje stalnih stroškov. Podpora se upravičencu
dodeli za največ pet let.
Upravičene sheme kakovosti so ekološka pridelava in predelava, zaščiteni kmetijski pridelki
oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost), integrirana pridelava in višja kakovost.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.000.000,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 750.000,00 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– 250.000,00 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišji znesek pomoči znaša do 3.000 EUR na posamezno kmetijsko gospodarstvo, od
tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike
Slovenije pa 25%.

Vrsta javnega razpisa

ODPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do objave zaprtja
javnega razpisa na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Do podpore so upravičeni stalni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2011 do najkasneje 30. 6. 2015.
Podpora ima obliko letnega plačila, kjer vlagatelji na letni ravni uveljavljajo delno pokritje
stalnih stroškov in sicer z vlaganjem letnih vlog za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 ter
od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015. Podpora se upravičencu dodeli za največ pet let.

Cilj ukrepa:

Cilj ukrepa je spodbuditi kmetijske proizvajalce k sodelovanju v shemah kakovosti, ki pomenijo izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje in proizvodov in s tem prispevati k povečanju
dodane vrednosti v kmetijstvu in ponudbe na trgu.

Informacije o razpisu:

– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel.: 01 580 77 92, faks: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 45. člena
Uredbe PRP je predmet podpore v okviru
tega javnega razpisa podpora kmetijskim
gospodarstvom, ki sodelujejo v upravičeni
shemi kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije za delno pokritje stalnih stroškov, nastalih zaradi sodelovanja v upravičenih shemah kakovosti
(2) Skladno s prvim odstavkom 45. člena
Uredbe PRP so upravičene sheme kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije
sledeče:
– ekološka pridelava in predelava,
– zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila:
– zaščitena označba porekla,
– zaščitena geografska označba,
– zajamčena tradicionalna posebnost,
– integrirana pridelava in
– višja kakovost.
(3) Skladno z drugim odstavkom 45. člena Uredbe PRP je predmet podpore delno
pokritje stalnih stroškov nastalih zaradi
vključitve v sheme kakovosti hrane in s
sodelovanjem v njih. Predmet podpore ima
obliko letnega plačila, kar pomeni da vlagatelj lahko na letni ravni z letnimi vlogami
uveljavlja delno pokritje stalnih stroškov.

Podpora se enemu upravičencu lahko dodeli za največ pet let vendar najkasneje do
30. 6. 2015.
(4) Skladno z drugim odstavkom 45. člena Uredbe PRP se podpora dodeli za kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe in Prilog
Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006, 510/2006
in 834/2007.
III. Vlagatelji
(1) Skladno s prvim odstavkom 47. člena
Uredbe PRP so vlagatelji kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na
območju Republike Slovenije in so vključeni
v eno od shem kakovosti Evropske unije ali
nacionalno shemo kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega poglavja.
(2) Skladno z drugim odstavkom 47. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni
samo proizvajalci kmetijskih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
Vlagatelj mora ob vsakoletni oddaji vloge
izpolnjevati pogoje in obveznosti iz IV/1 in
IV/2 poglavja tega JR.
1. Splošni pogoji:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega

razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v
njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(3) Skladno s prvim odstavkom 48. člena
Uredbe PRP morajo vlagatelji izpolnjevati
naslednje splošne pogoje:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
– kmetijsko gospodarstvo mora predložiti kopijo certifikata ali potrdila o opravljeni
kontroli, ki dokazuje vključitev v upravičeno
shemo kakovosti;
– vlagatelj, ki uveljavlja podporo za
kmetijske proizvode z zaščiteno označbo
porekla, zaščiteno geografsko označbo
ali zajamčeno tradicionalno posebnostjo,
mora biti na dan oddaje vloge na javni razpis ta kmetijski proizvod vpisan v evropski register zaščitenih označb porekla in
zaščitenih geografskih označb oziroma
evropski register zajamčenih tradicionalnih posebnosti;
– vlagatelj, ki uveljavlja podporo za
kmetijske proizvode z višjo kakovostjo,
mora biti na dan oddaje vloge na javni
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razpis ta kmetijski proizvod vpisan v nacionalni register.
(5) Skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP se priznane aktivnosti ne
smejo pričeti izvajati pred rokom, določenem v tem javnem razpisu.
(6) Skladno z osmim, devetim in desetim
odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora
imeti vlagatelj:
– za nakazilo dodeljenih sredstev odprt
transakcijski račun v Republiki Sloveniji;
– ki je fizična oseba, stalno prebivališče
na ozemlju Republike Slovenije;
– ki je pravna oseba, dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije.
2. Podrobnejši pogoji
(1) Skladno s tretjim odstavkom 109. člena Uredbe PRP se predpisujejo podrobnejši
pogoji za dodelitev sredstev, ki so:
– kmetijske proizvode oziroma živila iz
shem kakovosti mora kmetijsko gospodarstvo prodajati skladno z zahtevami iz priloge
iz razpisne dokumentacije;
– na končnih proizvodih, ki se prodajajo se mora uporabljati nacionalni oziroma
evropski zaščitni znak.
IV/2: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Skladno s prvim odstavkom
127. člena Uredbe PRP se vloga na javni razpis šteje kot zahtevek za izplačilo
sredstev.
(2) Skladno z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP morajo biti aktivnosti zaključene in vsi računi plačani pred vložitvijo vloge na javni razpis, ki se šteje kot zahtevek
za izplačilo sredstev.
(3) Skladno s prvim odstavkom 49. člena,
tretjim odstavkom 109. člena in drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora upravičenec, k vlogi, ki se šteje kot zahtevek
priložiti naslednja dokazila:

Št.

Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti
zahtevku
1 Originalne račune ali overjene fotokopije računov, ki se upravičencu ne
vračajo ali originalne izvode računov
skupaj z njihovimi fotokopijami. V tem
primeru bo ARSKTRP fotokopije zadržala, originalne izvode računov pa
po opravljenih kontrolah vrnila upravičencu
2 Dokazila o plačilih
(4) Vsi originalni računi oziroma overjene
fotokopije računov in dokazila o plačilu se
morajo glasiti na upravičenca oziroma kmetijsko gospodarstvo.
(5) Skladno s petim odstavkom 127. člena
Uredbe PRP morajo, za izplačila sredstev v
tekočem letu, upravičenci vlogo, ki se šteje
kot zahtevek za izplačilo sredstev poslati na
ARSKTRP od 1. januarja do 5. oktobra in od
6. decembra do 31. decembra. Vloge, ki se
štejejo kot zahtevki, poslane med 6. oktobrom
in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo.
(6) Skladno s šestim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se na podlagi vložene popolne vloge, ki se po tem javnem razpisu šteje
kot zahtevek za izplačilo sredstev sredstva
izplačajo na transakcijski račun upravičenca
po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.
IV/3: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora upravičenec izpolnjevati pet
let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
(1) Skladno z drugim odstavkom 48. člena in četrtim odstavkom 121. člena uredbe
PRP mora končni prejemnik sredstev na
ARSKTRP poročati še pet let po zadnjem
izplačilu sredstev. Poročilo mora poslati
na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta
za preteklo leto na predpisanem obrazcu,
objavljenem na spletni strani ARSKTRP.

Upravičeni strošek
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(2) Skladno s tretjim odstavkom 48. člena in tretjim odstavkom 121. člena Uredbe
PRP mora končni prejemnik biti vključen v
shemo kakovosti še pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
V. Omejitev sredstev
(1) Skladno s 119. členom Uredbe PRP
veljajo naslednje omejitve sredstev:
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za
iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge
samo iz enega ukrepa po tej uredbi;
– sredstva se ne odobrijo in izplačajo
upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in
v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel
sredstva državnega proračuna Republike
Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva;
– sredstva se ne dodelijo za aktivnosti
zunaj območja Republike Slovenije.
(2) Skladno s četrtim odstavkom 46. člena Uredbe PRP in s točko b) prvega odstavka 32. člena Uredbe 1698/2005/ES se
podpore ne dodelijo za:
– kmetijska gospodarstva, ki prejmejo
za isti namen podporo na podlagi ukrepov
I. stebra kmetijske politike, navedenih v
Uredbi 1974/2006/ES,
– projekte, ki prejmejo za isti namen podporo na podlagi ukrepov, navedenih v Uredbi Komisije (ES) 1857/2006,
– sheme, katerih edini cilj je zagotavljanje višje ravni nadzora nad spoštovanjem
obveznih standardov iz zakonodaje Evropske unije ali nacionalne zakonodaje.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s prvim in drugim odstavkom 46. člena Uredbe PRP so upravičeni
stroški stalni stroški, ki nastanejo z vključitvijo v sheme kakovosti in sodelovanjem v
njih, kateri lahko nastanejo od 1. januarja
2011 do 30. junija 2015. Upravičeni stroški
zajemajo:

Dodatna pojasnila

Za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila (sheme Skupnosti) in višjo kakovost (nacionalna shema)
1

Stroški kontrole, ki zagotavlja skladnost z zahtevami iz specifikacij

– certificiranje,
– letna zunanja kontrola,
– nenapovedana zunanja kontrola,
– kontrola skupine proizvajalcev,
– notranja kontrola.

2

Stroški analiz preiskav vzorcev kmetijskih proizvodov oziroma surovin, zahtevanih – organoleptične analize,
v specifikacijah proizvodov
– fizikalno-kemične analize,
– mikrobiološke analize,
– določanje GSO
– druge analize, ki so jasno zahtevane po
specifikaciji proizvoda

3

Administrativni stroški

– letna članarina za vključevanje v skupino
proizvajalcev proizvoda,
– vodenje evidenc za shemo kakovosti,
– stroški tiskanja materiala za označevanje
simbolov kakovosti (tisk na embalažo-kartonska, papirna, steklena; vrečke; nalepke).

Za ekološko pridelavo in predelavo (shema Skupnosti)
1

Stroški kontrole, ki zagotavlja skladnost s predpisi iz tega področja

– certificiranje oziroma letna kontrola pridelave na kmetijskem gospodarstvu (kontrola za
ekološko, biodar, demeter),
– letna kontrola predelovalnega obrata na
kmetijskem gospodarstvu (kontrola za ekološko, biodar, demeter),
– kontrola skupine proizvajalcev (kontrola za
ekološko, biodar, demeter).
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Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

2

Stroški analiz preiskav živil rastlinskega in živalskega izvora, krme in tal

– fizikalno-kemične analize,
– določanje GSO,
– Mikrobiološke analize
– druge analize, ki dokazujejo izpolnjevanje
zahtev za ekološko pridelavo in predelavo,
demeter in biodar.

3

Administrativni stroški

– letna članarina za vključevanje v skupino
proizvajalcev proizvoda iz sheme kakovosti
(društva za ekološko shemo kakovosti, zveza ekoloških kmetov, biodar, demeter, druge
skupine za shemo kakovosti),
– vodenje evidenc za shemo kakovosti,
– stroški tiskanja materiala za označevanje
simbolov kakovosti (tisk na embalažo-kartonska, papirna, steklena; vrečke; nalepke).

Za integrirano pridelavo (nacionalna shema)
1

Stroški kontrole, ki zagotavlja skladnost s predpisi iz tega področja

– ������������������������������������������
letna kontrola pridelave na kmetijskem gospodarstvu

2

Administrativni stroški

– letna članarina za vključevanje v skupino
proizvajalcev proizvoda,
– vodenje evidenc za shemo kakovosti,
– stroški tiskanja materiala za označevanje
simbolov kakovosti (tisk na embalažo-kartonska, papirna, steklena; vrečke; nalepke).

(2) Skladno z drugim odstavkom 46. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni
stalni stroški, ki so nastali od 1. Januarja
2011 do 30. Junija 2015.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 46. člena Uredbe PRP vlagatelj vloži vlogo na javni
razpis za nastale stalne stroške v tekočem
letu. Vloga na javni razpis se vlaga po nastanku stroškov in sicer enkrat v tekočem
letu. Podpora se upravičencu dodeli za največ 5 let.
(4) Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen
strošek.
(5) Do podpore pa niso upravičeni niti
ostali stroški iz tretjega odstavka 71. člena
Uredbe 1698/2005/ES ter naslednji stroški:
– stroški tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančni stroški,
– splošni upravni stroški.
VII. Finančne določbe
– 1. Splošni finančni pogoji
(1) Skladno s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
(2) Finančna pomoč se skladno s prvim
odstavkom 49. člena Uredbe PRP dodeli v
obliki letnega izplačila.
(3) Skladno z drugim odstavkom 49. člena Uredbe PRP so vlagatelji, ki so vključeni v sheme kakovosti, upravičeni do letne
podpore v višini, ki je navedena v spodnji
tabeli:
Št. Struktura financiranja glede na vrsto
sheme kakovosti

1

Ekološka pridelava
in predelava (shema Skupnosti)

Delež podpore
v EUR na
posamezno
kmetijsko gospodarstvo
do 3.000

Št. Struktura financiranja glede na vrsto
sheme kakovosti

Delež podpore
v EUR na
posamezno
kmetijsko gospodarstvo

2

Zaščiteni kmetijski
pridelki oziroma
živila: zaščitena
označba porekla,
zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost
(sheme Skupnosti)
in proizvodi višje
kakovost (nacionalna shema)

do 1.500

3

Integrirana pridelava (nacionalna
shema)

do 1.000

(4) Skladno s tretjim odstavkom 49. člena Uredbe PRP znaša najvišji znesek dodeljene finančne pomoči na vlagatelja do
vključno 3.000 EUR.
– 2. Podrobnejši finančni pogoji
(1) Skladno z drugim in tretjim odstavkom 46. Člena Uredbe PRP se podpora
enemu upravičencu dodeli vsako leto v
obliki letnega izplačila na podlagi letne vloge za stalne upravičene stroške, nastale
v tekočem letu. Do podpore so upravičeni
stalni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2011 do
najkasneje 30. 6. 2015. Podpora ima obliko
letnega plačila, kjer vlagatelji na letni ravni
uveljavljajo delno pokritje stalnih stroškov in
sicer z vlaganjem letnih vlog za obdobje od
1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, od 1. 1. 2012 do
31. 12. 2012, od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013,
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 ter od 1. 1.
2015 do 30. 6. 2015. Podpora se upravičencu dodeli za največ pet let.

(2) V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo vključeno v več shem kakovosti, se za
vsako shemo kakovosti posebej upošteva
dovoljena zgornja meja, vendar maksimalna
podpora na kmetijsko gospodarstvo ne sme
presegati 3.000 EUR.
(3) Skladno s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se vloga na javni razpis
šteje kot zahtevek za izplačilo sredstev.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Skladno s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in
MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) povabilo k oddaji vloge, navodilo vlagateljem za izdelavo in oddajo vloge, seznam informacijskih točk, slovar temeljnih
pojmov, seznam proizvodov, ki so upravičeni do podpore;
(b) prijavni obrazec;
(c) zahtevek za izplačilo sredstev.
(2) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
(3) V skladu s 30. člen om Zkme-1 se
vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže.
(4) Vlagatelj lahko pridobi informacije o
javnem razpisu na informacijski točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792, od ponedeljka do
četrtka od 8. do 14.30 ali na informacijskih
točkah KGZS, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si.
IX. Rok in način prijave
(1) V okviru tega javnega razpisa lahko
vlagatelj vloži za vsako tekoče leto 1 vlogo
torej največ pet vlog na vlagatelja.
(2) Skladno s 111. člena Uredbe PRP
je potrebno vlogo na javni razpis poslati
priporočeno po pošti ali oddati v vložišču
ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in
sicer od naslednjega dne po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu republike Slovenije
do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na
spletnih straneh MKGP.
(3) Vloga na javni razpis se vlaga pisno
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKGP
in ARSKTRP. Sestavni deli vloge na javni
razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po
vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti
razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče
ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja, kot to določa tretji odstavek 111. člena
Uredbe PRP. »Ne odpiraj – vloga na drugi
javni razpis za ukrep 132 – Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane.«
(4) Prepozne vloge se s sklepom zavrže.
X. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
(1) Skladno s četrtim odstavkom 49. člena Uredbe PRP se ukrep izvaja z odprtim
javnim razpisom in se izberejo projekti do
porabe sredstev, razpisanih za ta namen v
obdobju izvajanja PRP 2007–2013 v letih
2011–2013, v skladu s postopkom iz XXI.
poglavja Uredbe PRP.
(2) Skladno s 110. členom Uredbe PRP
se v odprtem javnem razpisu vloge odpirajo
in obravnavajo ter se zahteva odprava pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog
na javni razpis. Sredstva se dodeljujejo do
višine razpisanih sredstev po vrstnem redu
prejema popolnih vlog na javni razpis, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje.
X/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen v
XXI. poglavju Uredbe PRP.
(2) V skladu s prvim odstavkom 112. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni
razpis ni javno.
(3) V skladu s četrtim odstavkom
111. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in
odobrava vloge na javni razpis ter zahteva
odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem
redu oddaje vlog na javni razpis oziroma po
vrstnem redu prejema popolnih vlog na javni
razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila, do
porabe razpisanih sredstev za posamezen
javni razpis.
(4) Po odprtju vloge na javni razpis se
preveri njena popolnost v skladu z 52. členom Zkme-1.
(5) Vloge, ki so popolne in vsebinsko
ustrezne se uvrstijo na seznam popolnih
vlog. Odobrijo se le tiste vloge, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, do porabe sredstev.
(6) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge na javni razpis je v skladu s tretjim odstavkom
112. člena Uredbe PRP 30 dni od dneva
vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas
njenega prejema se šteje datum in čas (ura,
minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču
ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na
javni razpis na ARSKTRP, se dopolnjena
vloga na javni razpis ponovno pregleda.
(7) Sredstva se odobrijo popolnim vlogam do porabe sredstev.
(8) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu

odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki
jo izda ARSKTRP.
(9) V skladu s četrtim odstavkom
111. členom Uredbe PRP se v primeru,
če je skupna višina zaprošenih sredstev
višja od razpisanih sredstev, in imata na
zadnjem mestu seznama prejetih vlog na
javni razpis dve ali več vlog na javni razpis
na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju
vrstnega reda prispelih vlog na javni razpis.
Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. O
dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje
predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(10) V skladu s petim odstavkom
111. členom Uredbe PRP se žrebanje opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne
številke vlog na javni razpis se izpišejo na
prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
na javni razpis se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se
odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in
komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko
izžrebane vloge na javni razpis ter izžrebani
listek takoj odda komisiji.
(11) V skladu s šestim odstavkom
111. člena Uredbe PRP se o žrebanju se
sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje in vlagatelji, če so navzoči.
X/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s
katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in
obveznosti. V skladu s prvim odstavkom
75. člena Uredbe 1698/2005/ES lahko kontrole izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje
v okviru MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kontrolami
se preveri znesek, ki se izplača upravičencu
na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne
sankcije se uporabijo skladno s 30. členom
Uredbe 65/2011/EU.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno v 57. členu
Zkme-1 in 122. členu Uredbe PRP.
(4) V skladu s prvim odstavkom 123. člena Uredbe PRP se z globo 200 EUR kaznuje
končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje
poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju
obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena
Uredbe PRP.
X/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. Členu Uredbe PRP
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu
s 57. členom Zkme-1.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve
nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva
vračilo že izplačanih sredstev v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
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(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v
tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s
to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1;
b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o
pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev;
c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v
primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti
ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa
javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik
sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Št. 430-74/2011/124

Ob-3406/11

Javni razpis
za krepitev razvojnih oddelkov v
podjetjih
v okviru:
operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013
1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti
Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki
in raziskovalci za konkurenčnost
podjetij
1. Pravna podlaga
Podlaga za izvedbo javnega razpisa je
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list, RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06
– ZDru-1, 112/07 in 9/11; v nadaljevanju:
ZRRD), Zakon o javnih agencijah (Uradni
list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 –
ZEKom-C), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4), Proračun
Republike Slovenije za leto 2011 (DP 2011,
Uradni list RS, št. 99/09), Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (DP2012, Uradni list RS, št. 96/10), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti

Stran

1302 /

Št.

43 / 3. 6. 2011

2011 in 2012 (ZIPRS1112, Uradni list RS,
št. 96/10 – in 4/11), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09),
Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje
2007–2012, Odločba komisije za nadzor
nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št. N 472/2006 – Slovenija
št. K (2006) 5658, z dne 17. 11. 2006, Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7.
2006 o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL
L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba
1083/2006/ES), Uredba (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999
(UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, z
vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str.
1, z vsemi spremembami; v nadaljevanju:
Uredba 1828/2006/ES), Operativni program
razvoja človeških virov za obdobje 2007–
2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne
21. 11. 2007), Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05,
26/06, 80/07, 89/08 in 102/09), Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike
za programsko obdobje 2007–2013 (verzija 1.10/december 2010), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in
79/10) in Sklep Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, OP RČV o potrditvi
instrumenta javni razpis za izbor operacij
»Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih
št. 303-42/2011/4.«.
2. Naročnik in izvajalec: naročnika razpisa sta Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo ter Ministrstvo za gospodarstvo. Izvajalec javnega razpisa ter pogodbena stranka, s katero bo prijavitelj v primeru izbora sklenil pogodbo o sofinanciranju,
je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), ki pri predmetnem razpisu nastopa kot posredniško telo v sistemu
kohezijske politike za sredstva Evropskega
socialnega sklada.
3. Predmet razpisa
3.1. Namen in cilji javnega razpisa
Namen razpisa je krepitev razvojne
funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in
usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov (v nadaljevanju: raziskovalcev) v interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah (v nadaljevanju: RR skupinah) in s
tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih
razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Razpis se izvaja na osnovi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Cilj razpisa je krepitev RR skupin v podjetjih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine
oziroma v podjetjih, ki načrtujejo krepitev
obstoječih RR oddelkov ali skupin s specialističnimi znanji na novih razvojno raziskovalnih področjih. Rezultat programa, prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu
po zaključku financiranja, je vzpostavljena
nova RR skupina v podjetju, registrirana v
Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Agenciji RS za raziskovalno
dejavnost (v nadaljevanju: ARRS).
Ministrstvo z javnim razpisom sledi ciljem
Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011–2020, ki med ključne prioritete
razvojne politike države postavlja krepitev
inovacijskih sposobnosti podjetij in naslednje cilje:
– povečevanje števila in deleža raziskovalcev v poslovnem sektorju; spodbujanje
prehodov raziskovalcev iz javnega v poslovni sektor,
– povečanje števila in deleža doktorjev
znanosti med raziskovalci v poslovnem sektorju; spodbujanje zaposlovanja in usposabljanja mladih raziskovalcev, spodbujanje
zaposlovanja vrhunskih strokovnjakov v
podjetjih in
– povečanje števila interdisciplinarnih
raziskovalno razvojnih skupin v poslovnem
sektorju.
3.2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove RR
skupine, ki izhaja iz predložene strategije
podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih
sposobnosti (v nadaljevanju: razvojna strategija).
Prijavitelji lahko za izvajanje razvojne
strategije pridobijo sofinanciranje stroškov
za več aktivnosti, ki so:
– A1: Zaposlitev oziroma usposabljanje
mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij za delo v novi RR skupini,
– A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih
raziskovalnih organizacij v Sloveniji oziroma
iz javnih ali zasebnih raziskovalnih organizacij iz drugih držav, za delo v novi RR
skupini,
– A3: Zaposlitev ali najem vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz
tujine za prenos novih znanj na specializiranih RR področjih in
– A4: Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev v podjetju v novo RR skupino.
Prijavitelji iz nabora možnih aktivnosti
izberejo tiste, ki so utemeljene v predloženi
razvojni strategiji, ob upoštevanju naslednje omejitve: pridobitev sofinanciranja za
aktivnost A4: vključevanje že zaposlenih
raziskovalcev v podjetju v novo RR skupino je možna le ob hkratnem izvajanju vsaj
ene aktivnosti od A1 do A3 oziroma ob zagotovitvi vsaj ene nove redne zaposlitve s
polnim delovnim časom v novi RR skupini
podjetja.
Skupen obseg aktivnosti za sofinanciranje javnih sredstev po tem javnem razpisu je
lahko največ do 8 zaposlitev raziskovalcev,
izraženo v ekvivalentu polne zaposlitve oziroma največ do 400.000,00 EUR na podjetje
v celotnem obdobju financiranja.
Izbrane aktivnosti, ki so skladne s predloženo razvojno strategijo skupno predstavljajo program razvoja RR skupine, ki je v
sistemu kohezijske politike opredeljen kot
operacija (v nadaljevanju: operacija).
4. Pogoji javnega razpisa
4.1. Pogoji za kandidiranje

Pogoji za kandidiranje na tem javnem
razpisu so naslednji:
1. Pravočasno prispetje vloge (podrobneje določeno v točki 11) in pravilno označena ovojnica (podrobneje opredeljeno v
točki 10.2)
2. Popolnost vloge (podrobneje opredeljeno točki 10.1)
3. Ustreznost prijaviteljev v skladu s pogoji v točki 4.2.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz
prve točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom strokovne komisije zavržena.
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo
podali nepopolne vloge, pozvala, da vloge
dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k
dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v
določenem roku, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje bodo zavrnjene.
4.2. Pogoji za prijavitelje
Prijavitelji so lahko osebe zasebnega
prava ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB3
in 33/11; v nadaljevanju: ZGD) ali osebe zasebnega prava po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 in spremembe) (v
nadaljevanju: podjetja).
Prijavitelj mora ob prijavi in ob podpisu
pogodbe z ministrstvom izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,
2. na dan 31.12. v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloge ni bil
v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10,
106/10 in 26/11),
3. ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije,
4. ni podjetje v težavah, ne prejema in
tudi ni v postopku pridobivanja finančne
pomoči države po Smernicah skupnosti o
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij (Uredba 2004/C 244/02),
5. za iste stroške ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih
stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih
finančnih sredstev evropskega, državnega
ali občinskega proračuna;
6. ni na seznamu podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07,
68/07, 29/08, 55/08, 91/08, 94/09 in 25/10,
v nadaljevanju: ZPKor) ne smejo poslovati poslovni subjekti iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena ZPKor, ali na
seznamu subjektov, za katere velja omejitev
po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10,
26/11 in 30/11 Skl. US: U-I-36/11-8).
Prijavitelji so lahko podjetja, ki:
7. imajo najmanj tri zaposlene na dan
31. 12. 2010 oziroma 31. 12. 2011, če se
vlogo odda v letu 2012,
8. poslujejo vsaj dve poslovni leti pred
oddajo vloge na javni razpis, kar se dokazuje s podatki iz javnih evidenc AJPES.
4.3. Pogoji za operacijo
Operacija mora biti skladna z namenom
in predmetom razpisa. Z izbranimi aktivnostmi iz točke 3.2. mora prijavitelj dokazati realnost doseganja ciljev razpisa:
– registracija nove RR skupine v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejav-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nosti pri ARRS z najmanj tremi raziskovalci, izraženo kot ekvivalent polne zaposlitve
(FTE) raziskovalca. V skupino morajo biti
vpisani vsi raziskovalci, katerih zaposlitev je
bila sofinancirana v okviru operacije,
– realizirana vsaj ena nova redna zaposlitev s polnim delovnim časom v novi RR
skupini, najmanj za čas trajanja operacije.
Za posamezne vrste aktivnosti morajo
biti izpolnjeni še naslednji pogoji:
A1: Zaposlitev ali usposabljanje mladega raziskovalca, vpisanega na podiplomski
študij
Sofinanciranje lahko zajema zaposlitev
mladega raziskovalca s polnim delovnim časom ali delo že zaposlenega raziskovalca,
vpisanega na podiplomski študij, za polni
delovni čas, ki ustreza naslednjim kriterijem
za mlade raziskovalce:
– je pri vpisu v 1. letnik star do vključno
35 let. Če se kandidat vpisuje v 2., 3. ali 4.
letnik podiplomskega študija, se starostna
meja sorazmerno dvigne nad 35 let, in sicer
se za vsak vpisan letnik v preteklih študijskih letih doda eno leto. Starostna meja
se dvigne tudi v primeru daljše bolezenske
odsotnosti, starševskega varstva v času podiplomskega študija ali drugih razlogov, če
je podaljšanje študija odobreno s strani visokošolske organizacije,
– še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca po programih Javne agencije RS za
raziskovalno dejavnost in Tehnološke agencije Slovenije in ni prejemnik sredstev po Javnem razpisu ministrstva »Inovativna shema
za sofinanciranje doktorskega študija«.
Status mladega raziskovalca v predmetnem razpisu je potrditev vpisa v 1., 2. ali 3.
letnik podiplomskega študija po bolonjskem
študijskem programu tretje stopnje ali v 4.
letnik podiplomskega študija po dosedanjem
študijskem programu, pri čemer mora imeti
kandidat, vpisan na dosedanji študijski program, pridobljen tudi sklep senata visokošolskega zavoda o odobritvi neposrednega
prehoda na doktorski študij ali znanstveni
naslov magister znanosti.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev so:
potrdilo o vpisu mladega raziskovalca na
podiplomski študij in potrdilo o zaposlitvi za
polni delovni čas v organizaciji prijavitelja.
V primeru vpisa v 4. letnik podiplomskega
študija po dosedanjem študijskem programu
se zahteva tudi sklep senata visokošolskega
zavoda o odobritvi neposrednega prehoda
na doktorski študij ali znanstveni naslov magister znanosti.
A2: Zaposlitev raziskovalca iz raziskovalnih organizacij
Sofinanciranje lahko zajema zaposlitev
raziskovalca iz JRO v Sloveniji ali zaposlitev
raziskovalca iz javne ali zasebne raziskovalne organizacije v tujini, v obsegu najmanj
30% redne zaposlitve. Pogoj za raziskovalce iz JRO je najmanj specializacija po
visokošolski univerzitetni izobrazbi ali magisterij znanosti, dokazana zaposlitev v JRO
in status raziskovalca.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev so: potrdilo o predhodni zaposlitvi v JRO in o zaposlitvi v organizaciji prijavitelja, podatki o
raziskovalcu iz evidenc ARRS.
A3: Zaposlitev ali najem vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali
iz tujine
Sofinanciranje zajema vključitev vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov v RR
skupino, bodisi v obliki redne, delne zaposlitve ali pogodbe z raziskovalcem. Pogoji za

vrhunske raziskovalce in strokovnjake so reference, ki odgovarjajo pogojem za vodenje
raziskovalnih projektov po pravilih ARRS,
zajetih v Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in
razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05
in 122/06).
Dokazila o izpolnjevanju pogojev zajemajo: potrdilo o zaposlitvi oziroma sklenjena pogodba z raziskovalcem, življenjepis in
reference strokovnjaka.
A4: Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev v podjetju v novo RR skupino
Sofinanciranje zajema kritje stroškov
dela zaposlenih raziskovalcev v podjetju, z
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najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo in v obsegu, s katerim so prerazporejeni
na delo v novi RR skupini.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev so: potrdilo (sklep ali pogodba o zaposlitvi) o prezaposlitvi v novo RR skupino.
5. Merila in postopek za izbor programov
5.1. Merila za izbor
Vse pravočasne, pravilno označene in
popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje iz 4. točke in bodo
skladne z namenom in predmetom javnega
razpisa, bo ocenila ocenjevalna komisija na
podlagi naslednjih meril:

Merilo

Št. točk

1) Skladnost operacije z razvojno strategijo podjetja
Prispevek programa k uresničevanju strateških ciljev podjetja
Predviden skupen obseg vlaganj v krepitev razvojnih sposobnosti podjetja
Utemeljitev vlaganj na novo RR področje z vidika razvoja podjetja
Razvoj novih produktov ali storitev in novih trgov

30

2) Obseg in struktura nove RR skupine
Število novih zaposlitev in število zaposlenih mladih raziskovalcev
Število vključenih mednarodnih strokovnjakov
Interdisciplinarnost, število različnih raziskovalnih področij
Sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami in drugimi podjetji

30

3) Realnost izvedbe in doseganja rezultatov
Ocena sposobnosti (obseg vlaganj v RR, obstoječe RR skupine in kadrovske sposobnosti,
reference in RR projekti ...)
Obseg lastnih sredstev sofinanciranja in načrtovanih dodatnih vlaganj
Skladnost ciljev in terminskega ter finančnega načrta izvajanja programa
Kakovost predstavitve strategije, programa in načrta izvedbe

20

4) Prispevek projekta k ciljem nacionalne strategije in operativnega programa
Prenos znanja in povezovanje javnih RR organizacij ter gospodarstva
Zaposlovanje raziskovalcev v gospodarstvu
Krepitev razvojnih oddelkov in skupin v mikro, malih in srednje velikih
podjetjih
Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja in zagotavljanja enakih možnosti

20

Skupaj

Merila za ocenjevanje so natančneje
opisana v razpisni dokumentaciji, priloga:
»Ocenjevalni list«.
Največje število možnih točk je 100. Število točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je najmanj 60. Ob tem mora vloga
za pridobitev sofinanciranja pri vsakem od
meril doseči najmanj polovico točk.
5.2. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila
strokovna komisija za vodenje postopka
javnega razpisa, ki jo je s sklepom imenoval minister za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo (v nadaljevanju: strokovna
komisija) in v katerem so člani Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
in Ministrstva za gospodarstvo.
Strokovna komisija ministrstva bo vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 4. točke
javnega razpisa predala v postopek ocenjevanja ocenjevalni komisiji.
Ocenjevanje vlog bo izvedla ocenjevalna komisija, ki jo bo imenoval minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v

100

nadaljevanju: ocenjevalna komisija) in ki
bo sestavljena iz domačih strokovnjakov.
Ocenjevalni postopek bo temeljil na merilih za ocenjevanje iz. 5.1 točke javnega
razpisa in ocenjevalnega lista, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsako posamezno vlogo ocenjujeta
dva ocenjevalca, ki na usklajevalnem sestanku skupaj izpolnita ocenjevalni list in
podata eno skupno oceno, obrazloženo po
merilih iz 5.1. točke javnega razpisa, kot je
to določeno v ocenjevalnem listu. Pri tem
dodelita število točk vsakemu posameznemu kriteriju znotraj merila. Seštevek točk
posameznih kriterijev tvori skupno število
točk merila. Ocenjevalca se opredelita in
obrazložita vsak kriterij znotraj merila in
tudi merilo kot celota.
Ocenjevalna komisija bo skupne ocene
posameznih vlog na ocenjevalnih listih,
obrazloženo po merilih iz 5.1. točke javnega razpisa, predložila strokovni komisiji.
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje predlaga
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vloge po vrstnem redu števila dobljenih
točk.
Za izbrane operacije bosta v drugi fazi
strokovna komisija ministrstva in izbrani
prijavitelj uskladila finančno konstrukcijo
operacije in dinamiko financiranja glede na
v razpisu določene standardne stroške in
oceno realnosti izvedbe v obdobju upravičenosti. V kolikor v postopku pogajanj med
ministrstvom in prijaviteljem ne pride do soglasja o predmetu pogajanj, vloga ne bo
izbrana in predložena v potrditev.
Na podlagi usklajenih predlogov bo strokovna komisija pripravila predlog končne liste izbranih vlog in ga predložila v potrditev
in podpis ministru za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo.
Končna višina dodeljenih sredstev v pogodbi ne sme presegati višine sredstev, potrjene na osnovi vloge na razpis.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago upravičencem
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti;
prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in
raziskovalci za konkurenčnost podjetij.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša največ do
20.000.000,00 EUR, in sicer:
– namenska sredstva EU – ESS v višini
17.000.000,00 EUR,
– slovenska udeležba v višini
3.000.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
ministrstva:
– 6942 Raziskovalci za gospodarstvo –
ESS-07-13-EU;
– 6983 Raziskovalci za gospodarstvo –
ESS-07-13-slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša do 85%, delež
sredstev slovenske udeležbe pa 15%.
Maksimalna višina sofinanciranja posamezne operacije je največ do 400.000,00
EUR na prijavitelja v celotnem obdobju
upravičenosti.
Dinamika sofinanciranja operacije bo
določena s pogodbo med ministrstvom in
izbranim upravičencem, v odvisnosti od načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
Razpis je odprt do porabe sredstev. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
objavo sklepa ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo o povečanju v Uradnem listu RS do poteka razpisa.
7. Upravičeni stroški in način financiranja
7.1. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Javni razpis se izvaja po shemi državnih pomoči za raziskave in razvoj: program tehnološkega razvoja, št. priglasitve
N 472/2006-Slovenija, z dne 17. 11. 2006.
Upravičeni so stroški temeljnih (za aktivnost A1) in industrijskih raziskav (aktivnosti A2-A4) na podlagi sheme državnih
pomoči.
Operacije morajo dokazati, da je pomoč
bistvenega pomena za uspeh operacije in
da operacije ne bi bilo mogoče izvesti brez
pomoči. Operacija se zaradi tega ne sme
pričeti izvajati pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva.
Prijavitelji morajo v prijavi utemeljiti
spodbujevalni učinek pomoči z informacijami, s katerimi dokažejo, da jih bo pridobljena pomoč po tem razpisu spodbudila k
izvajanju dodatnih aktivnosti na področju
razvojno raziskovalne dejavnosti.
Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči. Skupna višina prejetih državnih pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati
najvišje dovoljene višine sofinanciranja ali
zneska državne pomoči kot določa shema.
7.2. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo
potekalo po sistemu standardnega stroška
na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike in Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških.
Standardni strošek operacije predstavlja strošek dela polno zaposlenega raziskovalca na letni ravni. Strošek dela je
določen na podlagi Uredbe o normativih
in standardih za določanje sredstev za
izvajanje nacionalnega raziskovalnega
in razvojnega programa (Uradni list RS,
št. 74/04 s spremembami) in določenih
cenah ARRS za leto 2010. Metodologija
izračuna standardnega obsega stroškov
na operaciji po posameznih sklopih aktivnosti ter zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov
so podrobneje predstavljena v razpisni
dokumentaciji v prilogi: »Metodologija izračuna standardnega obsega stroškov na
operaciji.«

Stroški operacije so upravičeni le pod
pogoji, da:
– so dejansko nastali in so neposredno
povezani z izvedbo operacije,
– so nastali v obdobju upravičenosti
ter so prepoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja,
– so izkazani v skladu z določenimi
standardnimi stroški na enoto in z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili.
Upravičenost stroškov prejemniki sredstev dokazujejo z dokazili o doseženih
rezultatih, ki so bili načrtovani in potrjeni
v vlogi za sofinanciranje ter predstavljajo
osnovo za določitev obsega financiranja.
Dokazila za upravičenost stroškov operacije za posamezni sklop aktivnosti so:
– dokazila o zaposlitvi mladih raziskovalcev za polni delovni čas za obdobje
sofinanciranja in dokazila o izpolnjenih pogojih na podiplomskem študiju,
– dokazila o zaposlitvi raziskovalcev iz
JRO v Sloveniji ali zaposlitvi raziskovalcev
iz javne ali zasebne raziskovalne organizacije v tujini za delo v novi RR skupini, v
obsegu najmanj 30% polnega delovnega
časa in za obdobje sofinanciranja,
– dokazila o zaposlitvi ali najemu vrhunskih strokovnjakov za delo v novi RR
skupini za obdobje sofinanciranja,
– dokazila o prezaposlitvi že zaposlenih raziskovalcev v podjetju na delo v novi
RR skupini za obdobje sofinanciranja.
V primeru, da prejemniki sredstev ne
predložijo dokazil o upravičenosti stroškov
za posamezni sklop aktivnosti niso upravičeni do sredstev sofinanciranja oziroma
morajo povrniti že prejeta sredstva.
Ob dokazilih za upravičenost stroškov
za posamezni sklop aktivnosti morajo
prejemniki dokazati tudi doseganje ciljev
javnega razpisa in podati ob zaključku
operacije dokazilo o registraciji nove RR
skupine v Evidenci izvajalcev raziskovalne
in razvojne dejavnosti pri ARRS, v kateri so vključeni vsi raziskovalci, ki so bili
sofinancirani iz naslova tega razpisa. V
primeru, da prejemniki ne podajo dokazila o realizaciji cilja, niso upravičeni do
sredstev tega razpisa in morajo vrniti vsa
prejeta sredstva.
Določene so naslednje vrednosti standardnega obsega stroškov ter maksimalni
odstotki sofinanciranja za vsako posamezno aktivnost, na enoto stroška na letni
ravni:

Sklop aktivnosti – enota/
Obseg stroškov na enoto

Standardni obseg stroškov na enoto v EUR

Stopnja sofinanciranja
v%

A1; Zaposlitev/usposabljanje mladega raziskovalca

32.091,00 letno en FTE

85

A2; zaposlitev raziskovalca iz JRO v Sloveniji ali
iz javne ali zasebne RO v tujini

60.517,00 letno en FTE

50

A3; Zaposlitev/najem vrhunskega strokovnjaka
(domači in tuji)

60.517,00 letno en FTE
231,00 raziskovalni dan

50

A4; Prezaposlitev raziskovalca

60.517,00 letno en FTE

25
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Izračun obsega stroškov v finančnem načrtu operacije in vrednosti sofinanciranja so
odvisne od načrta izvajanja operacije in posameznih sklopov aktivnosti in predstavljajo
dejanski strošek dela vključenih raziskovalcev glede na trajanje zaposlitve (izraženo v
mesecih in dnevih) v obdobju financiranja.
7.3. Način financiranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo
sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec
pogodbe je del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj, ki je upravičenec do odobrenih finančnih sredstev,
se bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila za obseg in dinamiko sofinanciranja
operacije na osnovi načrtovanih rezultatov
in mejnikov v izvajanju operacije, podanih v
vlogi na javni razpis in pogajanjih.
Prijavitelji morajo v vlogi utemeljiti posamezne aktivnosti z vidika pogojev javnega
razpisa in načrtovati dinamiko zaposlovanja
ter usposabljanja raziskovalcev, ki so predmet sofinanciranja.
Skrajni rok za dejanski pričetek izvajanja operacije in realizacijo vseh načrtovanih
zaposlitev in prezaposlitev raziskovalcev je
šest mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju. Če v roku šestih mesecev prejemnik ne poda dokazil o realiziranih zaposlitvah in prezaposlitvah lahko ministrstvo
odstopi od pogodbe.
Končni obseg sofinanciranja operacije
in izplačil sredstev je odvisen v celoti od
dosežnih rezultatov operacije. Celotna odobrena sredstva sofinanciranja bo ministrstvo
izplačalo ob zaključku operacije glede na
predložena dokazila o doseženih rezultatih
operacije in dejanski obseg aktivnosti po
sklopih.
Ministrstvo in upravičenec se bosta s
pogodbo dogovorila o pogojih in rokih za
vmesna delna izplačila odobrenih sredstev
sofinanciranja. Pogoj za delno izplačilo je
dokazan fizični napredek operacije in doseganje naslednjih delnih rezultatov:
1. Izvedene vse načrtovane zaposlitve in prezaposlitve raziskovalcev – pogoj
za prvo delno izplačilo
2. Dosežena realizacija 50% načrtovanih vključitev raziskovalcev v delo v novi
RR skupini podjetja izražena v ekvivalentu
polne zaposlitve raziskovalca – pogoj za
drugo delno izplačilo.
Če bodo na osnovi pogodbe o sofinanciranju izvedena vmesna delna izplačila sredstev, upravičenec pa ob zaključku operacije
ne bo dokazal uresničitve načrtovanih rezultatov v celoti, bo ministrstvo zahtevalo
vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane
aktivnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev na
TRR do dneva vračila v državni proračun
Republike Slovenije.
Ministrstvo lahko odstopi od pogodbe o
sofinanciranju in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na
TRR do dneva vračila v državni proračun
Republike Slovenije tudi v primerih, ko upravičenec zaradi razlogov, ki niso objektivne
narave, zamuja pri realizaciji posameznih
aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja in
dogovorjenega načrta izvajanja v pogodbi,
za več kot šest mesecev.
8. Obdobje za porabo sredstev: začetek
operacije je dan izdaje sklepa o izboru operacije s strani ministrstva. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od dneva izdaje skle-

pa do 31. 12. 2014. Upravičeni so stroški,
ki so nastali in bili plačani od dneva izdaje
sklepa o izboru operacije do 30. 5. 2014, kar
predstavlja rok za zaključek operacije.
9. Ostale zahteve
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral:
– upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, v skladu z 8. in
9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006
(Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006,
z vsemi spremembami) in v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje
in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013,
– zagotoviti hrambo in dostop do celotne
dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa ob smiselnem upoštevanju določil
90. člena Uredbe ES št. 1083/2006,
– zagotavljati nediskriminacijo in enakost
med spoloma,
– spremljati in zagotavljati podatke o udeležencih v projektu v skladu z razčlenitvijo podano v Prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES,
– upoštevati pravila glede prepovedi
dvojnega financiranja. Če ministrstvo v času
izvajanja operacije ugotovi dvojno financiranje iz sredstev državnega, lokalnega ali EU
proračuna, ali pa da so mu bila odobrena,
ne da bi o tem do sklenitve pogodbe pisno
obvestil ministrstvo, lahko le-to odstopi od
pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev
na TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije.
– zagotavljati pravilnost podatkov. V primeru, da se kadar koli izkaže, da je upravičenec posredoval napačne podatke v zvezi
z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take
podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno in
potek programa, je ministrstvo upravičeno
odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo
dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na TRR do dneva vračila
v Proračun Republike Slovenije.
Omejitve glede sprememb na projektu v
skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES
v predmetnem javnem razpisu niso relevantne, kot tudi ne morebitno dopolnilno financiranje.
Prijavitelj/upravičenec se strinja, da
se bodo podatki o operaciji, ki so javnega
značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo prijavitelj/upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja
operacije. Objave podatkov o operaciji in
prejemnikih sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
10. Vloga in način prijave
10.1. Vsebina vloge
Vloga se šteje kot formalno popolna, če
vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane
obrazce in dokazila:
I. Prijavni obrazec
II. Predstavitev strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti
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III. Predstavitev operacije: Programa
vzpostavitve nove RR skupine z obrazci:
Obrazec št. 1: Kazalniki rezultatov in
učinkov ter njihove pričakovane vrednosti
po izvedbi programa,
Obrazec št. 2: Finančni načrt programa
po sklopih aktivnosti,
Obrazec št. 3: Finančni načrt programa
po letih.
IV. Priloge:
3. Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju
4. Podpisana izjava o sprejemanju razpisnih pogojev.
10.2. Način prijave
Popolna vloga, pripravljena v skladu
z razpisno dokumentacijo, mora biti – ne
glede na način – do roka predvidenega
za oddajo vlog v 11. točki javnega razpisa
dostavljena v Glavno pisarno Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Vloga mora
biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani
z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis
»Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih««
ter z navedbo polnega naziva in naslova
pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo ustrezno
označene, bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
Vloga se odda v enem izvodu v pisni obliki in na CD nosilcu. CD nosilec naj vsebuje
vse obrazce vloge kot nezaščitene datoteke
v word oziroma excell formatu ter tudi pdf
format celotne vloge na javni razpis (vključno z dokazili). Vloga, ki nima tako pisnega
kot elektronskega izvoda, šteje za nepopolno. V primeru neskladnosti podatkov v pisni
in elektronski obliki, se šteje, da je za presojo pomembna elektronska oblika.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na
celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na
podlagi meril.
Prijavitelj se mora ne glede na to, da je
oddal vlogo na razpis, zavedati dejstva, da
obstaja možnost, da njegova vloga ne bo
odobrena. Vsi stroški prijave na javni razpis
bremenijo prijavitelja.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko
v vsakem trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa.
11. Datum odpiranja vlog
Vloga je pravočasna za posamezno odpiranje, če je ne glede na vrsto prenosa pošiljke dostavljena v Glavno pisarno ministrstva v roku za oddajo vloge za posamezno
odpiranje. Nepravočasno prispele vloge za
posamezno odpiranje se zavržejo s sklepom. Prijavitelji lahko vloge ponovno vložijo
za naslednje odpiranje vlog ob pogoju, da
ne uveljavlja pravnih sredstev v povezavi z
že vloženo in zavrženo vlogo oziroma da že
uveljavljeno pravno sredstvo pisno umakne.
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno.
Roki za oddajo vlog in datumi odpiranja
vlog:
Prvi rok za oddajo vloge je 5. september
2011 (do 12. ure), datum odpiranja teh vlog
je 9. september 2011.
Naslednji roki za oddajo vlog in datumi
odpiranja teh vlog so:
– 2. rok za oddajo vloge: 9. januar 2012
(do 12 ure), datum odpiranja vlog: 16. januar 2012,
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– 3. rok za oddajo vloge: 21. maj 2012
(do 12. ure), datum odpiranja vlog: 28. maj
2012,
– 4. rok za oddajo vloge: 3. september
2012 (do 12. ure), datum odpiranja vlog:
10. september 2012.
Zadnje odpiranje vlog bo 10. septembra
2012, če ne bodo sredstva porabljena že na
prejšnjih odpiranjih.
Razpis je odprt do porabe sredstev. Zaključek javnega razpisa se objavi v Uradnem
listu RS.
12. Obveščanje o izboru: prijavitelji
bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne
bodo izbrani. Rezultati bodo v obliki sklepa o
izbranih na javnem razpisu javno objavljeni
na spletnem naslovu ministrstva.
13. Pritožbeni postopek
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko v 8 dneh od prejema
sklepa oziroma obvestila o izboru vloži pritožbo. O pritožbi v 15 dneh s sklepom odloči
ministrstvo. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija bo z dnem objave razpisa v
Uradnem listu RS dostopna na spletni strani ministrstva: www.mvzt.gov.si. pod rubriko
Javni razpisi.
15. Dodatne informacije
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma vprašanja
se posredujejo po elektronski pošti (urska.
zupin@gov.si). Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih
spletnih straneh.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo
informativne dneve. Datumi informativnih
dni in druge informacije bodo objavljene na
spletnih straneh ministrstva.
Kontaktna oseba za javni razpis je Urška Zupin.
Republika Slovenija
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 252352-11-0014
Ob-3340/11
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Agencija RS za okolje), na
podlagi 96. in 97. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1,
49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/0610, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09; v
nadaljevanju: ZVO-1) in 15. člena Zakona o
državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 –
UPB4, 126/07 – ZUP-E in 48/09) objavlja
javni razpis
za izdajo javnega pooblastila
za izvajanje monitoringa rib
kot biološkega elementa kakovosti
ekološkega stanja celinskih voda
I. Predmet javnega razpisa
Agencija RS za okolje je v skladu s tretjim odstavkom 96. ZVO-1 zadolžena za izvajanje monitoringa stanja okolja, ki med
drugim obsega tudi spremljanje in nadzorovanje kakovosti voda, kamor sodi tudi
monitoring rib, ki so eden od kot bioloških
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elementov kakovosti ekološkega stanja površinskih voda. Izvajanje monitoringa kakovosti voda lahko država skladno z drugim
odstavkom 97. člena Zakona o varstvu okolja zagotavlja neposredno sama ali preko
javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu
zavodu, ustanovljenemu za izvajanje opazovanja teh pojavov, izbranemu na podlagi
javnega razpisa.
Predmet razpisa je izdaja javnih pooblastil za:
Izvajanje monitoringa rib kot biološkega
elementa kakovosti ekološkega stanja celinskih voda.
II. Upravičenci do pridobitve javnega
pooblastila: upravičenci do pridobitve javnega pooblastila za izvajanje monitoringa rib kot biološkega elementa kakovosti
ekološkega stanja celinskih voda so javni
zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen in
izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega
pooblastila.
III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Vlagatelji za pridobitev javnega pooblastila morajo vložiti vlogo za pridobitev
pooblastila na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, z vsemi prilogami
in dokazili.
Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:
Splošni pogoji:
a) mora biti javni zavod;
b) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji;
c) mora biti ustanovljen za izvajanje monitoringa oziroma spremljanje in nadzorovanje stanja okolja, ki je predmet podeljevanja
javnega pooblastila.
Pooblastilo se izdaja do 31. 12. 2017.
Pooblastilo se lahko odvzame v primerih,
navedenih v razpisni dokumentaciji.
IV. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom
za odločanje o ustreznosti vlog, bo tekom
postopka javnega razpisa strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno
pooblastilo bo podeljeno vsem, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje iz javnega
razpisa ter razpisne dokumentacije.
V. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je
objavljena na spletni strani Agencije RS za
okolje: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/.
Vse ostale informacije v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti pri mag. Mojci
Dobnikar Tehovnik, tel. 01/478-41-83.
VI. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni
obliki, na naslov Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, ali jih osebno vložiti
v vložišču Agencije RS za okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj
navedeni naslov prispela do 14. junija 2011,
do 14. ure, ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– številka in datum javnega razpisa
– predmet javnega razpisa
– ime in naslov vlagatelja.
VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Nepravilno označenih vlog strokovna komi-

sija ne bo obravnavala. Nepopolne vloge
(tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih razpisnih pogojev), ki v naknadno
določenem roku ne bodo ustrezno dopolnjene, bodo zavrnjene.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila generalni direktor
Agencije RS za okolje z odločbo.
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 078/2011
Ob-3375/11
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema za Zasavje (v nadaljevanju: RCR) v sodelovanju
z bankama: Banka Koper d.d. in Nova ljubljanska banka d.d. objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.300.000,00 EUR,
za katere bo RCR dodeljeval garancije v
višini 50% skupne vrednosti kreditov.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit
v višini od najmanj 4.600 EUR do največ
91.000 EUR.
– Obrestne mere:
Informacije o trenutni višini obrestnih
mer in provizij oziroma nadomestil, ki jih
zaračunavajo posamezne banke in so dogovorjene s pogodbo med RCR in posamezno banko, so na razpolago na sedežu
RCR.
– Doba vračanja kredita znaša od najmanj 1 leto do največ 10 let.
– Posojila z dobo vračanja daljšo od sedem let se lahko odobrijo le za financiranje
nepremičnin.
– Moratorij za vračanje kredita znaša do
6 mesecev pri kreditih z dobo vračanja do
vključno 5 let in do 12 mesecev pri kreditih
z dobo vračanja od 6 do 10 let.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
– Črpanje kredita je v celoti namensko,
v skladu s predloženo dokumentacijo in ni
namenjeno financiranju obratnih sredstev.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RCR z različnimi oblikami zavarovanja v
odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za
naslednje namene:
– nakup opreme-osnovnih sredstev,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
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– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane
v ustrezen register in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o.,
Zagorje, torej
– so podpisali vlogo za včlanitev ter
plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za mikro, male ali
srednje velike gospodarske družbe po določbah Zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju
občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.
V skladu s »Pravili delovanja GSZ« in
»Pravicami ter obveznostmi članov GSZ«
članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične
obveznosti RCR pri odobritvi garancije.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja s področja kmetijstva, ribištva
in jeklarstva,
– podjetja v težavah (glede na določbe
Zakona o finančnem poslovanju).
Če podjetje deluje v sektorju transporta,
premogovništva, ladjedelništva, motornih
vozil in sintetičnih vlaken, je potrebna individualna priglasitev državne pomoči.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– ocena bonitete preteklega poslovanja
in kreditne sposobnosti upravičenca,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in /ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost, za
razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
RCR za izdano garancijo in obdelavo
vloge ne zaračunava nobenih stroškov.
Višina stroškov, ki jih v zvezi s kreditom
zaračunava posamezna banka, je objavljena na sedežu RCR.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra
za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine
36. Vloge lahko prosilcem posredujemo tudi
preko elektronske pošte.

Št.

Obravnavale se bodo le vloge, oddane
na izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do okvirno 15. 12.
2011.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke najmanj
enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v
mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih
dni, bodo praviloma obravnavane in rešene
do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih
dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na sedežu RCR (tel. 03/566-05-04, 03/56605-05, 03/566-05-06).
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Garancijska shema za Zasavje
Ob-3310/11
Občina Mozirje na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Mozirje (Uradni list RS,
št. 7/04 in 24/06) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
– športna vzgoja predšolskih
in šoloobveznih otrok, mladine
in študentov skupni vrednosti
– športna rekreacija v skupni
vrednosti
– šport invalidov v skupni
vrednosti

15.300 €
7.905 €
255 €.

2. Na razpis za sofinanciranje programov
lahko kandidirajo športna društva, zveza
športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirana za
opravljanje dejavnosti na področju športa, zavodi iz področja športa, vzgoje in izobraževanja in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti,
– da imajo vsaj že eno leto pred prijavo
na razpis organizirano redno vadbo odgovarjajočega števila članov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini (velja le za športna društva in zveze),
– da redno letno dostavljajo občini in
zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, plan aktivnosti, poročila o
doseženih rezultatih in finančno realizacijo.
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3. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih
po objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na sedežu Občine Mozirje, Šmihelska
cest 2, 3330 Mozirje, v času uradnih ur.
Obrazci so dostopni tudi na spletni strani
Občine Mozirje, na spletnem naslovu www.
mozirje.si, v rubriki občinska uprava, javni
razpisi 2011.
Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ter ustanove, ki so
ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti
potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti športa.
4. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje in Pogojev,
meril in normativov za vrednotenje športnih
programov v Občini Mozirje.
5. Rok za prijavo na javni razpis – šport
2011 – sreda 15. 6. 2011.
6. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti
na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta
2, 3330 Mozirje, s pripisom "Javni razpis –
Šport 2011 – Ne odpiraj".
7. Odpiranje prijav ne bo javno.
8. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in
predlog delitve razpoložljivih proračunskih
sredstev za šport bo potrdil župan Občine
Mozirje.
9. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni
po poteku razpisnega roka.
10. Podrobne informacije lahko dobite na
Občini Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje,
Janez Janko, tel. 839-33-12, e‑naslov: janez.janko@mozirje.si.
Občina Mozirje
Št. 7/2011
Ob-3311/11
Na podlagi Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV,
št. 1/2008) Mestna občina Velenje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
in/ali projektov na področjih socialnega
in zdravstvenega varstva
v Mestni občini Velenje v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti s področja socialnega varstva in
– programi in/ali projekti s področja zdravstvenega varstva.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v
prostore in nakup opreme izvajalcev programa.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva
opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Mestni
občini Velenje oziroma ne glede na sedež,
če je program dejavnosti zastavljen tako,
da aktivno vključuje občane Mestne občine
Velenje,
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– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih (za društva),
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov.
Na razpis se lahko prijavijo:
– 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,
– 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 Mestne občine Velenje.
III. Razpisni rok: razpis se prične 6. junij 2011 in se zaključi 6. julija 2011.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a. izpolnjen prijavni obrazec
b. poročilo za leto 2010 in program dela
za leto 2011
c. podpisan vzorec pogodbe.
Prijavitelji morajo prijave oddati do
6. julija 2011 (velja datum poštnega žiga)
na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za sofinanciranje socialnih in
zdravstvenih programov v letu 2011«.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o
izboru programa spremeni odločitev in z
izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako
lahko v primeru naknadne ugotovitve o
neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v
letu 2011 razveže že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejetja sredstev do
dneva vračila.
V. Odpiranja prijav
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 7. 7.
2011, ob 9. uri, v prostorih Mestne občine
Velenje (IV. nadstropje, soba št. 405). Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki
kandidira na razpisu.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom
zavržena kot nepopolna.
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VI. Osnovna merila za izbor: izbrani
programi in/ali projekti bodo sofinancirani iz planiranih proračunskih sredstev za
socialno varstvo za leto 2011 na podlagi
Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v Mestni občini
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 01/08), ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:
za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 8.000,00
EUR.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih
sredstev: dodeljena proračunska sredstva
na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2011. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju
programov v letu 2011.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30
dni po zaključku razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
javnega razpisa do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Mestne občine
Velenje, http://www.velenje.si (razpisi), ali
pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan, na naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni
prostori, soba št. 11), Titov trg 1, Velenje
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni dan, na tel. 03/896-16-81 (Nevenka
Lempl), ali po elektronski pošti: nevenka.
lempl@velenje.si. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.
si (razpisi).
Mestna občina Velenje
Ob-3312/11
Na podlagi Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08 in 79/09), Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 38/11 z dne 14. 5. 2011), Pravilnika o financiranju športa v Občini Črna
na Koroškem (Uradni list RS, št. 70/03 in
45/08) in Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07)
objavlja Občina Črna na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje športa v letu 2011
1. Naziv in sedež naročnika javnega
razpisa: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi
pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je zbiranje
predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Črna na Koroškem
za leto 2011, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Črna na Koroškem na podlagi
letnega programa športa za leto 2011 ter
Proračuna Občine Črna na Koroškem za
leto 2011.
Sofinancirali se bodo programi:
– športna vzgoja otrok, mladine in
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega izobraževalnega programa;
– športna rekreacija;

– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– specifične športne panoge;
– športna vzgoja odraslih s posebnimi
potrebami;
– posebne nagrade za izredne športne
dosežke;
– strokovne naloge (izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih
kadrov, založniške in propagandne dejavnosti, delovanje športne zveze).
4. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu:
Na javnem razpisu lahko sodelujejo
izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črna na
Koroškem;
– da imajo zagotovljene materialne,
kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo organizirano redno vadbo;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini in so registrirani v skladu z Zakonom društvih;
– da občini dostavljajo redno poročilo o
realizaciji programa ter druge zahtevane
podatke.
5. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: programi, ki
se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2011.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2011 morajo
njihovi prejemniki porabiti najkasneje do
31. 12. 2011.
6. Vsebina letnega programa športa za
leto 2011 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja Občina Črna na Koroškem iz proračuna za leto 2011: za izvajanje letnega programa športa se izvajalcem v proračunu
Občine Črna na Koroškem za leto 2011 ter
v skladu s Pravilnikom o financiranju športa v Občini Črna na Koroškem zagotavljajo
sredstva po postavki 18020, pod kontom
4120 v višini 47.281,00 €.
7. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti z datumom oddaje do najkasneje do
5. 7. 2011 ali na sedežu Občine Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, do najkasneje 14. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega roka v zaprtih ovojnicah, na naslov:
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
2393 Črna na Koroškem. Ovojnice morajo
biti opremljene z naslovom pošiljatelja in
z oznako: "Ne odpiraj! Javni razpis-šport
2011".
Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika.
8. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje
programov športa.
9. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna občine
za leto 2011.
10. Informacija o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koro-
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škem, vsak delavnik, od 8. do 14. ure, ali
na spletni strani: www.crna.si.
Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Črna, tel. 02/870-48-12.
Občina Črna na Koroškem
Št. 014-9/2011-3
Ob-3318/11
Občina Postojna na podlagi 6. člena
Odloka o koncesiji za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva (Uradni list
RS, št. 104/2010) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajnje
programa predšolske vzgoje in
varstva na območju Občine Postojna
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik (koncendent): Občina Postojna.
2. Predmet koncesije: javna služba –
izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva v obsegu: 2 oddelka drugega starostnega obdobja.
3. Območje izvajanja dejavnosti: območje Občine Postojna.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti:
koncesionar mora:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o
ustreznosti programa,
– imeti na območju, določenem v razpisu, zagotovljene prostore in opremo v
skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00,
75/05, 33/08, 126/08),
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 75/05, 82/05, 76/08),
– imeti letni delovni načrt,
– izvajati oziroma bo izvajal dnevni program,
– dejavnost opravlja za ceno programa,
ki jo potrdi občinski svet.
5. Čas, za katerega se podeljuje koncesija: 10 let z možnostjo podaljšanja
6. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 4. 7. 2011 do 12. ure.
7. Način predložitve ponudb: kandidati
morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z
oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis:
koncesija za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva« v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (pritličje,
pisarna št. 3/2) ali poslati priporočeno na
naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4,
6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden poln naziv in naslov
ponudnika.
Prepozno prispele ponudbe se bodo
neodprte vrnile ponudnikom.
8. Merila za izbiro koncesionarja:
– Ocena objekta, prostora in opreme
do 35 točk.
Ocenjuje se funkcionalnost objekta,
velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in
opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje), lokacija, dostop in parkirna
mesta.
– Rok pričetka izvajanja javne službe
do 25 točk.

Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen: za
vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi
ponudnik eno točko manj.
– Nadstandardni program do 25 točk.
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši
in kvalitetnejši, kot ga določa predpis ter
časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot
ga predvideva dnevni program.
– Cena programa do 15 točk.
Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži
dokumenta ali navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala,
se vloga upošteva kot popolna, oceni pa
se z 0 točk.
9. Dosegljivost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Postojna od datuma
objave razpisa dalje. Informacije o javnem
razpisu lahko ponudniki dobijo pri Alenki
Hladnik Suša, na tel. 05/72-80-721.
10. Komisija v roku 8 dni po odpiranju ponudb oceni ponudbe, ki izpolnjujejo
pogoje na podlagi postavljenih meril. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo ter
na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po končanem postopku, na predlog
komisije, občinska uprava v roku 8 dni
izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani
koncesionar sklene koncesijsko pogodbo
s koncedentom, najkasneje v roku 30 dni
od dokončnosti odločbe.
Občina Postojna
Št. 430-14/2011-5
Ob-3325/11
Občina Sežana objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz
občinskega proračuna učencem, dijakom
in študentom v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 17/10), določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 21/11), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) in odločitve Komisije
za izvedbo postopka javnega razpisa za
dodelitev denarnih spodbud iz občinskega
proračuna učencem, dijakom in študentom
v Občini Sežana z dne 20. 5. 2011
javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud iz
občinskega proračuna učencem,
dijakom in študentom v Občini Sežana
za leto 2011
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev denarnih
spodbud za učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade,
dijake in študente, ki dosegajo dobre učne
rezultate in izjemne uspehe pri različnih
obšolskih dejavnostih.
Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijakov ter študentov pri:
– pridobivanju formalne izobrazbe,
– tekmovanjih v znanju iz posameznih
predmetnih področij, športnih tekmovanjih,
glasbenih tekmovanjih, natečajih,
– izvedbi razstav, projektov, koncertov
ipd.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so
učenci osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijaki srednjih
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šol ter študentje (redni in izredni) višjih
strokovnih šol in visokošolskih zavodov,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Občini
Sežana,
– so kot učenci dosegli povprečje 4,5
in več, kot dijaki povprečje 4,2 in več, kot
študentje povprečje 8 in več,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti
in nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika.
V primeru mladoletnega prosilca, ga v
postopku dodeljevanja denarnih spodbud
zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski
račun prosilca.
4. Višina sredstev: višina razpisanih
sredstev znaša 11.566,00 EUR.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in
zaključi 21. dan od dneva objave.
7. Kraj, kjer lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prosilci dvignejo
vsak delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4,
Sežana – pisarna št. 1 in pisarni št. 66a,
pri Janji Kristančič, na voljo pa je tudi na
spletni strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si.
8. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva
in na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati mora vse obvezne priloge, dokazila
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto
2010/2011,
– spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih za preteklo šolsko leto
(2009/2010),
– fotokopije priznanj na področju dodatnih znanj – na tekmovanjih v znanju iz
posameznih predmetnih področij, športnih
tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih za preteklo šolsko leto (2009/2010),
– izjavo o nezavajajočih podatkih,
– izjavo, da prosilec ni v delovnem
razmerju, da ne prejema nadomestila za
brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika
in samostojnega podjetnika.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženi
dokumentaciji.
9. Oddaja in dostava vlog
Vloge je potrebno poslati na naslov:
Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210
Sežana. Vloga mora biti v zapečatenem
ovitku opremljena z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2011«. Na
hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
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2. Višina sredstev namenjenih za posa-

mezne
vsebine znaša:
IME
IN PRIIMEK,
NASLOV, POŠTA

OBČINA SEŽANA
PARTIZANSKA C. 4
6210 SEŽANA
»Ne odpiraj - vloga na javni razpis za
dodelitev denarnih spodbud iz občinskega
proračuna učencem, dijakom in študentom
v Občini Sežana za leto 2010«.

IME IN PRIIMEK, NASLOV, POŠTA

BČINA SEŽANA
ARTIZANSKA C. 4
210 SEŽANA

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan
(21. dan) roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena
v vložišče Občine Sežana.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošto v razpisnem roku ali ni bila
predložena na vložišču Občine Sežana v
razpisnem roku.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin zahtevanih z
javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.
10. Obravnava vlog
Po poteku razpisnega roka bo strokovna
komisija najkasneje v osmih dneh od zaključka razpisa hkrati odprla vse vloge, ki
bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku
8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne bo
dopolnjena bo s sklepom zavržena. Vloge,
ki jih oddajo neupravičene osebe in prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
Komisija bo opravila strokovni pregled
popolnih vlog in jih ocenila na podlagi meril
za dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga
Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud
iz občinskega proračuna učencem, dijakom
in študentom v Občini Sežana, ter podala
predlog prejemnikov denarnih spodbud in
višino sredstev.
Predlog prejemnikov denarnih spodbud
se predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki
izda sklepe o izboru prejemnikov denarnih
spodbud. Prosilec ima možnost pritožbe na
župana Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih

na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni v
30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga na seji komisije. Izbranim učencem,
dijakom in študentom bodo izdani sklepi o
izboru prejemnikov denarnih spodbud ter
višini dodeljenih sredstev.
Občina Sežana
Št. 09311-01/2011
Ob-3329/11
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) in
Odloka o proračunu Občine Bovec za leto
2011 (Uradni list RS, št. 13/11), Občina Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju družbenih
dejavnosti v Občini Bovec v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
– mladinska dejavnost, letni programi in
projekti, ki spodbujajo kreativnost in zadovoljujejo potrebe otrok in mladih, zmanjšujejo
učinke in posledice tveganih vedenj, krajše
oblike izobraževanja in usposabljanja mladih
za delo v mladinskih projektih, programe, ki
se ukvarjajo z mladinsko problematiko, programe organiziranih dijaških in študentskih
prevozov, prireditve za mlade, projekte aktivnega preživljanja prostega časa v času
šolskih počitnic;
– humanitarna dejavnost in dejavnost invalidskih organizacij, letni programi in projekti katerih cilj delovanja so humanitarni,
dobrodelni nameni, delujejo preventivno na
področju zdravstva in so namenjeni ljudem
potrebnim materialne in nematerialne pomoči zaradi materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti in podobno;
– dejavnosti drugih društev in posebnih
skupin, programi veteranskih organizacij,
borcev, invalidov vojn in drugih posebnih
skupin pomembnih za občino.

– mladinski programi in projekti 4.450,00
EUR,
– programi in projekti invalidskih in humanitarnih društev in organizaciji za pomoč
posebno ranljivih skupin 3.150,00 EUR,
– programi drugih društev in posebnih
skupin 2.540,00 EUR.
5% sredstev programov je namenjenih
za rezervo. O razdelitvi teh sredstev odloča
župan.
3. Dodeljena sredstva morajo izvajalci
programov porabiti do 31. 12. 2011.
4. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva in druge institucije, ki imajo
sedež v Občini Bovec,
– društva in druge institucije medobčinskega, regijskega ali državnega značaja s
sedežem izven Občine Bovec, če programe, ki jih prijavljajo na razpis izvajajo na
območju Občine Bovec ali so v programe
vključeni občani Občine Bovec oziroma se
ocenjuje, da so za občino pomembni,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programa
in so registrirani za opravljanje dejavnosti za
katero se prijavljajo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
v kolikor so organizirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– da imajo do občine poravnane vse obveznosti iz preteklega leta.
5. Posamezni prijavljeni program bo občina sofinancirala v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu z merili, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
6. Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Bovec: www.obcina.
bovec.si oziroma jo interesenti lahko dvignejo na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, v času uradnih ur.
7. Rok za prijavo na javni razpis za
družbene dejavnosti za leto 2011 je 24. 6.
2011.
8. Prijave z zahtevano dokumentacijo
pošljite v zaprti kuverti na naslov Občine
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
kot je določeno z razpisno dokumentacijo.
9. Odpiranje prijav bo 28. 6. 2011 in ne
bo javno.
10. Sklep o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku
razpisnega roka.
11. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Jožici Kavs, tel. 05/38-41-909.
Občina Bovec
Št. 007-1/2011-5
Ob-3352/11
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 26/11), na podlagi Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09) in na
podlagi Odloka o dodeljevanju spodbud za
sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 25/11), v nadaljevanju: odlok, objavlja
Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za sofinanciranje priprave in izvedbe
prireditev v Mestni občini Nova Gorica
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(v nadaljevanju: občina).
II. Predmet javnega razpisa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
priprave in izvedbe prireditev, ki pospešujejo
promocijo Mestne občine Nova Gorica.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje prireditvenega
dogajanja v središču mesta Nova Gorica.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih
sredstev, za izvedbo razpisa je 33.000,00
EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 0403/09.002 – Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev.
V. Upravičenci
1. Do sredstev so upravičena podjetja ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica,
2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema
Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– premogovništvo, kakor so opredeljena
v Uredbi (ES) št. 1407/2002,
– primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč
pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
– prevoz blaga za najem ali plačilo in
sicer za investicije v nabavo vozil za cestni
prevoz tovora,
3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS,
št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri
leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za stečajnih postopek po predpisih,
ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala.
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
5) podjetje za iste upravičene stroške,
ki jih navaja v svoji vlogi na javni razpis, ni
pridobilo sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov,

6) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
7) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene obveznosti do Mestne občine Nova
Gorica iz predhodnih javnih razpisov (če so
na njih sodelovala),
8) podjetje mora biti skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 med drugim registrirano tudi za:
– 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (SKD 2005 – 92.720)
– 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (SKD 2005 – 74.871),
9) podjetje ima poravnane vse davke in
prispevke.
Prijavitelji, ki so kandidirali in pridobili
sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni
občini Nova Gorica, objavljenem v Uradnem
listu RS št. 32, dne 29. 4. 2011, niso upravičeni do kandidature na tem razpisu.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev:
Prijavitelj mora predhodno preveriti razpoložljivost javne površine za prijavljeno prireditev v izbranem terminu (Mestne storitve
d.o.o.).
V primeru, da bodo prijavljene prireditve prostorsko in časovno sovpadale, bo
do sredstev upravičen tisti prijavitelj, ki je
na tem javnem razpisu dosegel višje število točk.
Do sofinanciranja bodo upravičeni samo
stroški za tiste prireditve, ki se bodo odvijale
v obdobju od 17. 7. 2011 do 30. 9. 2011.
Vsak prijavitelj lahko prijavi samo eno
večdnevno ali sklop enodnevnih ali večdnevnih prireditev.
Podjetje mora imeti za vse upravičene
stroške, ki jih uveljavlja v stroškovniku predračun, ponudbo ali predpogodbo. Prav tako
mora biti stroškovnik in finančna konstrukcija usklajena s predračuni.
Finančna konstrukcija mora predvideti
minimalno 20% vložek v prireditev.
Izvedena prireditev mora biti tako po obsegu kot po vsebini skladna s prijavo na
razpis.
VII. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
– najem tehnične (osvetlitev, ozvočenje,
projektor, elektrika in električni priključki …)
in druge prireditvene opreme za izvedbo
prireditve (prireditveni šotori, prireditveni
prostori, odri, stojnice, stoli, ograje, prenosni WC-ji …);
– stroški oglaševanja in izdelave promocijskega materiala prireditve (oglaševanje v tiskanim medijih, radijski oglasi, jumbo panoji, plakatiranje, TV oglasi, oglasi na
spletnih straneh, oblikovanje, prevodi in tisk
tiskovin in drugega materiala za prijavljeno
prireditev);
– najem dodatnih košev za smeti in čiščenje po prireditvi v kolikor gre za zunanje
izvajalce, ki so registrirani za opravljanje te
dejavnosti;
– stroški varovanja prireditve, nujne medicinske pomoči, gasilcev v kolikor gre za
zunanje izvajalce, ki so registrirani za opravljanje te dejavnosti;
– računi oziroma avtorski honorar izvajalcev programa prireditve ter nadomestila za
zaščito avtorskih in drugih del.
Na podlagi tega razpisa ne bodo sofinancirane naslednje prireditve:
– športna tekmovanja, ki so sofinancirana iz drugih javnih sredstev,
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– športni turnirji zabavne narave kot samostojni dogodki,
– otvoritve razstav in same razstave ter
druge otvoritve in predstavitve kot samostojni dogodki,
– aktivnosti in projekti v organizaciji krajevnih skupnosti in društev Mestne občine
Nova Gorica,
– tiste aktivnosti različnih organizacij, ki
jih Mestna občina Nova Gorica že sofinancira neposredno iz proračuna,
– prijavljene prireditve, ki se odvijajo kot
del drugega večjega dogodka,
– prireditve, ki so bile že izvedene,
– tradicionalne prireditve in prireditve, ki
so se v preteklih letih že izvajale,
– obletnice in proslave organizacij, ki so
v prvi vrsti namenjene svojim članom in ne
širši javnosti,
– pohodi, izleti in sorodne aktivnosti,
– tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, predavanja, tečaji, simpoziji, filmski
večeri kot samostojni enkratni dogodki,
– prireditve, katerih aktivnosti so že prejele sredstva za sofinanciranje s strani Mestne občine Nova Gorica,
– programi gostinskih lokalov, ki se odvijajo v in pred lastnimi oziroma najetimi
gostinskimi prostori,
– programi prijaviteljev, ki izvajajo prireditve v lastnih prostorih in za katere mora
obiskovalec prireditve prispevati kakršenkoli
prispevek, kot so kotizacija, vstopnina, prostovoljni prispevek ...
Povračilo davka na dodano vrednost
in davka na dobiček/dohodek ni upravičen
strošek.
VIII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 80% upravičenih stroškov
priprave in izvedbe prireditev. Pri odobritvi
sredstev se upoštevajo neto stroški (brez
DDV).
V primeru, da bodo dejanski stroški prijavljene prireditve nižji od stroškov predvidenih v vlogi, se znesek odobrenih sredstev
s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v
skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb
iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev
s strani upravičenca ter višine razpoložljivih
sredstev.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev,
nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
odobrenih sredstev v kolikor v roku iz XI.
točke tega razpisa ne realizira oziroma ne
realizira v celoti prireditve, za katero so mu
bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom
sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega razpisa v celoti realizirali prijavljeno prireditev.
Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve
še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna
komisija, pri čemer upošteva namen odloka
in tega javnega razpisa.
X. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila na podlagi
spodnjih meril:
– Vloge se ocenijo in glede na zbrano
število točk razvrstijo od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
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Merila

Maksimalne možne
točke

1.

– Usklajenost in kakovost vsebine prijave s predmetom razpisa
– prijava je usklajena: jasen in izvedljiv načrt predlaganih aktivnosti je realno zastavljen
– ni usklajenosti

10
10
0

2.

Kakovost prijavljene prireditve:
– kakovost prireditve
– število spremljajočih otroških in mladinskih aktivnosti
5 točk/aktivnost=največ 10 točk
– število spremljajočih kulturnih aktivnosti
5 točk/aktivnost =največ 10 točk
– ustreznost programa za vse ciljne skupine = 20 točk
ne ustreznost = 0 točk
– atraktivnost prireditve:
nacionalna = 10 točk
čezmejna = 5 točk

do 105
do 50
do 10

3.

– Finančna konstrukcija:
– Finančna konstrukcija prireditve – delež prijavitelja:
– 50% = 30 točk
– 40% = 15 točk
– 30% = 5 točk

do 30
do 30

4.

Promocija prireditve:
– način promocije (plakat, zloženka, brošura, letak, oglas …) 2 točki/promocijsko aktivnost = največ
10 točk
– prireditev bo promocijsko podprta z radijskimi in TV oglasi;
– prireditev bo oglaševana na spletu
– prireditev bo podprta z jumbo oglaševanjem
– oglaševanje v medijih:
nacionalnih = 10 točk
čezmejnih = 5 točk

do 40
do 10

Reference prijavitelja
– reference prijavitelja: že izvedena takšna ali podobna prireditev- priložiti dokazilo = 2 točki/vsaka
prireditev, vendar največ 10 točk

do 10
do 10

Skupaj

195

5.

Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Nova Gorica. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki
dobijo najvišjo oceno na osnovi meril.
XI. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je
proračunsko leto 2011. Sredstva bodo dodeljena tistim prijaviteljem, katerih prireditve
se bodo odvijale v obdobju od 17. 7. 2011
do 30. 9. 2011.
XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 13. 6. 2011. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave
razpisa do 13. 6. 2011. Kot pravočasna se
šteje vloga, ki bo najkasneje do 13. 6. 2011
do 14. ure prispela po pošti oziroma bo
osebno oddana na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti
ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– Vloga na javni razpis za sofinanciranje
priprave in izvedbe prireditev v MONG«, in s
polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotoko-

pijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 13. 6. 2011 in
ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5 delovnih dni, od odpiranja pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 30
dneh od zaključka razpisa.
XIII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z
navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na
voljo na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni
občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje, soba
št. 31), vsak delovni dan, med 9. in 12. uro.
Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj
na spodaj navedene elektronske naslove
posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan, med 9. in 12. uro na Oddel-

do 10
20
do 15

5
5
5
do 15

ku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova
Gorica, na tel. 05/33-50-177 (Matej Jakin).
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: matej.jakin@
nova-gorica.si
Mestna občina Nova Gorica
Št. 2011-0440
Ob-3353/11
Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69,
1230 Domžale, objavlja na podlagi 6. člena
Odloka o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine
Domžale (9/2003)
javni razpis
za izbor izvajalca za upravljanje
z objekti za oglaševanje in obveščanje –
čezcestni transparenti in plakatniki
na drogovih javne razsvetljave
1. Predmet javnega razpisa je izbor izvajalca za upravljanje z objekti za oglaševanje
in obveščanje (čez cestni transparenti in
plakatniki na drogovih javne razsvetljave)
na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale. Razpisna dokumentacija je
objavljena na spletni strani Občine Domžale: http://www.domzale.si, od 3. 6. 2011 do
17. 6. 2011.
2. Pogoji za udeležbo: na javnem razpisu
lahko sodeluje pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa (dejavnost oglaševalskih
agencij »73.110« ali dejavnost »posredovanja oglaševalskega prostora »73.120«) in
nima neporavnanih zapadlih obveznosti do
Občine Domžale.
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3. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec ponudbe,
– podatke o ponudniku,
– izjavo in dokazilo, da ima registrirano »dejavnost oglaševalskih agencij« (šifra
dejavnosti 73.110) oziroma dejavnost »posredovanje oglaševalskega prostora« (šifra
dejavnosti 73.120) in da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,
– izjavo in potrdilo Občine Domžale, da
nima neporavnanih zapadlih obveznosti do
Občine Domžale,
– izjavo banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo, da sprejema vse pogoje javnega razpisa,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– parafiran osnutek pogodbe.
4. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo pogodbe pridobil izključno pravico za postavitev, trženje in vzdrževanje objektov za
oglaševanje in obveščanje – čezcestni
transparenti in plakatniki na drogovih javne
razsvetljave. Pogodba se bo sklenila za določen čas 5 let.
5. Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponujena vrednost skupnega mesečnega nadomestila brez DDV.
6. Rok in način predložitve ponudb: upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo do 20. 6.
2011, do 12. ure, prispele na naslov: Občina
Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Ponudba mora biti vidno označena z
besedilom: »Ne odpiraj – ponudba – javni
razpis – Oglaševanje«. Nepopolnih ponudb
in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.
7. Javno odpiranje ponudb bo 20. 6.
2011, ob 13. uri, v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
(konferenčna soba).
8. Ponudniki lahko dobijo informacije
v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k
razpisni dokumentaciji na elektronskih naslovih, navedenih v razpisni dokumentaciji. Upoštevana bodo le pisna vprašanja, ki
bodo prispela najpozneje do 10. 6. 2011.
Pisni odgovori bodo objavljeni na spletni
strani Občine Domžale.
9. Občina Domžale lahko ustavi postopek javnega razpisa kadarkoli do sklenitve
pogodbe.
10. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 20. 8. 2011.
Občina Domžale
Št. 430-11/20111-4
Ob-3365/11
Na podlagi 12. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v
Občini Sežana (Uradni list RS, št. 49/09),
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07, 61/08 in 99/09) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 21/11)
Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov
in akcij v Občini Sežana za leto 2011
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za izvedbo mladinskih projektov in akcij za leto 2011 v Občini Sežana,
proračunska postavka 180501 – Mladinski
projekti in akcije.

Cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinancirati izvedbo
kvalitetnih in inovativnih mladinskih projektov
in akcij v javnem interesu v Občini Sežana,
ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju
veščin ter socialnemu vključevanju mladih.
Občina Sežana sofinancira projekte in
akcije, ki so prvenstveno usmerjeni v:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj,
– aktualne mladinske iniciative,
– participacijo, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– reševanje ekoloških vprašanj,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti,
nenasilju med in nad mladimi,
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in
podjetnost mladih,
– promocijo mladih ustvarjalcev s stalnim
bivališčem v občini.
Predmet sofinanciranja so lahko tudi:
– aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izražanje in kreativnost mladih,
– preventivni programi na različnih vsebinskih področjih.
Prioritetni področji za sofinanciranje mladinskih projektov oziroma akcij v letu 2011
sta prostovoljno mladinsko delo in reševanje
ekoloških vprašanj.
(Organizacija združenih narodov je leto
2011 razglasila za Mednarodno leto gozdov,
Svet Evropske unije je razglasil leto 2011 za
Evropsko leto prostovoljstva).
Izvajalec mladinskih projektov in akcij je
lahko:
– organizacija mladih ali
– nevladna in neprofitna organizacija z
namenom zagotavljanja boljših pogojev za
življenje, delovanje in vključevanje mladih v
mladinsko delo ali
– neformalna skupina mladih oziroma
skupina najmanj 5 mladih, ki imajo svojega
vodjo projekta oziroma akcije ali
– izjemoma posamezni ustvarjalec za
projekte in akcije, ki so širšega pomena, v
javnem interesu občine in pomembne za
promocijo občine ob hkratnem promoviranju
mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne
umetnosti, arhitekture in oblikovanja, intermedijske umetnosti ali iz področja literarne
umetnosti, pod pogojem, da ima stalno prebivališče v Občini Sežana.
Mladinski projekt oziroma akcija vključuje
minimalno 5 aktivnih udeležencev – mladih.
Izvajajo ga mladi sami oziroma skupaj s strokovno usposobljenimi izvajalci z referencami na področju mladinskega dela. Izjemoma
lahko projekt oziroma akcija vključuje tudi
samo enega aktivnega udeleženca-ustvarjalca, in sicer v primeru iz 4. alinee prejšnjega odstavka te točke. Glede starostne meje
velja naslednje: člani projektne skupine oziroma posamezni ustvarjalci morajo ob prijavi
dosegati vsaj starost 15 let oziroma dosegajo
v letu, v katerem kot izvajalci kandidirajo na
razpisu, še vedno starost 29 let.
Pravice do sofinanciranja nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in
delujejo v skladu z določili Zakona o organi-

Št.

43 / 3. 6. 2011 /

Stran

1313

zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami),
– organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti
v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list
SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90, Uradni list RS,
št. 17/91-I s spremembami), registrirane kot
verske skupnosti,
– pravne osebe in organizacije, ki so
registrirane po Zakonu o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94 s spremembami)
ter
– pravne osebe, ki izvajajo programe,
namenjene mladim in katerih programski
stroški in stroški plač zaposlenih so že financirani iz proračuna občine v okviru posebnih
proračunskih postavk.
Splošni pogoji za sodelovanje
Vsi izvajalci mladinskih projektov in akcij
morajo zagotavljati:
– osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo projekta oziroma akcije, ki jo izvajajo
v skladu z veljavno zakonodajo;
– lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev ter imeti jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki izvajanja aktivnosti v
projektu oziroma akciji, ki je predmet tega
pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov projekta oziroma akcije in
lastnih sredstev, delež sredstev iz drugih
virov in pričakovano financiranje na podlagi
tega pravilnika. Prihodki izvajalca morajo biti
enaki odhodkom;
– da predmet predložene vloge ni bil in
ne bo sofinanciran že iz katerekoli druge
postavke proračuna Občine Sežana;
– takšno notranjo organizacijsko shemo,
ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega projekta oziroma akcije;
– v celoti in pravočasno izpolnjevati pogodbene obveznosti do Občine Sežana na
podlagi razpisa iz predhodnega leta, če so
na njem sodelovali ter Občinski upravi predložili vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji aktivnosti v preteklem letu;
– da je projekt oziroma akcija namenjena predvsem mladim v starosti od 15 do
29 let;
– da se projekt oziroma akcija izvaja
na območju Občine Sežana ali na območju več občin (z namenom teritorialnega ali
programskega povezovanja) in je v javnem
interesu občine Sežana;
– da je projekt oziroma akcija neprofitna
oziroma nekomercialne narave, člani projektne skupine pa za svoje delo v okviru
projekta ne prejemajo plačil iz proračunskih
sredstev Občine Sežana;
– da vsebina projekta oziroma akcije
ustreza predmetu javnega razpisa in določbam iz 8. člena tega pravilnika.
Izvajalci mladinskih projektov in akcij
lahko predložijo do dva projekta oziroma
akciji letno.
Poleg pogojev iz prvega odstavka te točke pa morajo izvajalci izpolnjevati še naslednje pogoje (odvisno v katero skupino
izvajalcev spadajo):
a) Organizacije:
– so registrirane kot pravna oseba s sedežem na območju občine Sežana, izjemoma izven območja občine v skladu s tretjo
alineo 3. člena tega pravilnika.
– so nevladne in neprofitne in opravljajo registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s tem
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pravilnikom. V kolikor le-ta ne opravlja registrirane dejavnosti namenjene predvsem
za otroke in mladino v skladu s tem pravilnikom, mora izkazati aktivno skupino najmanj petih mladih, ki bo projekt vodila in ima
svojega vodjo, ki ga izberejo izmed sebe.
Eden izmed udeležencev oziroma članov
projektne skupine je lahko strokovno usposobljen izvajalec z referencami na področju
mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od
29 let, vendar le-ta ne sme biti vodja projektne skupine. V tem primeru mora skupina
obsegati najmanj šest članov;
– so registrirani za izvajanje aktivnosti na
področju, ki ga prijavljajo najmanj eno leto;
– opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
b) Skupine mladih:
– sestavljajo neformalno skupino najmanj petih aktivnih izvajalcev oziroma udeležencev – mladih, ki izmed sebe izberejo
vodjo (odgovorno osebo projekta). Eden
izmed udeležencev oziroma članov projektne skupine je lahko strokovno usposobljen
izvajalec z referencami na področju mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od 29 let,
vendar le-ta ne sme biti vodja projektne skupine. V tem primeru mora skupina obsegati
najmanj šest članov. Vsaj polovica članov
mora biti občanov občine Sežana;
c) Posamezniki – mladi ustvarjalci:
– posameznik – mlad ustvarjalec ima
stalno bivališče v občini; posameznik – mlad
ustvarjalec ima stalno bivališče v občini;
– posameznik – mlad ustvarjalec izkazuje ustrezne reference na svojem področju;
– projekt oziroma akcija ima širši javni
interes ter se nanaša na promocijo občine
ob hkratnem promoviranju mladih ustvarjalcev;
– projekt oziroma akcija vključuje lahko
tudi samo ustvarjalca, katerega projekt se
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tiče – v tem primeru je le-ta hkrati tudi vodja
projekta.
V primeru, da je vodja neformalne skupine mladih ali ustvarjalec mladoletna oseba,
ga v postopku dodeljevanja sredstev zastopa njegov zakoniti zastopnik.
Merila za vrednotenje projektov in akcij
so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju
mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 49/09).
Višina razpisanih sredstev znaša
8.700,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena do 31. 12. 2011.
Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija
je od dneva objave dosegljiva na spletni
strani Občine Sežana http://www.sezana.si
in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4,
Sežana.
Informacije in pojasnila
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Nina Ukmar (soba št. 68)
05/73-10-135, nina.ukmar@sezana.si
Informacije in celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine
Sežana, http://www.sezana.si. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo
po elektronski pošti (nina.ukmar@sezana.
si). Odgovori bodo objavljeni na omenjeni
spletni strani.
Občina Sežana organizira informativni
dan v zvezi z razpisom, in sicer v ponedeljek, 20. junija 2011 ob 9. uri, v mali sejni
sobi na sedežu Občine Sežana.
Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem
obrazcu ˝Prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2011˝ (ustrezni obrazec

glede na prijavitelja) in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Popolna vloga mora biti predložena na
naslov Občina Sežana, Partizanska c. 4,
6210 Sežana v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis – Sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v
Občini Sežana 2011«. Na hrbtni strani mora
biti označen pošiljatelj. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na
pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem
roku.
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo
prispele do razpisanega roka. Odpiranje
vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da
v roku 8 dni od dne prejetega obvestila
dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku,
se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se
šteje vloga, 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. Prepozno prispele vloge
se ne obravnavajo in se neodprte vrnejo
pošiljatelju.
Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku
60 dni po zaključku razpisa. Izbrani izvajalci
projektov oziroma akcij bodo v osmih dneh
po izboru pozvani k sklenitvi pogodbe. Kolikor pogodbe v osmih dneh ne bodo podpisali, se bo štelo da so odstopili od javnega
razpisa.
Občina Sežana
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Javne dražbe
Ob-3313/11
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.) Stanovanje v Petrovčah pri Žalcu
Stanovanje, št. 3, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Liboje 32,
Petrovče, v izmeri 59,61 m2, ID št. stanovanja 1021-690-3. Stanovanju pripada tudi
klet, v velikosti 7,79 m2 in sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah
in zemljiščih s parc. št. 130/24 in 130/25,
k.o. (1021) Liboje. Izklicna cena: 30.000,00
EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet
nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
2.) Stanovanje v Trebnjem
Mansardno stanovanje stanovanjske
stavbe, na naslovu Stari trg 10, Trebnje, v
izmeri 72,33 m2. Stanovanjska stavba stoji
na parc. št. 731/1, k.o. (1422) Trebnje. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež
do 1/2 na skupnih delih in napravah in zemljiščih, s parc. št. 731/1, k.o. (1422) Trebnje. Izklicna cena: 44.500,00 EUR, ki ne
vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
Skladno s 124. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07 Skl.
US: U-I-70/04-18) imajo ostali etažni lastniki
v stavbi predkupno pravico in lahko na javni
dražbi konkurirajo najboljšemu ponudniku.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta uporabnikov (najemnikov), vknjižena pa je služnostna pravica hoje in vožnje
po zahodni posestni meji, parc. št. 731/1,
k.o. (1422) Trebnje, kot služečem zemljišču,
proti jugu, v smeri železniške proge, v korist
vsakokratnega lastnika, parc. št. 731/2, iste
k.o., kot gospodujočem zemljišču.
3.) Stanovanji v Kočevju
1. Stanovanje, št. 6, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Podgorska 23, Kočevje, v izmeri 38,27 m2. ID št. stanovanja je
1577-1172-6. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in zemljiščih, s parc. št. 1882/3, k.o.
(1577) Kočevje. Izklicna cena: 13.400,00
EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet
nepremičnin.
2. Stanovanje na naslovu Trata XIV
12, Kočevje, v izmeri 43,20 m2, ki v naravi
predstavlja vrstno hišo. ID številka stavbe
je 1577-656. Stanovanju pripada lastno neizkoriščeno podstrešje in zemljišče s parc.
št. 784/5, k.o. (1577) Kočevje. Izklicna cena:
32.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na
promet nepremičnin. V teku je vpis lastninske pravice po postopku kot ga predvideva
Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe

in o določanju pripadajočega zemljišča k
stavbi (ZVEtL) (Uradni list RS, št. 45/08) na
ime prodajalca.
Nepremičnini sta v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in sta prosti bremen in uporabnikov (najemnikov).
4.) Stanovanji v Mariboru
1. Stanovanje na naslovu Celestrina 14,
Maribor, v izmeri 48,96 m2, ki v naravi predstavlja vrstno hišo. ID št. stavbe je 64970. Stanovanju pripada zgolj zemljišče na
katerem stavba stoji, v velikosti 48,96 m2
– solastninski delež na parc. št. 92/11, k.o.
(649) Celestrina. Izklicna cena: 10.500,00
EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet
nepremičnin.
2. Stanovanje na naslovu Meljski hrib
14, Maribor, v izmeri 79,37 m2, ki v naravi
predstavlja samostojno stavbo. ID št. stavbe
je 376-128. Stanovanju pripada zemljišče,
s parc. št. 43/4, k.o. (654) Orešje. Izklicna
cena: 15.000,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
Nepremičnini sta v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in sta prosti bremen in uporabnikov (najemnikov).
5.) Stanovanje v Kamnici
Stanovanje na naslovu Cesta v Rošpoh 39, Kamnica, v izmeri 85,45 m2. ID
št. stavbe je 636-271. Stanovanju pripada
solastninska pravica na zemljišču, s parc.
št. 38/3, k.o. (636) Kamnica. Izklicna cena:
7.100,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na
promet nepremičnin. V teku je vpis lastninske pravice po postopku ZVEtL-a na ime
prodajalca. Skladno s 124. členom Stvarnopravnega zakonika imajo ostali etažni
lastniki v stavbi predkupno pravico in lahko na javni dražbi konkurirajo najboljšemu
ponudniku.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
6.) Stanovanji v Šoštanju
1. Stanovanje, št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta talcev
14, Šoštanj, v izmeri 59,80 m2. ID št. stanovanja je 959-312-1. Stanovanju pripada
sorazmerni lastninski delež na skupnih delih
in napravah in zemljiščih, s parc. št. 1196/2,
k.o. (959) Šoštanj. Izklicna cena: 22.500,00
EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet
nepremičnin.
2. Stanovanje, št. 4., v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Tekavčeva 4,
Šoštanj, v izmeri 25,27 m2. ID št. stanovanja
959-790-5. Stanovanju pripada sorazmerni
lastninski delež na skupnih delih in napravah in zemljiščih, s parc. št. 863, k.o. (959)
Šoštanj. Izklicna cena: 21.500,00 EUR, ki
ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
Nepremičnini sta v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in sta prosti bremen in uporabnikov (najemnikov).
7.) Stanovanje v Ljubljani
Stanovanje v mansardi, na naslovu Gerbičeva 64A, Ljubljana, v izmeri 94,01 m2. ID
številka stavbe je 1723-5050. Stanovanju

pripada klet, v velikosti 4 m2 in sorazmerni
lastninski delež na skupnih delih in napravah in zemljiščih, s parc. št. 1832/3, k.o.
(1723) Vič, v deležu 20/100. Izklicna cena:
70.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na
promet nepremičnin. Stavba je v postopku
vzpostavitve etažne lastnine.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
8.) Stanovanje v Kamniku
Stanovanje, na naslovu Kovinarska
7A, Kamnik, v izmeri 51,90 m2, ki predstavlja vrstno hišo. Stanovanje leži na parc.
št. 767/31, iste k.o., ID številka stanovanja
1911-184. Stanovanju pripada klet in neizkoriščeno podstrešje. Izklicna cena: 37.800,00
EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet
nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
9.) Stanovanje v Kranju
Stanovanje, št. 2, na naslovu Tavčarjeva 15, Kranj, v izmeri 33,58 m2. ID številka
stanovanja je 2100-733-2. Stanovanju pripada solastninska pravica na parc. št. 43/1,
k.o. (2100) Kranj. Izklicna cena: 14.000,00
EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet
nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
10.) Stanovanje v Zgornji Kungoti
Stanovanje, št. 5, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Ciringa 1, Zgornja
Kungota, v izmeri 50,22 m2. ID številka stanovanja je 587-104-5. Stanovanju pripada
sorazmerni lastninski delež na skupnih delih
in napravah in zemljiščih, s parc. št. 8, k.o.
(587) Ciringa. Izklicna cena: 15.400,00 EUR,
ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Etažna lastnina na objektu še ni
vzpostavljena.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosti bremen in uporabnikov (najemnikov).
11.) Stanovanjska stavba v Šentilju
Stanovanjska stavba na naslovu Stara
Gora pri Šentilju 1, Šentilj v Slovenskih Goricah, v izmeri 82,35 m2, ter pripadajoče
zemljišče velikosti 563 m2, s parc. št. 620/3,
k.o. (585) Kresnica. Izklicna cena: 10.000,00
EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet
nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta uporabnikov (najemnikov),
v zemljiški knjigi pa je vknjižena služnostna
pravica hoje in vožnje z osebnimi ter gospodarskimi vozili, po že obstoječi dovozni
poti, v korist vsakokratnega lastnika parc.
št. 620/4, k.o. (585) Kresnica.
12.) Stanovanje na Jesenicah
Stanovanje, št. 8, v 4. etaži stanovanjske
stavbe, na naslovu Cesta maršala Tita 85,
Jesenice, v izmeri 52,72 m2, ID št. stanovanja 2175-9-8. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in
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napravah. Izklicna cena: 41.000,00 EUR,
ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosti bremen in uporabnikov (najemnikov).
13.) Kletna stanovanja v Krškem:
1. Stanovanje, št. 14, na naslovu Krško,
Kovinarska ulica 11, površine 61,40 m2 k.o.
(1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/2),
ki mu pripada atrij v velikosti 23,24 m2 v
nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško,
Kovinarska ulica 11, k.o. (1321) Leskovec
(identifikator: 1321/25/16); izklicna cena je
32.000,00 EUR, ki ne vključuje 8,5% DDVja.
2. Stanovanje, št. 13, na naslovu Krško, Kovinarska ulica 11 a, površine
60,40 m2, k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/101), ki mu pripada atrij v
velikosti 23,42 m2 v nivoju kletne etaže,
v 1. etaži stavbe Krško, Kovinarska ulica
11 a, k.o. (1321) Leskovec (identifikator:
1321/25/115); izklicna cena je 33.500,00
EUR, ki ne vključuje 8,5% DDV-ja.
3. Stanovanje, št. 14, na naslovu Krško, Kovinarska ulica 11 a, površine
61,40 m2 k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/102), ki mu pripada atrij v
velikosti 23,42 m2 v nivoju kletne etaže,
v 1. etaži stavbe Krško, Kovinarska ulica
11 a, k.o. (1321) Leskovec (identifikator:
1321/25/116); izklicna cena je 34.000,00
EUR, ki ne vključuje 8,5% DDV-ja.
4. Stanovanje, št. 13, na naslovu Krško, Kovinarska ulica 11 b, površine
60,40 m2 k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/201), ki mu pripada atrij
v velikosti 23,42 m2 v nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško, Kovinarska
ulica 11 b, k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/215); izklicna cena
je 35.500,00 EUR, ki ne vključuje 8,5%
DDV-ja.
5. Stanovanje, št. 14, na naslovu Krško, Kovinarska ulica 11 b, površine
61,40 m2 k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/202), ki mu pripada atrij
v velikosti 23,42 m2 v nivoju kletne etaže, v 1. etaži stavbe Krško, Kovinarska
ulica 11 b, k.o. (1321) Leskovec (identifikator: 1321/25/216); izklicna cena
je 38.000,00 EUR, ki ne vključuje 8,5%
DDV-ja.
Uporabna dovoljenja (vključno z vso potrebno dokumentacijo) za stanovanja pod
zap. št. 13.) 1.–5. bodo morali pridobiti kupci
sami. Stanovanja se nahajajo v kletni etaži
objekta in so sestavljena iz dnevne sobe,
kuhinje z jedilnico, spalnice, hodnika, kopalnice s straniščem ter vkopanim atrijem.
Orientirana so na jug, tako, da imajo okna
in atriji dnevno svetlobo.
K stanovanjem spada tudi idealni delež na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na Krško, Kovinarska
ulica 11, 11 a in 11 b, na parc. št. 972/201 in
972/16, obe k.o. (1321) Leskovec, ter idealni delež skupnih prostorov in naprav.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
14.) Stanovanje v Sevnici:
Stanovanje, št. 7.E, v I. nadstropju s kletjo, v izmeri 69,02 m2 k.o. (1380) Šmarje
(identifikator: 1380/391/7), na naslovu Sevnica, Planinska cesta 26. Stanovanju pripa-
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da sorazmerni lastninski delež na skupnih
delih in napravah in na zemljiščih, s parc.
št. 71/2, k.o. (1380) Šmarje. Izklicna cena
je 66.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka
na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
15.) Stanovanje v Kopru:
Stanovanje, št. 29, v IV. etaži, na naslovu
Koper, Dolinska cesta 1i, v skupni površini
67,53 m2, v katero je vključena tudi površina
shrambe v 1. kleti z oznako 29 K in garažni
boks v 1. kletni etaži št. 46 (stanovanjski
prostori merijo 46,37 m2). Identifikator stanovanja je 2606-5373-29. K stanovanju spada
idealni delež na zemljiščih gradbenih parc.
št. 1975/9, k.o. (2606) Semedela ter idealni
delež skupnih prostorov in naprav. Izklicna
cena je 123.500,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
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.)–15.) se bo izvedla: dne 23. 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 od
1.)–15.) je po 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: 4 (za nepremičnine pod točko 3.) od 1–2 dodajte še zaporedno številko, glede na to za katero
stanovanje vplačujete varščino, npr. 4 in

3-2, če vplačujete za stanovanje pod 3.),
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
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. V primeru teka postopka za vpis etažne lastnine po ZVEtL, kupec vstopi v postopek namesto prodajalca in
zemljiškoknjižno dovolilo pridobi s sklepom
nepravdnega sodišča.
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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 soglasju 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-ih 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

Št. 25/2011
Ob-3333/11
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
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 Odloka o oddajanju poslovnih prostorov,
garaž in garažnih boksov v najem (MUV,
št. 10/09) objavlja
javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnega
prostora v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
II. Predmet oddaje v najem je zaseden
poslovni prostor v Mariboru:
– Ulica 10. oktobra 5, v skupni izmeri
84,38 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
14. 6. 2011, od 9. do 9.30,
c) izklicna mesečna najemnina: 1.094,73
EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 6.568,38 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe,
g) zaseden z najemnikom v odpovednem
roku eno leto, do 31. 12. 2011, ki pa je dal
pisno soglasje za njegovo oddajo v novi najem pred potekom odpovednega roka.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni prostor sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani
javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe,
se šteje, da je odstopil od najema.
IV. Osnovni pogoji najema, dejavnost in
čas oddaje v najem:
– Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora oddati v
podnajem.
– Najemnik je poleg najemnine dolžan za
poslovni prostor plačevati tudi druge stroške,
ki zajemajo: obratovalne stroške v zvezi z
dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem
prostoru (individualni obratovalni stroški) in
v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja, stroške
uporabe stavbnega zemljišča ter morebitne
ostale stroške v zvezi z uporabo poslovnega
prostora in skupnih delov stavbe, za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Poslovni prostor se oddaja v najem v
stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan v
roku usposobitve (ne plačuje najemnine),
ki prične teči od dneva začetka najemnega
razmerja, v poslovnem prostoru na lastne
stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena
ali preureditvena dela (če so potrebna) ter
pričeti z dejavnostjo, če ni drugače določeno. Opravi lahko le tista dela, za katera
si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj ter z vlaganji ne
pridobi lastninske ali druge stvarne pravice
na najemodajalčevi nepremičnini.
– Najemnik odgovarja za pridobitev vseh
soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov,
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ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne
dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.
– Poslovni prostor se kot zaključena celota in izključno za opravljanje dejavnosti
(navedene pod črko a) II. točke te objave),
oddaja v najem za določen čas 5 let. Najemno razmerje se lahko po poteku petih let
izjemoma podaljša ponovno za nadaljnjih
pet let, če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem
samoupravne lokalne skupnosti in je tako
zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost tega premoženja, oziroma, če za to
obstajajo utemeljeni razlogi.
V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II
– Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, dne 21. 6.
2011, s pričetkom ob 10. uri.
VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja
Izklicna mesečna najemnina za poslovni
prostor, v kateri so upoštevani stroški zavarovanja in upravljanja, je določena na podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov,
garaž in garažnih boksov v najem (MUV,
št. 10/09). Najemnina (tudi dražena, ki se
ne more znižati) se usklajuje enkrat letno z
indeksom rasti cen življenskih potrebščin v
RS v preteklem letu in je po veljavnih predpisih oproščena plačila davka, v primeru
spremembe pa je najemnik dolžan davek
plačevati v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi. Znesek višanja najemnine je
naveden pod črko d) v II. točki te objave.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo, do
vključno 17. 6. 2011, plačati varščino v višini šestkratne izklicne mesečne najemnine
(znesek varščine je posebej naveden pod
črko e) v II. točki te objave), na transakcijski
račun Mestne občine Maribor, št. 00 012700100008403, sklic na št. 2003, pri UJP Urad
Slovenska Bistrica, z navedbo »dražbena
varščina za poslovni prostor Ulica 10. oktobra 5«.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine ter način in rok plačila najemnine
Plačana varščina se najugodnejšemu
dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na
transakcijski račun (s katerega je bila plačana oziroma na račun, ki ga bo na dražbi
predložil dražitelj) brez obresti, v roku 10 dni
po končani javni dražbi.
Najugodnejši dražitelj mora pred podpisom najemne pogodbe na TRR Mestne
občine Maribor, plačati najemnino do višine
šestmesečne izdražene najemnine (razliko),
ki se začne poračunavati po roku usposobitve.
Najemodajalec bo za poslovni prostor redno mesečno izstavljal račune za najemnino
za tekoči mesec.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo 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 pred pričetkom
javne dražbe predložiti še potrjen izpisek iz
sodnega registra (ne sme biti starejši od 30
dni) oziroma izpisek iz registra društev pri
pristojni upravni enoti, potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme biti
starejše od 30 dni), potrdilo banke, da TRR
ni blokiran (ne sme biti starejše od 30 dni),
kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih s

Stran

1318 /

Št.

43 / 3. 6. 2011

predstavitvijo programa – opisom dejavnosti in navedbo šifre z opisom dejavnosti po
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti-SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08) ter z navedbo celotne številke TRR in
banke (za primer vračila varščine). Zakoniti
zastopnik, ki na dražbi zastopa pravno osebo, mora predložiti izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled).
– Fizične osebe (s.p.) pa morajo predložiti, kar morajo predložiti pravne osebe,
razen izpiska iz sodnega registra, dodatno
pa še potrjen izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije pri AJPES (ne sme biti starejši od
30 dni), dokazilo o državljanstvu in izvirnik
osebnega dokumenta (na vpogled).
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu
varščine (original) in osebnim dokumentom
(na vpogled).
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti listine in
dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih
državah, ki so enakovredne institucijam
od katerih se zahtevajo listine in dokazila
za slovenske državljane oziroma pravne
osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila
o poravnanih davčnih obveznostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo
pridobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
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da imajo poravnane davčne obveznosti in
nimajo blokiranega računa. Vse listine in
dokazila oziroma potrdila, razen osebnega
dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
– Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji,
interesent ne more dražiti na javni dražbi.
X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo mesečno najemnino.
– Javna dražba najemnine za poslovni
prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo in je noben od
udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo.
Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega
dražitelja, katerega pozove na podpis najemne pogodbe.
– Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mogoče podati dokler ni zaključen
zapisnik o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
izvedbo javne dražbe in javnega zbiranja
ponudb za oddajo poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, ki so last
Mestne občine Maribor.
– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
najemna pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku, mu lahko najemodajalec
podaljša rok za sklenitev najemne pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo plačano varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše najemne pogodbe
v podaljšanjem roku, najemodajalec zadrži
njegovo varščino.

– Najugodnejši dražitelj mora, kot je že
navedeno tudi v VIII. točki te objave, pred
podpisom najemne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor, plačati
najemnino do višine šestmesečne izdražene
najemnine. Plačilo najemnine do višine 6
mesečne izdražene najemnine in je bistvena sestavina najemne pogodbe ter pogoj za
njeno sklenitev.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik)
odstopi od svoje ponudbe, najemodajalec
zadrži plačano varščino.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik) ne
podpiše najemne pogodbe v določenem roku
ali če pred podpisom ne plača najemnino do
višine šestmesečne izdražene najemnine, se
šteje, da je odstopil od najema in najemodajalec prav tako zadrži plačano varščino.
XI. Informacije: interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe in
o poslovnem prostoru dobijo v Sektorju za
gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi
prostori Mestne občine Maribor ali po tel.
02/220-14-10 ali 220-14-05.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave – podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija, s soglasjem župana, lahko do sklenitve
pravnega posla - najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri
čemer se plačana varščina dražiteljem vrne
brez obresti.
Mestna občina Maribor
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Razpisi delovnih mest
Št. 100-14/2011
Ob-3334/11
Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine
Nova Gorica (Uradne objave, št. 21/01 in
Uradni list RS, št. 114/05 in 78/09) je nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne
občine Nova Gorica na seji dne 6. 5. 2011
sprejel sklep, s katerim objavlja javni natečaj
za imenovanje
direktorja Stanovanjskega sklada
Mestne občine Nova Gorica.
I. Objavlja se javni natečaj za položaj
direktorja Stanovanjskega sklada Mestne
občine Nova Gorica.
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, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja in opravlja druge naloge,
določene v pogodbi o zaposlitvi, ter v okviru
svojih pooblastil odgovarja za zakonitost,
kakovost in učinkovitost dela službe.
II. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem (2. bolonjska stop
nja),
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
od tega najmanj pet let na vodilnih delovnih
mestih podobne zahtevnosti;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.
III. Prijava mora vsebovati:
1. fotokopijo javne listine iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil. Delo bo
opravljal na sedežu Stanovanjskega sklada
Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja št. 1, Nova Gorica.
IV. Direktorja sklada imenuje Mestni svet
Mestne občine Nova Gorica za dobo štirih
let z možnostjo ponovnega imenovanja. Na
podlagi sklepa o imenovanju sklene župan z
direktorjem sklada pogodbo o zaposlitvi najkasneje v roku trideset dni po imenovanju.
V. Pisno prijavo z izjavami in drugimi
dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici
z označbo »Za javni natečaj – Prijava za
direktorja sklada« na naslov: Stanovanjski
sklad Mestne občine Nova Gorica – javni
sklad, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, in sicer v roku petnajst dni od dneva objave na spletni strani Stanovanjskega
sklada Mestne občine Nova Gorica, www.
stanovanjskisklad-ng.si in v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje
služba Stanovanjskega sklada Mestne občine
Nova Gorica, tel. 05/335-01-91 (Ivo Uršič).
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova
Gorica.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Št. 339/11
Ob-3335/11
Svet zavoda OŠ Šmarje pri Jelšah razpisuje na podlagi sklepa sprejetega na 8.
seji Sveta zavoda Osnovna šola Šmarje pri
Jelšah, ki je bila v četrtek, 26. 5. 2011, delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11).
Predviden začetek mandata bo 24. 10.
2011.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazilo o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, programom vodenja zavoda, delovnih izkušnjah
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča,
da ni v kazenskem postopku – s priloženo
izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču
– izven kraja prebivališča – zoper njega ni
uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Šmarje pri Jelšah,
Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah, z
oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Predsednica sveta zavoda OŠ Šmarje
pri Jelšah
Št. 1101-16/2011
Ob-3370/11
Na podlagi prvega odstavka 116.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah
(Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 110/09 in 33/11); v nadaljevanju: ZEK-om) ter 19. člena Zakona o
javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in
51/04 – EZ-A) Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo objavlja javni natečaj
za imenovanje
direktorja/ice (m/ž) Agencije za pošto
in elektronske komunikacije Republike
Slovenije (APEK).
I. Kandidat(ka), ki se bo prijavil(a) na
navedeni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– je poslovno sposoben,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih za pridobitev izobrazbe

druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene na študijskih programih, ki v skladu
z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj
na delovnem mestu, ki zahteva izobrazbo iz
prejšnje alineje,
– je strokovnjak na področjih, ki so v pristojnosti delovanja agencije,
– ima vodstvene, organizacijske in mednarodne izkušnje,
– ima višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in
javna pooblastila,
– zoper njega ni uveden kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti,
– izpolnjuje zahteve iz tretjega odstavka
116. člena Zakona o elektronskih komunikacijah.
Okvirna vsebina dela:
– organizira in vodi delovanje agencije,
– zastopa in predstavlja agencijo,
– izdaja splošne in posamične akte iz
pristojnosti agencije,
– organizira izvajanje nadzora v skladu s
pooblastili iz zakona,
– imenuje občasna in stalna delovna telesa,
– skrbi za zakonitost poslovanja,
– odgovarja za pripravo ter odloča o realizaciji sprejetega programa dela in finančnega načrta,
– odloča o zaposlitvi delavcev in razporejanju delavcev na delovna mesta v agenciji
in izreka disciplinske ukrepe,
– sprejme akt o notranji organizaciji in
sistemizaciji, kakor tudi druge akte, potrebne za nemoteno delo agencije.
II. Prijava mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis
(dostopen na spletni strani http://europass.
cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.
csp?loc=sl_SI);
2. Izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper
uradno dolžnost in javna pooblastila;
3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo pridobitev
podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih
pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da
kandidat z vpogledom v uradne evidence
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila;
5. Kandidat mora prijavi predložiti tudi
vizijo prednostnih nalog in razvoja organa v
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mandatnem obdobju, vključno z načini upravljanja z viri v organu, za katerega vodenje
kandidira.
III. Po 116.b členu Zakona o elektronskih
komunikacijah se kot delovne izkušnje šteje
delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena
po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih,
ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi
druge stopnje, ustrezne smeri.
Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih
sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.
IV. Posebna natečajna komisija, ki jo
imenuje Uradniški svet, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri
kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Strokovno
usposobljenost kandidatov bo posebna natečajna komisija preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti z merili za
izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010,
ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/.
Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na
svojo strokovno usposobljenost primerni za
položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na
seznam strokovno usposobljenih kandidatov izdala poseben sklep.
V. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja po predhodno izvedenem javnem natečaju. S kandidatom, izbranim na javnem
natečaju, se sklene pogodba o zaposlitvi za
obdobje petih let, v kateri se določijo cilji in
pričakovani rezultati dela. Delo bo opravljal
na sedežu APEK-a, Stegne 7, Ljubljana.
VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Uradniški svet, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni, pri čemer se za
začetek roka vzame prvi naslednji dan po
objavi javnega natečaja v dnevnem tisku,
Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletnih straneh APEK.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, na Teo Juratovec, tel. št. 478-8345
ali Renato Pečaver, tel. št. 478-1671, v zvezi
z delovnim področjem pa na Marjana Turka,
tel. 478-4782.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo
prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 1100-1/2011
Ob-3371/11
Na podlagi šestega in sedmega odstavka
57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU-UPB3,
65/08 – ZJU-D) Občina Dobrepolje, Videm

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
35, 1312 Videm - Dobrepolje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega
mesta
tajnik občine.
V besedilu uporabljeni izrazi napisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo: Občina Dobrepolje, Videm
35, 1312 Videm - Dobrepolje.
2. Navedba delovnega mesta: za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo na položajnem delovnem mestu v nazivu podsekretar.
3. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas (5 let) s polnim delovnim časom in
z možnostjo ponovnega imenovanja.
4. Poleg splošnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še naslednje pogoje za zasedbo
delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega tujega jezika,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka (v primeru, da kandidat tega izpita
nima, ga mora opraviti v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja),
– opravljeno obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv (v primeru, da kandidat
tega usposabljanja nima opravljenega, ga
mora opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami).
5. Vsebina prijave:
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
– izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– 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;
– izjava kandidata, da zoper njega ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisna privolitev kandidata, da za namen
tega natečajnega postopka dovoljuje Občini
Dobrepolje pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc (potrdila o državljanstvu, potrdila o
opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega
postopka, potrdila o opravljenem obveznem
usposabljanju za imenovanje v naziv, podatkov o delovnih razmerjih, potrdil iz četrte In
pete alineje te točke). Izrecna pisna privolitev kandidata je predpogoj za izpolnjevanje
pogojev za zasedbo delovnega mesta. Če
kandidat ne da omenjene privolitve, mora
sam predložiti ustrezna dokazila. Priložitev
dokazil je zaželena.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
6. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki.
Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo
»javni natečaj za prosto delovno mesto sve-

tovalec«. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: matjaz.kovacic@
dobrepolje.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom. Prijavo
je treba poslati v roku 8 dni od objave tega
javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Občina Dobrepolje,
Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v
roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obravnavane bodo samo popolne prijave.
7. Obširnejši opis delovnega mesta in
ostale informacije v zvezi z razpisom so
objavljene na spletni strani, http://www.dobrepolje.si/.
Občina Dobrepolje
Ob-3372/11
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), 10. člena
Sklepa o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti (Uradni list RS, št. 71/02) ter
25. člena Statuta Instituta informacijskih
znanosti z dne 16. 12. 2002, Upravni odbor
IZUM objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja Instituta informacijskih znanosti.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
112/07 in 9/11), Sklepom o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti (Uradni list RS,
št. 71/02) ter Statutom Instituta informacijskih znanosti z dne 16. 12. 2002:
– najmanj univerzitetna izobrazba s področja dela IZUM,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju razvoja informacijskih sistemov,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost vodenja, organiziranja in
koordiniranja.
Mandat direktorja IZUM traja pet let.
Direktorja IZUM imenuje Upravni odbor
IZUM s soglasjem ustanovitelja IZUM.
Kandidati morajo svoje prijave posredovati v osmih dneh od objave javnega razpisa
na naslov: Institut informacijskih znanosti,
Prešernova ulica 17, 2000 Maribor. Prijava
na javni razpis mora biti v zaprti ovojnici
z oznako »Za razpisano mesto direktorja
IZUM«. Prijavi na javni razpis morajo biti
priložena ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi javnega razpisa.
Institut informacijskih znanosti
Št. 110-52/2011
Ob-3373/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
kazenskem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani.
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:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 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. 110-23/2011
Ob-3393/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,

št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11):
2 prosti mesti okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– 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, 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.
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Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3398/11
Nadzorni svet družbe Tržnica, podjetje
za upravljanje s tržnimi površinami in trgovino d.d. (v nadaljevanju: Tržnica Maribor
d.d.) na podlagi 5.2 člena Statuta delniške
družbe Tržnica Maribor d.d. razpisuje delovno mesto
direktor/ica družbe Tržnica Maribor
d.d.
Kandidat/ka (v nadaljevanju: kandidat)
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri;
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
od tega najmanj 1 leto delovnih izkušenj na
vodstvenih delih;
– ima vizijo razvoja mariborske tržnice;
– ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti;
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika;
– 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.
Mandat direktorja traja 5 let.
Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom
ter vizijo mariborske tržnice naj kandidati
pošljejo v roku 8 dni od objave razpisa
na naslov: Tržnica Maribor d.d., Vodnikov
trg 5, 2000 Maribor, s pripisom »razpis za
direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po izdaji sklepa o imenovanju.
Tržnica Maribor d.d.
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Druge objave
Št. 11/0330
Ob-3314/11
Na podlagi 20. člena v zvezi z 22. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in
49/10) in sklepa Občinskega sveta Občine
Markovci z dne 23. 2. 2011 Občina Markovci
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje:
– parc. št. 95.S, k.o. (418) Zabovci, prip.
pri vl. št. 301, stavba, v izmeri 108 m2 in
– parc. št. 579, k.o. (418) Zabovci, prip.
pri vl. št. 301, njiva, v izmeri 1701 m2.
Parcela št. 95.S, k.o. Zabovci, leži v območju stavbnih zemljišč, prav tako zahodni
del parc. št. 579, k.o. Zabovci.
Nepremičnina se prodaja kot zaključena
celota.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja navedenih nepremičnin.
Ponudnik mora ponudbi za nakup navedene nepremičnine priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene.
V ceno nepremičnine ni vključen 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
4. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnine, ki se kupuje
kot celota;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 7. 2011.
5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša
20.000,00 €.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun

Občine Markovci, št. 01368-0100017763.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;
c) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
d) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
e) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od izstavitve računa – plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla;
f) če kupec v določenem roku ne podpiše
pogodbe, varščina zapade v korist Občine
Markovci in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
9. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 20. junija 2011,
do 12. ure, na naslov: Občina Markovci,
Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno
navedeno »Ponudba za nakup nepremičnin
v k.o. Zabovci – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je
potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, se izvede javna dražba, na katero se povabi
vse ponudnike z enako najvišjo ponudbeno ceno.
13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval.
14. Za morebitne podrobnejše podatke v
zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se
obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina
Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel.
02/788-88-87, e-pošta: marinka.kolenko@
markovci.si.
15. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri Branku Kostanjevcu, Občina Markovci, Markovci 43, 2281
Makovci, tel. 02/788-88-83, e-pošta: branko.
kostanjevec@markovci.si.
Občina Markovci

Št. 478-0026/2010-221
Ob-3336/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem
št. 563 in 565, z dne 1. 7. 2009, Občina
Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
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 sta dve gradbeni
parceli:
– K7 – parc. št. 495/140, v izmeri 898 m2
in
– K8 – parc. št. 495/138, v izmeri 843 m2,
obe k. o. Podgora.
3. Zemljišči sta gradbeni parceli in sta
namenjeni za stanovanjsko gradnjo – gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
5. 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«.
6. 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 zemljišče K__ – Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
naslov pošiljatelja.
– z izbranim najugodnejšim ponudnikom
se v roku 15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali
pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, lahko prodajalec
zadrži varščino;
7. Izhodiščna cena za nepremičnino z
oznako: K7 – parc. št. 495/140, k.o. Podgora, v izmeri 989 m2 z izhodiščno ceno
19.540,66 €; K8 – parc. št. 495/138, k.o.
Podgora, v izmeri 943 m2 – z izhodiščno
ceno 27.947,69 €.
8. Kupnino je potrebno plačati v roku
30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na
transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem, št. 01303-0100009987.
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9. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
10. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja
ponudb.
11. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil prodajno 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,
povrnejo se jim lahko samo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
12. Ostale določbe:
– kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa lastninske pravice
v zemljiško knjigo), stroške parcelacije in
stroške cenitve;
– stroški komunalnega prispevka niso
vključeni v ceno zemljišča;
– kupci morajo v roku 30 dni od podpisa pogodbe ob plačilu kupnine plačati še
akontacijo komunalnega prispevka v višini
5.000,00 €, pred izdajo gradbenega dovoljenja, pa bo izdana dokončna odločba o
komunalnem prispevku, s katero se bo komunalni prispevek poračunal.
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajaj z najugodnejšimi ponudniki;
– 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.
13. 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.
02/82-16-036. Ogled je možen na podlagi
predhodne telefonske najave ali na e-mail:
irena.dosen@ravne.si
14. Javno odpiranje ponudb bo dne
22. 6. 2011, ob 14.15, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-3337/11
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09, 100/09 in 49/10)
javno zbiranje ponudb
za oddajo strehe v najem za potrebe
postavitve fotovoltaične elektrarne
I. Najemodajalec: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona.
II. Predmet najema: predmet najema je
2.937,84 m2 strehe OŠ Gornja Radgona,
na naslovu Prežihova ulica 1, 9250 Gornja
Radgona, ki stoji na parc. št. 686, k.o. Gornja Radgona, z namenom namestitve fotovoltaične elektrarne (v nadaljevanju: FE).

III. Izhodiščna najemnina: najemnina se
obračuna v enkratnem znesku za celotno
dobo najema strehe objekta (brez DDV, ki
bremeni najemnika). V najemnino niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni stroški FE, ti so izključna stvar in
breme najemnika.
IV. Pogoji najema
1. Streha objekta, v izmeri 2.937,84 m2,
se oddaja za čas šestnajst let od sklenitve
najemne pogodbe. Po izteku najemne pogodbe postane vgrajena oprema last najemodajalca oziroma jo najemojemalec na
njegove stroške odstrani ali pa najemnik in
najemodajalec skleneta aneks za podaljšanje roka najema strehe. Streha objekta se
odda v najem, tako da najemnik sam namesti FE in vzpostavi računalniški sistem,
preko katerega lahko osnovnošolci dnevno
sledijo delovanju FE, s tem da bo najemodajalec predhodno saniral streho objekta s trapezno pločevino, pri čemer mora najemnik
postavitev objekta na strehi izvesti tako, da
omogoča najugodnejši izplen investicije in
njene donosnosti, hkrati pa ne vplivati na
estetiko objekta. Najemnik ima ob vsakem
času pravico dostopa do FE, da zagotovi
nujna dela za njeno nemoteno obratovanje v
polnem obsegu. Druga vzdrževalna in obratovalna dela bo najemnik izvedel tako, da ne
bo motil najemodajalca in ostalih uporabnikov. Pravica vzdrževati FE obsega izvedbo
vseh del, s katerimi se ohranja FE v dobrem stanju in v obsegu, ki omogoča njeno
rabo. Najemodajalec se zavezuje omogočiti
najemniku mirno in neovirano rabo strehe,
ki je predmet najema in dostopa do predmeta najema. Prav tako mora najemnik v
okviru investicije postavitve FE izvesti tudi
položitev kabla od FE do transformatorske
postaje.
2. Najemnik mora predložiti najmanj tri
reference za izgrajene oziroma v lasti FE v
velikosti nad 50kWp.
3. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 8 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru
bo najemodajalec unovčil bančno garancijo
za resnost ponudbe.
4. Izbrani najemnik je dolžan plačati enkratno najemnino v roku 14 dni po sklenitvi
najemne pogodbe ter prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. Plačilo
najemnine je bistvena sestavina najemne
pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične
ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo
sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz AJPES. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za proizvodnjo
električne energije.
b) Ponudniki morajo ponudbi predložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti – proizvodnji električne
energije (fizične osebe – potrdilo o vpisu v
Poslovni register; pravne osebe – izpis iz
AJPES).
c) Obvezno je potrebno predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10.000 €.
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d) Ponudba se bo štela za pravilno, če
bo ponudnik predložil:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(Priloga 1).
– Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta.
– Pravne osebe: overjen izpisek iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni.
– Dokazilo, da je ponudnik registriran za
proizvodnjo električne energije.
– Potrdilo poslovne banke, iz katerega je
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred
objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran.
– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa
(Priloga št. 2).
– Podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (Priloga št. 3).
– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (Priloga št. 4).
– Ponujeno najemnino in skupno moč
sistema na obrazcu Ponudba (Priloga
št. 5).
– Reference (priloga št. 6).
– Natančna specifikacija vgrajene opreme v fotonapetostni sistem.
– Bančna garancija za resnost ponudbe.
– Vzorec bančne garancije za resnost
ponudbe (Priloga št. 7).
– Izjave banke o izdaji garancije za kvalitetno in dobro izvedbo del v pogodbenem
roku (Priloga št. 8).
– Vzorec garancije banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga št. 9).
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 23. 6. 2011, do
13. ure, na naslov: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za najem strehe OŠ Gornja Radgona«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Ponudba,
ki bo prispela po razpisnem roku, se bo štela
kot nepravočasna ponudba in bo izločena
iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo,
bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje
bistvene elemente in je pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe
je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
1. Ponujena enkratna najemnina.
Tabela za ocenjevanje ponudb je Priloga
št. 10.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih velike
sejne sobe Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona,
dne 23. 6. 2011, ob 14. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 8 dni po
odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik
po merilih.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
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oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije
Vključitev FE v elektroenergetski sistem
(Priloga št. 11).
Ogled objekta je možen po predhodnem
dogovoru, ob predhodni najavi na GSM:
031/704-653, Andrej Subašič.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno
tudi na spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gor-radgona.si
Občina Gornja Radgona
Št. 352-2/2011
Ob-3338/11
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, št. 41/05 in št. 92/05) in določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list št. 86/10)
ter določil Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Ajdovščina, z dne 26. 5. 2011,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zasedenega stanovanja
1. Predmet javne ponudbe
Predmet prodaje je stanovanje v Ajdovščini, ki je oddano v najem z najemno pogodbo za nedoločen čas, in sicer stanovanje
s celotno ID 2392-77-12, posamezen del
št. 12 v stavbi št. 77, k.o. 2391 Ajdovščina.
Opis: del stavbe z identifikacijsko številko 12.E, stanovanjska raba 57,99 m2 (vključno s shrambo v 1. etaži), na stavbi stoječi na
parc. št. 448/1 in parc. št. 448/3, obe k.o.
Ajdovščina, z naslovom Goriška cesta 26,
Ajdovščina in Cesta 5. maja 1, Ajdovščina.
Stanovanju pripadajo idealni solastniški
deleži na splošnih skupnih delih stavbe v
etažni lastnini, ki pa še niso določeni, ker
pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena.
2. Ponudbena cena in ostali stroški
Najmanjša ponudbena cena za stanovanje navedeno v 1. točki znaša 59.230,00 €.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini
ponudbene cene.
Kupec je poleg kupnine, dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin v višini
2% od ponujene cene in vse stroške v zvezi
z prenosom lastninske pravice na stanovanju (overitev podpisa, priprava zemljiškoknjižnega predloga, stroške vpisa v zemljiško
knjigo ipd.).
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v
vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka, 21. junija 2011, do 10. ure.
Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo
potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
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b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije, in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini na Podračun EZR Občine Ajdovščina, št. 012010100014597, odprt pri Upravi RS za javna
plačila, in sicer višini 6.000,00 EUR;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v javni ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru več enakih ponudbenih cen
ima predkupno pravico sedanji najemnik
stanovanja.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na
predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 1. 7. 2011.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino najkasneje v roku 15 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine
v roku iz prejšnjega stavka, je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo kupoprodajne pogodbe
poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila,
pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
j) Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Ob-3339/11
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list. RS, št. 34/11)
in sklepa Mestnega sveta Mestne občine
Ptuj, št. 478-255/2009-1, dne 3. 6. 2011,
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
v lasti Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
matična številka: 5883598000, ID za DDV:
SI85675237.
2. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. Nepremičnina z naslovom Belšakova 3, Ptuj na parcelni številki 805/3,

k.o. Brstje (ID 137668), ki zajema dvorišče
213,00 m2, garažo 17,00 m2, stanovanjsko
stavbo 218,42 m2 in travnik 248,00 m2.
Nepremičnina na parc. št. 805/4, k.o.
Brstje (ID 1952254), ki zajema travnik, v
izmeri 131,00 m2.
Nepremičnina na parc. št. 805/19, k.o.
Brstje (ID 3806462), ki zajema travnik,
v izmeri 202,00 m2 in dvorišče, v izmeri
18,00 m2.
Nepremičnina na parc. št. 805/20, k.o.
Brstje (ID111796), ki zajema travnik, v izmeri
15,00 m2.
Izhodiščna vrednost nepremičnin je
159.425,00 EUR.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Nepremičnina se
prodaja kot celota. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, kakšno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Ponudba mora veljati še 45 dni od roka odpiranja ponudb. Če najugodnejši ponudnik ne
sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu lahko
rok za sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne
več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino.
Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ptuj
pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku
30 dni od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.
Kolikor kupec ne plača kupnine, prodajalec
zadrži varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice na nepremičnini v
zemljiško knjigo prodajalec izroči po prejemu celotne kupnine.
3.5. Kupec nepremičnin, ki so predmet
javnega zbiranja ponudb, je dolžan poleg
kupnine plačati še DDV. Kupec je poleg
kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji udeležbe v postopku:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj, pri Banki Slovenije,
številka 01296-0100016538. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v
kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne v
roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek
fizične osebe oziroma ime pravne osebe,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID za
DDV, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke, telefonsko številko,
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne vrednosti,
– kopijo osebnega dokumenta (fizične
osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši
od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma izpisek iz registra društev
pri upravni enoti (društvo), ne starejši od
30 dni,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– pooblastilo, če se ponudba oddaja po
pooblaščeni osebi,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
4.3. Ponudniki za nakup nepremičnin
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 20. 6. 2011,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako » Ne odpiraj – Ponudba
za nakup nepremičnine«. Osebno prinesene
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestni občini Ptuj, Oddelek
za gospodarske javne službe, investicije,
kakovost in gospodarstvo, soba št. 24/2,
najkasneje do 12. ure.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne
21. 6. 2011, ob 10. uri, v sobi št. 28/2, na
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, vendar nepopolne
ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti
ponudnika.
5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, bodo pozvani na pogajanja.
5.3. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ponujeno ceno, je izključena. Mestna občina
Ptuj lahko kadarkoli ustavi začeti postopek
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom varščina vrne.
6. Dodatne informacije: vsa pojasnila v
zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, soba št. 26, tel. 02/748-29-66 –
kontaktna oseba: Asja Stropnik.
Mestna občina Ptuj
Ob-3355/11
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, ki jo zastopa župan Franc Bogovič, 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), objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup neprofitnega 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
2-sobnega stanovanja neto bivalne površine do 55 m2, v starem delu mesta Krško,
katerega cena na m2 znaša največ 600,00
EUR/m2.
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, možnost unovčenja menice
pa je najkasneje do vključno 30. 9. 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.
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/m2 v višini, ki ne sme biti
višja ceni stanovanja na m2, opredeljeni v 2.
točki tega javnega zbiranja ponudb.
5.4 Stanovanje mora biti 2-sobno.
5.5 Leto dokončanja gradnje objekta:
1987.
5.6 Stanovanje se mora nahajati v starem delu mesta Krško.
5.7 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,
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),
6.3 ceno 2-sobnega stanovanja,
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),
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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),
7. Obvezne priloge:
7.1 zemljiškoknjižni izpisek, ki zagotavlja kupcu bremen prost prenos lastninske
pravice,
7.2 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 15. 7. 2011;
– Izjava, da se primopredaja stanovanj
opravi najkasneje do 16. 8. 2011;
– Izjava o pogojih razpisa.
8. Merila
Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Občina Krško bo ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo, izbrala na podlagi naslednjih meril:
8.1 najnižja ponujena cena 2-sobnega
stanovanja neto bivalne površine do 55 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 20. 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 neprofitnega stanovanja v Krškem, št.: 3529-8/2011
(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
23. 6. 2011, ob 9. 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 15. 7. 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.
9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini Krško, na tel. 07/49-81-295 pri Janku Avsecu,
Vodji oddelka za gospodarske dejavnosti, ali
na tel. 07/49-81-279 pri Nini Hovelja, svetovalki za stanovanjske zadeve.
Občina Krško
Št. 4780-816/2010-11
Ob-3394/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 22/11) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je
parc. št. 359, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisana pri vložku
št. 50, k.o. Poljansko predmestje in v naravi
predstavlja stavbo št. 531, v skupni izmeri
87 m2 in dvorišče, v izmeri 197 m2, na naslovu Zarnikova 5, 1000 Ljubljana.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje z dne 31. 8. 1999,
za nedoločen čas. Na parc. št. 359, k.o.
Poljansko predmestje, ki je predmet te pogodbe je v zemljiški knjigi vpisana stvarna
služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v
korist Telekoma Slovenije d.d., na podlagi
dogovora z dne 29. 10. 2009, za dobo 30
let, oziroma za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja. Preko predmetnega
zemljišča poteka dostop do sosednjega zemljišča s parc. št. 360, k.o. Poljansko predmestje in bo moral novi lastnik zemljišča s
parc. št. 359, k.o. Poljansko predmestje,
ki je predmet te prodaje, omogočiti dostop
do zemljišča s parc. št. 360, k.o. Poljansko
predmestje.
Izhodiščna cena: 143.700 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
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3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v
pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča;
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v
roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 1. 7.
2011. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z
oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine Zarnikova 5« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 10. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z ne-

premičninami, pri kontaktni osebi Damjani
Popović Ljubi, tel. 01/306-10-85, elektronska pošta: damjana.popovic@ljubljana.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v
zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 5. 7. 2011, s pričetkom ob 11. uri, v
prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15,
Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Ob-3354/11
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.,
Arze1 b, 6330 Piran (upravljavec), na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US in 100/09,
49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem
trinajstih začasnih prodajnih mest v Piranu in Portorožu, z naslednjo namembnostjo:
1. Piran – mesto
a) Na Trgu 1. maja desno in levo od stopnic, ki vodijo na vodnjak, po dve prodajni
mesti, za čas od 15. 6. 2011 do 30. 9. 2011,
in sicer samo za dneve petek, sobota in
nedelja:
– prodaja domačega oljčnega
olja
1 mesto
– prodaja vina s področja slovenske Istre
1 mesto
– prodaja domačih dišavnic,
zelišč, začimb ipd.
1 mesto
– prodaja domačega medu ali
marmelad
1 mesto.
2. Portorož
a) Na pločniku ob levem robu Trga prekomorskih brigad, za čas od 15. 6. 2011 do
30. 9. 2011, in sicer samo za dneve petek,
sobota in nedelja:
– prodaja domačega oljčnega
olja
1 mesto
– prodaja vina s področja slovenske Istre
1 mesto
– prodaja domačih dišavnic,
zelišč, začimb ipd.
1 mesto
– prodaja tartufov ali izdelkov
iz tartufov
1 mesto.
b) Na promenadi v Portorožu, in sicer
vzdolž igrišča za odbojko na mivki do lokala
»Paprika«, za čas od 15. 6. 2011 do 30. 9.
2011, in sicer samo za dneve petek, sobota
in nedelja:
– prodaja domačega oljčnega
olja
1 mesto
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– prodaja vina s področja slovenske Istre
1 mesto
– prodaja domačih dišavnic,
zelišč, začimb ipd.
1 mesto
– prodaja domačega medu ali
marmelad
1 mesto
– prodaja domačega medu ali
marmelad
1 mesto.
Osnovni pogoji oddaje začasnih prodajnih mest so:
– cena najema za celotno obdobje (od
15. 6. 2011 do 30. 9. 2011) je 100 EUR
(brez DDV); poleg cene najema je ponudnik
dolžan plačati tudi najemnino za uporabo
javne površine za potrebe začasnega prodajnega mesta;
– ponudnik zagotavlja samo prostor;
– prodaja se lahko vrši samo ob petkih,
sobotah in nedeljah;
– najemnik je za potrebe prodaje dolžan
vsakodnevno postaviti in pospraviti prodajni
pult, katerega dimenzija ne sme presegati 1
x 2 m. Senčniki morajo biti enaki senčnikom,
ki so v uporabi na začasnih prodajnih mestih
na Trgu prekomorskih brigad. Tudi senčnike
je potrebno vsakodnevno pospravljati;
– najemnik je dolžan obratovati vse določene dneve v dogovorjenem času najema,
pod pogoji in v urniku, ki ga določi upravljavec. V primeru, da najemnik ne spoštuje pogojev in urnika, se pogodba lahko prekine;
– vsak prijavitelj lahko zaprosi le za eno
prodajno mesto.
Merila za oblikovanje vrstnega reda prijavljenih ponudnikov, ki jih točkovno opredeli
upravljavec, so:
– ustreznost ponudbe glede na zahtevano namembnost prodaje (30 točk),
– ponudnik, ki ima sedež ali opravlja
svojo dejavnost na območju Občine Piran
(npr. članstvo v Območni obrtno-podjetniški
zbornici Piran, registrirana kmetijska dejavnost na območju Občine Piran, stalno prebivališče v Občini Piran ….) (30 točk),
– ponudnik, ki nima sedeža ali ne opravlja svoje dejavnosti na območju Občine
Piran (20 točk).
Kandidat mora v svoji vlogi napisati, za
katero prodajno mesto kandidira, in sicer
mora navesti lokacijo in namembnost prodaje (npr. prodaja domačega oljčnega olja
na Trgu 1. maja).
V primeru, da bo za določeno lokacijo
ponudnikov več, kot je razpoložljivih stojnic,
bo ob enakem številu doseženih odstotkov
o izboru najemnika odločal žreb.
Kolikor na določeni lokaciji prodajno mesto za določeno namembnost ne bo oddano,
se lahko le-to odda za drugo namembnost,
določeno v tem razpisu.
Ponudnike, ki imajo do Javnega podjetja
Okolje Piran, d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu ne bomo upoštevali.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah
ne izbere nobenega od ponudnikov.
Najemnina za prodajno mesto se poravna ob podpisu pogodbe.
Izbrane ponudnike bremeni tudi sorazmerni strošek izvedbe razpisa.
Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili naslednja dokazila:

1. dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti:
– samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra (ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebnega dopolnilnega
dela;
– gospodarske družbe: izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– dokazilo o vpisu v register kmetijskih
gospodarstev;
2. opis izdelkov, ki se bodo prodajali na
prodajnih mestih;
3. dokazilo o plačilu 100 EUR varščine za
resnost ponudbe, na naslov: Javno podjetje
Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran,
transakcijski rač., št. 10100-0032414679, pri
Banki Koper d.d.
Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi
zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni ovojnici, na naslov: Javno podjetje Okolje Piran,
d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, s pripisom na
ovojnici »prodajna mesta Piran in Portorož«.
Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje
Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran prispele
najkasneje do 13. 6. 2011, do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb se bo opravilo 13. 6. 2011,
ob 13. uri, v sejni sobi družbe. Komisija bo
najkasneje v roku 3 dni po izteku roka za
oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse
ponudnike obvestila o izbiri.
Morebitnim neizbranim ponudnikom se
varščina vrne na pripisan račun v 15 dneh
po izbiri, izbranim ponudnikom pa se vračuna v prvo najemnino.
Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in
ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo
izločene iz nadaljnjih postopkov.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Izbrane ponudnike bomo z obvestilom o
izbiri pozvali na podpis najemne pogodbe in
plačilo najemnine v roku 2 dni po prejemu
obvestila oziroma če ga ni možno vročiti –
od dneva izbire.
Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija, vezana na razpis, je objavljena
na spletni strani Javnega podjetja Okolje
Piran, d.o.o., www.okoljepiran.si.
Informacije o prodajnih mestih in lokacijah
le-teh dobite ob delavnikih, med 11. in 15.
uro, na tel. št. 05/61-750-18 (Neset Dulai) ali
na tel. št. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje
Okolje Piran, d.o.o.
Št. 007-6/2011/8
Ob-3374/11
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
11. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in
sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10) in
10. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10) objavlja imenovanja
sodnih izvdencev, sodnih cenilcev in sodnih
tolmačev z dne 23. 5. 2011.
1. dr. Ferdinand Šerbelj, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca, oboje
za strokovno področje Umetnost, podpodročji Likovna umetnost, Likovna umetnost 20.
stoletja.
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2. dr. Magda Rak Cizej, imenovana za
sodno izvedenko za strokovno področje
Kmetijstvo, podpodročja Hmeljarstvo, Kmetijska zemljišča, Zdravstveno varstvo rastlin
in sodno cenilko za strokovno področje
Kmetijstvo, podpodročji Hmeljarstvo, Kmetijska zemljišča.
3. Andrej Selan, imenovan za sodnega
izvedenca za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Stavbna zemljišča in sodnega cenilca za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje nepremičnine.
4. dr. Janez Mlakar, imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje psihologija, podpodročji Klinična psihologija,
Klinična nevropsihologija.
5. Irena Mlinar - Črv, imenovana za sodno izvedenko za strokovno področje psihologija, podpodročje Odrasla klinično psihološka problematika.
6. mag. Sanja Šešok, imenovana za sodno izvedenko za strokovno področje Psihologija, podpodročji Klinična psihologija,
Klinična nevropsihologija.
7. Gabrijela Petek, imenovana za sodno
izvedenko za strokovno področje Ekonomija, podpodročje Davki.
8. mag. Marko Ravljen, imenovan za
sodnega izvedenca za strokovno področje
Ekonomija, podpodročje Davki.
9. Iztok Uranjek, imenovan za sodnega
izvedenca za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Nizke gradnje.
10. Boris Korenčan, imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje Gradbeništvo, podpodročje Zaključna dela.
11. dr. Metod Šuligoj, imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje Turizem, podpodročje Gostinska dejavnost.
12. mag. Andrej Lesjak, imenovan za
sodnega izvedenca za strokovno področje
Računalništvo in informatika, podpodročje
Informatika in varnost informacij.
13. Sašo Belšak, imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje Stroji,
Oprema in premičnine, podpodročje Stroji
in naprave.
14. mag. Tihomir Kacjan, imenovan za
sodnega cenilca za strokovno področje
Motorna vozila, podpodročje Avtomobilska
stroka.
15. Izidor Salobir, imenovan za sodnega
cenilca za strokovno področje Gradbeništvo,
podpodročje Visoke gradnje.
16. Igor Pirc, imenovan za sodnega cenilca za strokovno področje Filatelija, podpodročje Filatelija splošno.
17. Tadej Vodičar, imenovan za sodnega
tolmača za Nemški jezik.
18. dr. Matjaž Babič, imenovan za sodnega tolmača za Nemški jezik.
19. Jan Valena, imenovan za sodnega
tolmača za Nemški jezik.
20. Aljaž Jambrovič, imenovan za sodnega tolmača za Nemški jezik.
21. Irena Rimc Voglar, imenovana za
sodno tolmačko za Nemški jezik.
22. mag. Maja Ranc, imenovana za sodno tolmačko za Nemški jezik.
23. Boris Pasch Wallersberg, imenovan
za sodnega tolmača za Nemški jezik.
Ministrstvo za pravosodje
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-15/2010/11
Ob-3395/11
V register političnih strank se pri politični
stranki Demokratični stranki dela, s kratico imena DSD in s sedežem v Trebnjem,
Cankarjeva ulica 33 ter z matično številko:
4023790, vpiše sprememba statuta in sprememba sedeža stranke v: Ljubljana, Linhartova cesta 13.
Ob-3397/11
V skladu s 24. členom Zakona o političnih
strankah objavlja stranka Glas žensk Slovenije, Leona Zalaznika 12, 2000 Maribor
Skrajšano letno poročilo za leto 2010
v EUR/brez stotinov
A.

PRIHODKI

1.

članarine

10.534
–

2.

prisp. od zasebnikov,
pravnih in fizičnih oseb

–

3.

prisp od zasebnikov pravnih
in fizičnih oseb, ki presegajo
v zakonu določeno višino

–

4.

prihodki od premoženja

–

5.

prihodki od daril

–

6.

prihodki od volil

–

7.

prihodki od proračunov
lokalnih skupnosti

8.

prihodki od obresti

9.

prihodki od dohodnine –
DURS

B.

STROŠKI

1.

stroški materiala

2.

stroški storitev

3.

stroški volitev

4.

drugi stroški – amortizacija

447

C.

PRESEŽEK ODHODKOV

13.912

D.

SREDSTVA:

8.640

1.

stalna sredstva

1.094

2.

gibljiva sredstva

7.546

E.

OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV:

1.

ugotovljen poslovni izid

–13.912

2.

presežek iz preteklih let

22.507

3.

kratkoročne poslovne
obveznosti

10.094
396
44
24.446
1.187
22.812

8.640

45
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Evidence sindikatov

Št. 101-3/2010-4
Ob-3266/11
Upravna enota Litija sprejema v hrambo
statut Podjetniškega sindikata Predilnice
Litija, s sedežem v Litiji, Kidričeva 1.
Statut Podjetniškega sindikata Predilnice
Litija je od 10. 5. 2011 dalje vpisan v evidenci statutov sindikatov, pod zaporedno
številko 37.
Št. 101-9/2011-2
Ob-3267/11
Statut z nazivom Pravila ZSSS – Sindikat podjetja Gradis G.P. nizke gradnje, ki
je hranjen v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka 14110/184/93, z dne
9. 11. 1993 in vpisan v evidenco statutov
sindikatov pri upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 184/93, z dne 9. 11 1993
in spremenjen statut z nazivom Pravila sindikata družbe CPM d.d. Maribor, na podlagi
odločbe številka 101-3/2009-2, z dne 28. 1.
2009 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 5/2009, z dne
28. 1. 2009, se zbrišeta iz evidence statutov
sindikatov z dne 16. 5. 2011.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 9/2011, z dne 16. 5. 2011.
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Objave po Zakonu o medijih

Ob-3327/11
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom,
Denar IN, Antena, Nika, Moje zdravje,
Razvedrilo, Razvedrilo za mlade, Mini
razvedrilo, Modro Razvedrilo, Humor v
sliki – tematske slikovne križanke, Maksi
razvedrilo, Posebna izdaja Razvedrila –
Letni časi, Posebna izdaja Razvedrila –
Zvezde, Tematske slikovne križanke.
Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih
vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d. d., Dalmatinova 2, Ljubljana
- 35,11%,
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64, Graz – 25,74,%,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljubljana – 10,35%,
– Mediji DZS, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana – 15,94%,
– ČZP Večer, d. d., Svetozarevska ulica
14, Maribor – 6,52%.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, namestnik predsednika Marjan Božnik, člani Simon Bilanče,
mag. Robert Krajnik, Dejan Kovač, dr. Klaus
Schweighofer.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 11-020-000194

Ob-3319/11

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve treh številk
skrajšanega izbiranja iz območja 116qrt,
namenjenih dostopu do usklajenih
storitev z družbeno vrednostjo
Na podlagi 61. člena in ob smiselni uporabi 36. oziroma 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07
– UPB1 in 102/07 – ZDRad in 110/09), v nadaljevanju: ZEKom), Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: Agencija) objavlja, da
namerava dodeliti tri nacionalne šestmestne
številke skrajšanega izbiranja iz območja
116QRT, ki jih je določila Komisija evropskih
skupnosti (v nadaljevanju: Komisija) z »Odločbo o rezervaciji nacionalnega območja
oštevilčenja, ki se začenja z »116«, za usklajene številke za usklajene storitve z družbeno
vrednostjo« – odločba 2007/116/ES (Uradni
list EU, L 49, 17. 2. 2007), z »Odločbo Komisije o spremembi Odločbe 2007/116/ES
glede uvedbe dodatnih rezerviranih številk, ki
se začnejo z »116« – odločba 2007/698/ES
(Uradni list EU, L 284, 30. 10. 2007) in z
»Odločbo Komisije z dne 30. 11. 2009 o spremembi Odločbe 2007/116/ES glede uvedbe
dodatnih rezerviranih številk, ki se začnejo
z »116« – odločba 2009/884/ES (Uradni list
EU, L 317, 3. 12. 2009).

Odločba 2007/116/ES je naložila državam članicam dolžnost rezervirati šestmesten niz številk, ki se začenja s števkami
116, za družbeno koristne storitve v Evropi.
To so storitve, ki izpolnjujejo posebno družbeno potrebo, zlasti tiste, ki prispevajo k
blaginji ali varnosti državljanov ali posebnih skupin državljanov ali pa si državljani
z njo pomagajo v stiski in so po možnosti
v pomoč obiskovalcem iz drugih držav. S
tem se državljanom držav članic, vključno s
popotniki in invalidnimi uporabniki, omogoči dostop do nekaterih storitev z družbeno
vrednostjo prek istih prepoznavnih številk v
vseh državah članicah. S kombinacijo »ista
številka – ista storitev« se zagotavlja, da je
določena storitev ne glede na to, v kateri
državi članici se opravlja, vedno povezana
z določeno številko v skupnosti. Na ta način se evropskim državljanom omogoči dostop do istovrstnih storitev z vseevropskim
značajem z isto številko v različnih državah
članicah. Usklajene številke morajo biti brezplačne, da bodo odražale družbeno vlogo
teh storitev, kar pa ne pomeni, da morajo
operaterji omogočati klice na številke 116 na
svoje stroške. S to odločbo oziroma njeno
prilogo je bila najprej rezervirana prva taka
številka, tj. 116000, za odprto telefonsko
linijo za prijavo pogrešanih otrok. Z odločbama 2007/698/ES in 2009/884/ES o spremembi odločbe 2007/116/ES pa je Komisija
v skladu s postopkom iz člena 22(3) Direk-

tive 2002/21/ES dopolnila seznam posebnih številk, ki jih vsebuje priloga k odločbe
2007/116/ES.
Tako zdaj seznam številk, ki so rezervirane za usklajene storitve z družbeno vrednostjo vsebuje sledeče številke:
– 116 000 – dežurni telefon za pogrešane otroke (v Sloveniji je ta številka že
dodeljena),
– 116 006 – telefon za pomoč žrtvam
kaznivih dejanj,
– 116 111 – telefon za otroke v stiski,
– 116 117 – zdravstvena klicna služba za
primere, ki niso smrtno nevarni,
– 116 123 – telefon za pomoč v duševni
stiski (v Sloveniji je ta številka že dodeljena).
Agencija je s strani zainteresiranega izvajalca storitev za uporabo številke 116111
prejela pobudo za javni razpis. Ker bi interes za navedeno oziroma za vse preostale
v Sloveniji še proste številke skrajšanega
izbiranja »116«, ki so namenjene za usklajene storitve z družbeno vrednostjo lahko
presegel njihovo razpoložljivost in zato ne
bi bila mogoča njihova učinkovita uporaba,
Agencija objavlja javni poziv za pridobitev
mnenj zainteresirane javnosti, ki bi, ob izpolnjevanju pogojev za uporabo in dodelitev
številk iz 60., 62. in 64. člena ZEKom ter pod
spodaj v tabeli navedenimi posebnimi pogoji
glede pravice do uporabe številk, želela pridobiti navedene številke.

Številka

Storitev, za katero je številka rezervirana

Posebni pogoji glede pravice do uporabe številke

116 006

Ime storitve:
Telefon za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Opis:
Storitev je namenjena čustveni podpori žrtvam kaznivih
dejanj, obveščanju žrtev o njihovih pravicah in načinih
uveljavljanja teh pravic ter usmerjanju na pristojne
organizacije. Njen namen je obveščati zlasti o
(a) lokalni policijski postaji in kazenskopravnih postopkih ter
(b) vprašanjih morebitnih odškodnin in zavarovanja.
Njen namen je tudi podpora pri iskanju drugih virov pomoči
za žrtve kaznivih dejanj.

Kadar storitev ni nenehno na voljo (tj. 24 ur na dan, sedem
dni na teden in po vsej državi), mora ponudnik storitve
zagotoviti, da je informacija o dostopnosti javno na voljo in
lahko dosegljiva, tedaj, ko storitev ni na voljo, pa osebe, ki
pokličejo, obvesti, kdaj bo storitev spet na voljo.

116 111

Ime storitve:
Telefon za otroke v stiski
Opis:
Storitev pomaga otrokom, ki potrebujejo čustveno skrb
in zaščito, ter jih poveže s službami in seznani z viri;
otrokom daje možnost, da izrazijo svoje skrbi, spregovorijo
o problemih, ki jih neposredno prizadevajo, in da v stiski
najdejo sogovornika.

Kadar storitev ni nenehno na voljo (tj. 24 ur na dan, sedem
dni na teden in po vsej državi), mora ponudnik storitve
zagotoviti, da je informacija o dostopnosti javno na voljo in
lahko dosegljiva, tedaj, ko storitev ni na voljo, pa osebe, ki
pokličejo, obvesti, kdaj bo storitev spet na voljo.

116 117

Ime storitve:
Zdravstvena klicna služba za primere, ki niso smrtno
nevarni
Opis:
Služba usmerja klicoče na ustrezno zdravstveno pomoč v
nujnih, vendar ne smrtno nevarnih primerih, in sicer zlasti,
toda ne izključno zunaj uradnih ur, ob koncih tedna in ob
javnih praznikih. Klicočega poveže z izurjenim podpornim
telefonistom ali neposredno z ustrezno usposobljenim
zdravnikom klinikom.

Kadar storitev ni nenehno na voljo (tj. 24 ur na dan, sedem
dni na teden in po vsej državi), mora ponudnik storitve
zagotoviti, da je informacija o dostopnosti javno na voljo in
lahko dosegljiva, tedaj, ko storitev ni na voljo, pa osebe, ki
pokličejo, obvesti, kdaj bo storitev spet na voljo.
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Agencija želi ugotoviti število interesentov
za pridobitev odločbe o dodelitvi številk skrajšanega izbiranja »116« namenjenih usklajenim storitvam z družbeno vrednostjo pod navedenimi pogoji, zato poziva zainteresirano
javnost, da v tridesetih dneh od objave tega
sporočila v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Agencije poda svoje
morebitne vloge za dodelitev številk z opisom
načina opravljanja storitev ter predloge o merilih za izbor v primeru javnega razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Če bo Agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovila, da je mogoče
navedene številke skrajšanega izbiranja namenjene usklajenim storitvam z družbeno
vrednostjo dodeliti vsem interesentom na
podlagi splošnega upravnega postopka ob
izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, bo
izdala odločbe o dodelitvi številk, ki so predmet te objave.

Kolikor pa bo Agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovila, da
razpoložljive številke skrajšanega izbiranja namenjene usklajenim storitvam z
družbeno vrednostjo ne bodo dostopne
vsem interesentom, bo pred izdajo odločb
o dodelitvi izvedla javni razpis za dodelitev le-teh.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-3328/11
Preklic obvestila
Direktorica družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o. preklicuje obvestilo, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 32 z dne 29. 4.
2011, v enakem besedilu kot je spodaj, s
tem da je bil kot datum predložitve Delitvenega načrta naveden 29. 4. 2011.
A IN A VESENJAK, d.o.o.
direktor
Vesenjak Andreja
– Direktorica družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o., Valvazorjev trg 6, 3270 Laško, matična številka: 5677327000 (v nadaljevanju:
A IN A VESENJAK, d.o.o. ali družba) na
podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 3. 6. 2011 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Celje predložen Delitveni načrt družbe A IN A VESENJAK, d.o.o..
2. Na sedežu družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o. je od objave tega obvestila do dneva
skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju
k delitvi, vsak delovnik med 10. do 12. uro
na vpogled:
– Delitveni načrt družbe A IN A VESENJAK, d.o.o.,
– letno poročilo družbe A IN A VESENJAK, d.o.o. za zadnja tri leta.
3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe A IN A VESENJAK, d.o.o.
ustno razložil Delitveni načrt, prav tako pa
bo družbenike obvestil o vseh morebitnih
pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva sestave Delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje predvsem tista sprememba, zaradi katere bi bilo primerno drugačno
menjalno razmerje.
Direktorica družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o. preklicuje obvestilo, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 32 z dne 29. 4.
2011, v enakem besedilu kot je spodaj, s
tem da je bil kot datum predložitve Delitvenega načrta naveden 29. 4. 2011.
A IN A VESENJAK, d.o.o.
direktor
Vesenjak Andreja
Ob-3345/11
Uprava družbe Elektro Celje, podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., s skrajšano firmo Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, na podlagi 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah obvešča,
da je bil dne 30. 5. 2011 Okrožnemu sodišču v Celju predložen izčlenitveni načrt
družbe Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica
2A, 3000 Celje.
Uprava družbe delničarje in upnike opozarja na njihove pravice, kot jih opredeljuje
629. člen v zvezi s 586. členom ZGD-1, in sicer, da imajo vsaj mesec dni pred zasedanjem
skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju za
izčlenitev, pregledati naslednje listine:

1. izčlenitveni načrt družbe Elektro Celje, d.d.,
2. letna poročila družbe Elektro Celje,
d.d., za zadnja tri leta,
3. poročila delitvenega in ustanovitvenega revizorja,
4. poročilo uprave o izčlenitvi in
5. poročilo nadzornega sveta družbe o
pregledu izčlenitve in da imajo pravico zahtevati, da se jim na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dajo
prepisi zgornjih listin.
Pred odločanjem o soglasju o izčlenitvi
bo uprava Elektro Celje, d.d. na skupščini, ki bo predvidoma 7. 7. 2011, razložila
izčlenitveni načrt, prav tako bo delničarje
obvestila o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od sestave
izčlenitvenega načrta do dneva skupščine,
ki bo odločala o soglasju k izčlenitvi.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo
objavljene tudi na spletnih straneh družbe,
www.elektro-celje.si.
Elektro Celje, d.d.
predsednik uprave
Rade Knežević, univ. dipl. inž. el.
Ob-3381/11
Na podlagi določil 586. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), Elektro
Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Kranj, Ulica Mirka Vadnova 3 a, matična številka 5175348000, ki
jo zastopa predsednik uprave mag. Bojan
Luskovec in Elektro Gorenjska Prodaja,
podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., Kranj,
Ulica Mirka Vadnova 3, matična številka:
3926770000, ki jo zastopa direktor družbe
Iztok Sotošek, MBA objavljata, da je bila
dne 31. 5. 2011 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju, zaradi nameravane
izvedbe postopka izčlenitve s prevzemom,
predložena Pogodba o delitvi – izčlenitvi
dela premoženja prenosne družbe Elektro
Gorenjska d.d., in prevzemu izčlenjenega
dela premoženja s strani prevzemne družbe
Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o.
Elektro Gorenjska, d.d. bo delničarjem
in družbeniku, ki bodo podali zahtevo, najpozneje naslednji delovni dan, brezplačno
in v skladu z zakonom, zagotovila prepis
pogodbe o delitvi s prevzemom in drugih
listin, ki so od 3. 6. 2011, na vpogled tudi na
sedežu družbe.
Elektro Gorenjska d.d.
mag. Bojan Luskovec,
predsednik uprave
Elektro Gorenjska Prodaja d.d.
Iztok Sotošek, MBA

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3326/11
V skladu s 520. členom ZGD-1, družba
Lumar Keter, družba za gradbeništvo, najem, trgovino in poslovne storitve, d.o.o.,
Titova cesta 2A, 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 Lumar Keter d.o.o.,
direktor Miran Hrženjak

Sklici skupščin
Ob-3315/11
Na podlagi točke 6/3 Statuta družbe Tovarne meril Kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d.. Slovenj Gradec in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
18. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine d.d.,
ki bo dne 7. 7. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče 153.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem
sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se predlaga Andreja Repnik Petrič. Za preštevanje glasov
se imenuje Barbaro Jeseničnik. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slovenj
Gradca.
2. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2010 in poročilo nadzornega
sveta, odločanje.
O uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
ter seznanitev delničarjev s prejemkih organov vodenja nadzora.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa: skupščina družbe se
seznani z Letnim poročilom za leto 2010
z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe z dne 20. 5. 2011,
ki se nanaša na preveritev letnega poročila in predloga za delitev dobička za leto
2010.
Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2010 znaša 1.151.134,85 EUR, se
uporabi: 203.526,40 za izplačilo dividend,
kar znaša 4,90 EUR bruto na delnico.
Dividende se izplačajo iz nerazporejenega
dobička leta 2007 v višini 203.526,40 EUR.
O uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 947.608,45 EUR bo odločeno v
prihodnjih poslovnih letih.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 30. 9. 2011, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d. Ljubljana, na dan 7. 7. 2011.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2010,
s katero odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2010.
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Skupščina se seznani s poročilom uprave o prejemkih organov vodenja in nadzora
v letu 2010.
3. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 se imenuje
revizijska družba Audit & Co., družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18,
9000 Murska Sobota.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine. (297. člen ZGD-1c).
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na vpogled vsak delovni dan, v tajništvu
družbe, od 12. do 15. ure.
Delničarji lahko v skladu z 298. členom
ZGD v roku 7 dni po objavi sklica skupščine
zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo
delničar v tem roku poslal družbi razumno
utemeljen predlog sklepov k posamezni
točki dnevnega reda, bo družba take predloge sklepov objavila v skladu s 300. in
301. členom ZGD.
Tovarna meril Kovine d.d.
uprava
Rudolf Franc Verovniik
Št. 120/11
Ob-3316/11
Na podlagi 7.2 točke Statuta družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d., Cesta XIV.
divizije 39/a, 2000 Maribor, uprava družbe
sklicuje
16. skupščino
družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d.
Skupščina bo dne 4. 7. 2011, s pričetkom
ob 11. uri, v prostorih uprave družbe, Cesta
XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine, in sicer: za predsednico skupščine Barbara Jecelj, za preštevalca glasov
Irena Lamut in Jožef Leskovar.
Seji bo prisostvovala notarka Ines Bukovič.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2010 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe
v letu 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Razporeditev dobička in podelitev razrešnice upravi družbe
3.1 Predlog sklepa
Na predlog uprave in nadzornega sveta
čisti dobiček iz leta 2010 v znesku 55.094,94
EUR ostane nerazporejen.
Skupaj nerazporejen bilančni dobiček po
stanju 31. 12. 2010 znaša 97.090,10 EUR
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(iz leta 2009 41.995,16 EUR in iz leta 2010
55.094,94 EUR).
3.2 Predlog sklepa: skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2010.
4. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta – predstavnikov delničarjev in obvestilo skupščini o članih nadzornega sveta, ki
jih voli svet delavcev.
4.1 Predlog sklepa
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za
mandat od 18. 8. 2011 do 17. 8. 2015: Andreja Verliča, Dušanko Jurenec, Boštjana
Viherja, Damijana Verdnika.
4.2 Predlog sklepa.
Skupščina ugotovi, da sta v nadzorni svet
kot predstavnika delavcev imenovana dva člana za mandat od 18. 8. 2011 do 17. 8. 2015, in
sicer: Jožef Leskovar in Rado Škofič.
5.  Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo M – Revizija in svetovanje,
d.o.o., Celjska cesta 19, 3212 Vojnik.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen 1.
točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 13. uri, v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za odločanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak dan, na
upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor, od objave sklica skupščine dalje, med
10. in 12. uro v tajništvu družbe.
Pogrebno podjetje Maribor, d.d.
uprava – direktorica
mag. Lidija Pliberšek
Št. 95-11000036
Ob-3317/11
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke Statuta AMZS d.d., Dunajska 128 a, Ljubljana,
uprava oziroma edini član uprave – direktor
družbe AMZS d.d. sklicuje

17. skupščino družbe
AMZS d.d.
ki bo v sredo, 6. 7. 2011, ob 11. uri, v
sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti
128 a, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa 1: skupščina AMZS d.d.
izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika
skupščine.
2. Seznanitev delničarjev s potrjenim
revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. in
skupine AMZS d.d. za leto 2010, poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemkih članov organov
vodenja ali nadzora, odločanje o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2010
ter podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa 2.1:
Bilančni dobiček AMZS d.d. za poslovno
leto 2010 v znesku 575.166,73 EUR se uporabi za druge rezerve.
Predlog sklepa 2.2:
Skupščina AMZS d.d. podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2010.
3. Imenovanje revizorja:
Predlog sklepa 3: za revizorja družbe
AMZS d.d. za poslovno leto 2011 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101,
Ljubljana.
4. Seznanitev delničarjev z imenovanjem
člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev
Predlog sklepa 4: skupščina AMZS d.d.
se seznani z sklepom sveta delavcev z dne
21. 7. 2010, da se kot predstavnik delavcev
z dnem 21. 7. 2010 za mandatno obdobje
štirih let od dneva imenovanja imenuje Jože
Kralj.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani
v delniški knjigi konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in če so najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
na sedežu družbe, kot to določa 297. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Pooblaščenci in zastopniki morajo do tega
roka predložiti pooblastila oziroma dokazila
o zastopanju.
Na skupščini se glasuje osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo oziroma dokazilo o zastopanju je treba
predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.
Delničarji in njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z
osebnim dokumentom.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih
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družbah (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 organa vodenja ali nadzora in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Za delničarjev predlog o volitvah članov
nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno
uporabljajo določbe 300. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1). Volilnega
predloga ni treba utemeljiti.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1).
Predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda, kjer skupščina sprejema sklepe,
z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog, obrazložitev vseh točk
dnevnega reda, letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta ter ostalo gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem
na vpogled v tajništvu, na sedežu družbe,
na Dunajski cesti 128 a v Ljubljani, in sicer
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
Sklic skupščine, letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta so objavljeni tudi na spletni strani družbe, http://www.amzs.si/.
AMZS d.d.
uprava družbe
direktor Matjaž Logar
Ob-3320/11
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
40. člena Statuta družbe Gozdarstvo Grča,
d.d., sklicujemo
16. skupščino družbe
Gozdarstvo Grča, d.d.,
ki bo v petek, 8. 7. 2011, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kočevju, Rožna ulica 39,
1330 Kočevje, v sejni sobi na Marofu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave skupščina izvoli za predsednika skupščine Milana Strliča, za preštevalca glasov Petra Medveda in predstavnika
družbe IXTLAN Forum d.o.o., Ljubljana.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
uprave in poročilom nadzornega sveta o
sprejemu revidiranega letnega poročila
družbe Gozdarstvo Grča d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Gozdarstvo
Grča d.d., za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta o sprejemu revidiranega
letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča
d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Gozdarstvo Grča d.d., za leto
2010.
3. Seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta, obravnava in sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za leto 2010
ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. V skladu s petim odstavkom
294. člena ZGD-1 je direktor družbe sezna-

nil delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v
družbi prejeli v poslovnem letu 2010.
3.2. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2010 znaša 2.685.418,32 EUR in
sestoji iz prenesenega čistega poslovnega
izida v višini 2.130.357,54 EUR in čistega poslovnega izida iz leta 2010, v višini
555.060,78 EUR.
3.3. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček družbe uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem, v
višini 0,77 EUR bruto/delnico, iz prenesenega dobička za leto 2007. Dividende se
izplačajo najkasneje do 31. 12. 2011, vsem
lastnikom navadnih delnic, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD v Ljubljani, na dan
30. 6. 2011;
– za izplačilo nagrade upravi, v višini
27.250,00 EUR, ki se izplača iz dobička za
leto 2007, do 31. 10. 2011;
– preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen kot preneseni dobiček.
3.4. Skupščina potrjuje delo uprave v
poslovnem letu 2010 in ji podeljuje razrešnico.
3.5. Skupščina potrjuje delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2010 in mu podeljuje
razrešnico.
4. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Vsakemu članu nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za pripravo
nanje sejnina in plačilo v naslednjih bruto
zneskih:
4.1. Sejnina za udeležbo na posamični
seji NS
– za predsednika NS
255,65 EUR
– za člana NS
153,39 EUR.
4.2. 	Letno plačilo za opravljanje funkcije
v NS
– za predsednika NS
3.000,00 EUR
– za člana NS
3.000,00 EUR.
Članom NS pripada mesečno plačilo za
delo v NS, ki znaša eno dvanajstino letnega
zneska.
4.3. Članom NS se dnevnice in prevozni
stroški izplačujejo v skladu s predpisi in akti
družbe, ki urejajo plačilo dnevnic in prevozne stroške.
Sklep se uporablja od 1. 1. 2010 dalje.
5. Seznanitev s poročilom o pridobivanju
in odsvajanju lastnih delnic v poslovnem
letu 2010.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom uprave o pridobivanju in
odsvajanju lastnih delnic v poslovnem letu
2010. Poročilo je sestavni del Letnega poročila družbe za leto 2010.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejme sklep: skupščina družbe imenuje
za revidiranje računovodskih izkazov družbe
Gozdarstvo Grča, d.d., Kočevje, za poslovno leto 2011 revizijsko družbo Revidicom,
d.o.o., Maribor.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Sklic skupščine in gradivo
Sklic skupščine je objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani
družbe, www.g-grca.si.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Kočevju, Rožna ul. 39, v finančno-računovodskem sektorju, vsak delovni
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dan, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe in uresničevanja
glasovalne pravice na skupščini imajo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje štiri dni pred dnem sklicane skupščine, to je dne 4. julija 2011, na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini
oziroma bo v istem toku prispela njihova
pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi veljavno
pooblastilo (navedba pooblastitelja z EMŠO
oziroma matično številko, točen naziv pooblaščenca z EMŠO oziroma matično, obseg
pooblastila …).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, v roku 7 dni pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, skupaj
s predlogom sklepa in obrazložitvijo.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda, podajo upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica seje skupščine. Predlogi morajo biti
pisni in utemeljeni.
Način glasovanja: glasuje se javno, z
glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Ponovno zasedanje: v primeru, da ob
napovedani uri skupščina ne bo sklepčna,
nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič začne. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanega osnovnega kapitala.
Gozdarstvo Grča, d.d.
predsednik nadzornega sveta
mag. Črtomir Vilhar
univ. dipl. ing. gozd.
uprava
mag. Branko Južnič
univ. dipl. ing. gozd.
Ob-3323/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena statuta delniške družbe Certa d.d. Cerkno, sklicuje direktor družbe
20. redno letno skupščino
družbe Certa d.d. Cerkno,
ki bo potekala v četrtek, dne 7. 7. 2011
ob 10. uri, v poslovnih prostorih odvetniške
družbe Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana.
Predlagani dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
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Predlog sklepa: izvoli se predsednik in
dva člana predsedstva skupščine po predlogu uprave.
2. Predstavitev letnega poročila uprave
o poslovanju Certa d.d. Cerkno za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010.
Predlog sklepa:
a) Na dan 31. 12. 2010 znaša bilančni
dobiček družbe Certa d.d. Cerkno 2.768.805
EUR in je sestavljen iz:
– čistega dobička družbe iz poslovnega
leta 2010 v višini 1.000.905 EUR;
– prenesenega čistega dobička družbe iz
preteklih let v višini 1.767.900 EUR;
b) Uporabi se za naslednje namene:
– 1.126.936,00 EUR prenesenega čistega dobička iz preteklih let se izplača delničarjem za dividende in sicer 0,5 EUR bruto
za delnico;
– 1.641.869,00 EUR bilančnega dobička
ostane nerazporejenega;
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 60 dni od dneva skupščine in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Centralno klirinški-depotni družbi d.d. Ljubljana
na dan skupščine.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2010.
4. Predlog spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: statut družbe se spremeni v predlaganem besedilu.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2011
se imenuje Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred sejo skupščine
in ki konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki ali njihovi pooblaščenci.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v
pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če bo delničar v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu organa vodenja ali nadzora in da
bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga
za volitve članov nadzornega sveta delničarju ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso podani v navedenem roku
sedem dni in so dani najpozneje na sami
skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
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svojo pravico do obveščenosti v skladu s
305. čl. ZGD-1.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine dne 7. 7. 2011 ob 11. uri
na istem mestu, ko bo skupščina veljavno
odločala ne glede na število prisotnih delnic.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, vsak delovni dan do zasedanja, od
11. do 13. ure.
Predlog sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine je podal nadzorni svet in
direktor družbe.
Certa d. d. Cerkno
Metod Sedej
Ob-3324/11
Uprava družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka, Družba za upravljanje
holding družb, Ličarjeva 7, Cerkno sklicuje
14. skupščino delniške družbe
Certa Holding d.d. Cerkno,
ki bo potekala v četrtek, dne 7. 7. 2011
ob 12. uri, v poslovnih prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika in
dva člana predsedstva.
2. Predstavitev letnega poročila uprave
o poslovanju Certa Holding d.d. Cerkno za
poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010.
Predlog sklepa:
Na dan 31. 12. 2010 znaša bilančni dobiček družbe Certa Holding d.d. – družba
pooblaščenka Cerkno 1.366.387 EUR in se
uporabi za naslednje namene:
– 591.685,85 EUR prenesenega dobička
iz preteklih let se izplača delničarjem za dividende in sicer 0,241 EUR bruto na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende
najkasneje v roku 60 dni od dneva skupščine in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v
delniško knjigo družbe, ki se vodi na sedežu
družbe na dan skupščine.
– 774.701,15 EUR bilančnega dobička
ostane nerazporejenega.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2010.
4. Predlog spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa: Statut družbe se spremeni v predlaganem besedilu.
5. Obravnava in predlog skupščini o možnosti nakupa lastnih delnic.
Predlog sklepa: na podlagi 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
pooblašča upravo družbe, da lahko v roku
18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa
kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% svojega
kapitala, z namenom, da delnice odkupijo
delavci družbe ali z njo povezane družbe
in umika delnic po določbah o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic

lahko znaša 0,83 EUR in največ 2,09 EUR
na delnico.
6. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov za leto 2011.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2011
se imenuje Ernst & Young d. o. o. Dunajska
cesta 111, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
konec četrtega dne pred sejo skupščine in ki
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji
zahtevo za dodatno točko dnevnega reda
pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga za volitve članov nadzornega sveta
delničarju ni potrebno utemeljiti. Predlogi
delničarjev, ki družbi niso podani v navedenem roku sedem dni in so dani najpozneje
na sami skupščini, se obravnavajo na sami
skupščini. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v
skladu s 305. členom ZGD-1.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine dne 7. 7. 2011, ob 12,15
uri na istem mestu, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih
delnic.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan do zasedanja od
11. do 13. ure.
Predlog sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine je podal nadzorni svet in
direktor družbe.
Certa Holding d.d.
uprava
Branko Bogataj
Ob-3341/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, sklicuje uprava družbe
3. skupščino
Idealdom, d.d,
ki bo 4. 7. 2011, ob 13. uri v sejni sobi na
Leskoškovi 4, v Ljubljani.
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Dnevni red:
1) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.
Predlog sklepa:
Na predlog direktorice družbe se ugotovi sklepčnost skupščine, izvoli predsednika
skupščine Ivana Žolnirja in preštevalko glasov Ano Goršič ter imenuje notarko Nado
Kumar za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
2) Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta:
a) Se skupščina seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe Idealdom, d. d., za
leto 2010.
b) V poslovnem letu 2010 je družba
ustvarila 4.684,33 € izgube. Družba je v
skladu z 64. in 230 čl. ZGD-1 ob sestavi
letnega poročila pokrila izgubo iz nerazporejenega dobička preteklih let. Tako znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2010
3.969,67 €. Uprava predlaga, da ugotovljeni bilančni dobiček ostane nerazporejen in
se odločanje o delitvi prenese v naslednje
leto.
c) Potrdi in odobri se delo uprave in se
upravi za poslovno leto 2010 podeli razrešnica.
d) Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta in se predsedniku in vsem ostalim
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2010 podeli razrešnica.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
KDD na dan 30. 6. 2011, to je konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in bodo
do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo
v tajništvu uprave družbe na naslovu Leskoškova 4, Ljubljana. Delničar z glasovalno
pravico v skladu s statutom, lahko glasuje
osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo ob prijavi priložiti pisno pooblastilo.
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 7 dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 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.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim
je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poro-

čilom, poročilom nadzornega svet in drugimi gradivi je na vpogled vsem delničarjem
družbe pri Ani Goršič na sedežu družbe,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Idealdom, d. d.,
Uprava družbe
Ob-3342/11
Upravni odbor družbe VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 421, 1231 LjubljanaČrnuče, na podlagi 295. člena ZGD-1 in
Statuta družbe sklicuje
6. redno skupščino
družbe VELO NEPREMIČNINE,
upravljanje naložb, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 5. 7. 2011 ob 9.30, v sejni sobi
v IV. nadstropju poslovne stavbe, na naslovu Celovška c. 150, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelj je upravni
odbor): skupščina za predsednika izvoli Poljanšek Leopolda in za preštevalki glasov
Knez Majdo in Lidijo Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010, ki ga je obravnaval in
potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov (predlagatelj sklepov je
upravni odbor):
3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2010 znaša 203.566,36 EUR se ne uporabi
za razdelitev in ostane nerazporejen ter se
prenese v poslovno leto 2011, kot preneseni
dobiček.
3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
predsednika in članov upravnega odbora
družbe v poslovnem letu 2010 ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010.
Na skupščini bo navzoča vabljena notarka Nevenka Tory.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150
v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure pred
skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki
služijo kot glasovnica za udeležbo na skupščini.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravnemu odboru družbe
najpozneje konec četrtega dne pred dnem
zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo
na skupščini je pravočasna, če jo družba
prejme najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino, to je konec 1. 7. 2011.
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
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to je konec dne 1. 7. 2011 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Upravni odbor 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 upravnega odbora 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 tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska
cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, in na lokaciji zasedanja skupščine, v tajništvu v 4.
nadstropju poslovne stavbe na Celovški c.
150, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva
objave skupščine do dneva skupščine od
10. do 12. ure in na uradni spletni strani
družbe, www.velo.si, je dostopno gradivo
za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki jih je predlagal
upravni odbor družbe,
– letno poročilo družbe za poslovno leto
2010,
– poročilo upravnega odbora družbe skupščini družbe o preveritvi in potrditvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2010,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1).
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino.
Po stanju na dan sklica skupščine ima
družba izdanih 146.661 navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in
so istega razreda.
VELO NEPREMIČNINE, d.d.
Upravni odbor
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Ob-3343/11
Direktor družbe VELO, trgovina na veliko
in malo, d.d. Ljubljana, na podlagi 295. člena
ZGD-1 in Statuta družbe sklicuje
13. skupščino družbe
VELO trgovina na veliko in malo d.d.,
Ljubljana, Celovška c. 150,
ki bo dne 5. 7. 2011 ob 9. uri, v sejni sobi
v prostorih uprave družbe, Celovška c. 150,
Ljubljana, v 4. nadstropju poslovne stavbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
direktor in nadzorni svet družbe):
Skupščina za predsednika izvoli Leopolda Poljanška in za preštevalki glasov Knez
Majdo in Lidijo Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov (predlagatelja sklepov
sta direktor in nadzorni svet družbe):
3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2010 znaša 251.575,87 EUR se ne uporabi
za razdelitev in ostane nerazporejen ter se
prenese v poslovno leto 2011, kot preneseni
dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2010 in mu
za to poslovno leto podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in vseh članov nadzornega sveta v
poslovnem letu 2010 in jim za to poslovno
leto podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
direktor in nadzorni svet družbe):
4.1.Skupščina ugotavlja, da članom
nadzornega sveta poteče mandat dne 6. 7.
2011.
4.2. Za člane nadzornega sveta se imenuje naslednja člana, predstavnika delničarjev: Leopold Poljanšek, Janez Novljan.
Ugotovi se,da je svet delavcev dne 11. 5.
2011 za predstavnika delavcev v nadzornem svetu izvolil Kutnjak Martina.
Vsi člani nadzornega sveta se volijo za
dobo 4 let. Njihov mandat začne teči z dnem
7. 7. 2011.
Na skupščini bo navzoča vabljena notarka Nevenka Tory.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150
v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo kot
glasovnica za udeležbo na skupščini.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje
konec četrtega dne pred dnem zasedanja
skupščine, to je konec dne 1. 7. 2011 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan),
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– ki bodo kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to
je konec dne 1. 7. 2011.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
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 tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu družbe na naslovu Celovška
c. 150 v Ljubljani – IV. nadstropje, vsak
delovni dan od dneva objave skupščine do
dneva skupščine od 10. do 12. ure in na
uradni spletni strani družbe, www.velo.si, je
dostopno gradivo za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala
uprava oziroma nadzorni svet družbe,
– predlog imenovanja članov nadzornega sveta,
– letno poročilo družbe za poslovno leto
2010 s poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1).
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino
Po stanju na dan sklica skupščine ima
družba izdanih 93.419 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe.
Vse delnice imajo glasovalno pravico in so
istega razreda.
VELO, d.d. Ljubljana

Ob-3344/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije d.d., uprava družbe sklicuje
15. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, dne 7. 7. 2011 ob 9. uri,
na sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva ulica
2a, velika sejna soba/IV nadstropje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Domna Neffata.
Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Potecin in Nika Krušič.
Skupščini prisostvuje notarka Katja Fink
iz Celja.
2. Soglasje k izčlenitvi z ustanovitvijo
nove družbe in sprejem čistopisa akta o
ustanovitvi nove družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina soglaša z izčlenitvijo dela
premoženja družbe, ki se nanaša na dejavnost nakupa in prodaje električne energije, ki
se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove
družbe, v skladu z izčlenitvenim načrtom
družbe Elektro Celje, d.d. kot prenosne družbe. Skupščina potrdi in sprejme izčlenitveni
načrt prenosne družbe Elektro Celje, d.d. s
prilogami, kot je predložen skupščini. Delitveni načrt je priloga notarskega zapisnika.
2.2. Skupščina sprejme akt o ustanovitvi novo nastale družbe, ki je kot priloga
št. 3 sestavni del delitvenega načrta ter tega
sklepa.
3. Razveljavitev sklepa skupščine št. 2b
z dne 25. 8. 2010.
Predlog sklepa: skupščina razveljavi
sklep o pokrivanju izgube št. 2b, ki ga je
sprejela na 14. redni skupščini dne 25. 8.
2010.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z izčlenitvenim načrtom in
Letnimi poročili za zadnja tri leta z mnenji revizorja, poročili uprave in nadzornega sveta
o pregledu izčlenitvenega načrta je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na
naslovu: Vrunčeva 2 a, Celje, vsak delavnik
od 8. do 13. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe, www.
elektro-celje.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo v
skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Celje, d. d.,
Vrunčeva 2 a, Celje.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v
pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, oziroma
obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo
na naslov: Elektro Celje, d. d., Vrunčeva
2a, Celje.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 3. 7. 2011 in bodo do
istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v
tajništvu družbe na naslovu: Vrunčeva 2a,
Celje.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Elektro Celje, d.d.
predsednik uprave
Rade Knežević, univ. dipl. inž. el.
Ob-3356/11
Na podlagi točke 5. 5. Statuta družbe
Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje,
upravni odbor vabi delničarje na
15. skupščino
družbe Celjski sejem, d.d. Celje,
ki bo 8. 7. 2011, ob 11. uri, v konferenčni
dvorani Celjskega sejma, Dečkova 1, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se organi skupščine v sestavi, kot je predlagana
v gradivu za skupščino. Ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
upravnega odbora izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je
navzoč notar.
2. Seznanitev s poročilom upravnega
odbora o revidiranem letnem poročilu za
leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom za poslovno
leto 2010 in ga potrdi.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravnemu odboru družbe
za leto 2010.
Predlog sklepa:
3.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta
2010 znaša 295.930,73 EUR. V skladu s
statutom se 29.593,07 EUR razporedi za povečanje statutarnih rezerv, po sklepu upravnega odbora se 133.168,83 EUR nameni za
nakup lastnih delnic. Bilančni dobiček, ki na
dan 31. 12. 2010 znaša 1.410.339,03 EUR,
od katerega preostanek čistega dobička za
poslovno leto 2010 znaša 133.168,83 EUR,
preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša
1.277.170,20 EUR, se uporabi na naslednji
način:
a) v višini 10.000,00 EUR bruto, ki izhaja iz prenesenega dobička preteklih let, se
podeli kot nagrada izvršni direktorici v obliki
delnic družbe,
b) 99.830,12 EUR se nameni za izplačilo
dividend (0,17 EUR na delnico bruto). Divi-

dende se izplačajo iz prenesenega dobička
prejšnjih let. Upravičenci so imetniki delnic
družbe na dan zasedanja skupščine v mesecu juliju. Dividende se izplačajo najkasneje do 31. 10. 2011.
c) preostanek bilančnega dobička v višini
1.300.508,91 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Potrdi in odobri se delo upravnega
odbora v poslovnem letu 2010 in se mu podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa:
Na predlog upravnega odbora se za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska družba Plus revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
5. Potrditev pooblastila upravnemu odboru za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravni odbor
družbe, da lahko po svojem predsedniku
kupi lastne delnice družbe, s tem da:
a) Najvišja nakupna cena 1 delnice ne
sme presegati zadnjo znano revidirano knjigovodsko vrednost delnice, najnižja prodajna cena pa je 8,35 EUR.
b) Za nakup lastnih delnic se lahko uporabijo sredstva iz rezerv za nakup lastnih
delnic, ali iz drugih po statutu in zakonu
oblikovanih rezerv.
c) Delnice družbe se lahko namenijo izplačilu nagrad zaposlenim in izvršni direktorici.
d) Skupščina daje pooblastilo upravnemu odboru, da lahko lastne delnice umakne
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe.
6. Pravice in obveznosti upravnega odbora v zvezi z lastnimi delnicami.
Predlog sklepa:
a) Skupni delež lastnih delnic, skupaj z
delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.
b) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri nakupu in prodaji lastnih delnic
izključi. Upravni odbor je pooblaščen prosto izbrati prodajalca oziroma kupca lastnih
delnic.
7. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta delniške
družbe.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Celjski sejem d.d. sprejme prečiščeno besedilo – čistopis Statuta družbe Celjski sejem d.d., ki je sestavni del zapisnika
skupščine.
8. Določitev sejnine in plačila za delo
članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrdi sejnine in višino plačila za delo članov
upravnega odbora za poslovno leto 2012.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Izvršni direktor in člani upravnega odbora se skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe
in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe do skupščine, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure.
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Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Celjski sejem, d.d. Celje
predsednik UO
mag. Franc Pangerl
Ob-3357/11
Na podlagi 31. točke Statuta družbe Pomorska družba, upravljanje holding družb
d.d., Portorož, sklicuje uprava družbe
skupščino
Pomorske družbe d.d., Portorož,
Obala 55,
ki bo dne 7. 7. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe, Obala 55, Portorož.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
»Za predsednika skupščine se izvoli Janez Starman, za namestnika predsednika
Mirko Grča, za preštevalke glasov pa Lili
Perica, Irena Kmet in Elena Rojc.
Skupščina se seznani, da je prisotna notarka Mojca Pasar Tavčar, ki bo skladno z
zakonom sestavila zapisnik skupščine«.
Gradivo
Obrazložitev
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za poslovno
leto 2010 ter podelitev razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta Pomorske družbe d.d.
Predlog sklepa uprave:
1. »Bilančni dobiček za poslovno leto
2010 v višini 25.533 EUR ostane nerazporejen.
2. »Podeli se razrešnica članom uprave in članom nadzornega sveta Pomorske
družbe d.d.«
Gradivo
Obrazložitev, letno poročilo, poročilo NS.
3. Imenovanje člana NS družbe.
Predlog sklepa NS družbe:
»Z dnem 29. 5. 2011 je potekel mandat
članu NS družbe ter se za člana nadzornega sveta s štiriletnim mandatom imenuje:
Wulfert Georg Hermann KIRST, rojen 30. 4.
1957, državljan ZR Nemčije, stanujoč Bleickenalle 24, Hamburg, ZR Nemčija, po izobrazbi višji pomorski upravni delavec.
Gradivo
Obrazložitev, sklep NS.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlog sklepa: pod to točko dnevnega
reda ni predloga sklepa.
Gradivo
Obrazložitev
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko predlagajo
dopolnitev dnevnega reda v roku 7 dni od
objave sklica skupščine.
Rok za vlaganje predlogov nasprotnih sklepov, ki naj bi bili objavljeni, je 7 dni po dnevu
objave sklica skupščine (300. člen ZGD-1).
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe vsak
dan od dneva objave sklica skupščine do
dneva skupščine, med 12. in 14. uro. Vpogled je potrebno napovedati dan prej po tel.
05/676-63-33), telefaksu 05/671-09-87 ali
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elektronski pošti: (boris@goljevscek.com)
pomočniku direktorja družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki
delničarjev, ki so konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, tj. dne 3. 7. 2011
vpisani kot delničarji v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD – Klirinško depotna družba d.d. Ljubljana, oziroma v delniški knjigi družbe, kar
velja le za tiste delničarje katerih vpis še ni
prenesen na KDD.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo le
tisti delničarji, ki so svojo udeležbo pisno
prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Prijavi po pooblaščencu mora biti priložen izvirnik pisnega pooblastila za zastopanje na skupščini. Zakoniti zastopniki delničarjev – pravnih oseb, ki se bodo udeležili
skupščine, morajo prijavi priložiti izpisek
AJPES-a, ki izkazuje njihov vpis v sodni
register, ki ni starejši od sedem dni.
Pomorska družba,
upravljanje holding družb d.d., Portorož
Uprava
Ob-3358/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in
spremembe) in 38. – 40. člena Statuta Kovinoplastike Lož d.d., uprava družbe sklicuje
17. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,
ki bo v četrtek, 7. 7. 2011, ob 16. uri,
v sejni sobi nad ambulanto v Ložu, Cesta
19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
1. 1. Za predsednika skupščine se izvoli
Stanka Ogrinc. Ugotovi se, da je skupščina
sklepčna. Za preštevalca glasov se izvolita
Meta Turk in Metoda Vrtar. Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se predlagana sprememba
statuta.
3. Predložitev revidiranega poročila in
poročila nadzornega sveta in sklepanje o
uporabi bilančnega dobička in o podelitvi
razrešnice.
Skupščina se je seznanila z revidiranim
Letnim poročilom Kovinoplastike Lož d.d. za
leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu poročila za leto 2010.
Predlogi sklepov:
3.1. Bilančni dobiček za leto 2010 je sestavljen iz prenesenega čistega dobička v
znesku 22.834.960 € in izgube v letu 2010
v znesku 3.960.209 € ter oblikovanja rezerv
za lastne deleže v znesku 11.998.760 €.
Bilančni dobiček v skupnem znesku
6.875.991 € ostane nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih letih.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2010 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.
4. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2011 revizijsko hišo KPMG, podje-
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tje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A,
1000 Ljubljana.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
5.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za člane nadzornega sveta
naslednje kandidate:
– Anton Nahtigal, rojen 8. 7. 1961,
– Branko Troha, rojen 21. 2. 1950,
– Drago Simčič, rojen 15. 3. 1954.
Utemeljitev: predlagani kandidati imajo
naslednjo izobrazbo in trenutni status:
– Anton Nahtigal, univ. dipl. ekon., do
sedaj član NS KPL d.d., 2 mandata,
– Branko Troha, profesor zgodovine in
soc. Listina B ZNS, Potrdilo o usposobljenosti za opravljanje člana NS in neizvršnega člana UO,
– Drago Simčič, dipl. univ. ekon., Certifikat ZS.
Obrazložitev: po sklepu 13. redne seje
skupščine Kovinoplastike Lož d.d. je 4-letni
mandat takrat imenovanim članom nadzornega sveta začel teči 12. 10. 2007, torej se
ta mandat izteče 11. 10. 2011.
6. Določitev višine sejnine in plačila za
opravljanje funkcije.
Predlog sklepa:
6.1. Sprejme se v gradivu predlagane
višine sejnin oziroma plačil za opravljanje
funkcij.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine delniške
družbe, vključno z revidiranim letnim poročilom za leto 2010, poročilom nadzornega
sveta po 282. členu ZGD-1 ter predlogi
sklepov po navedenem dnevnem redu z
utemeljitvami, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra
57, 1386 Stari trg pri Ložu, v vložišču Kadrovske in pravne službe, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure, od dneva sklica, do dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine
z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je
objavljen tudi na intranetni strani družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 3. 7. 2011 in ki bodo sami
ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega
dne pred skupščino.
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v skladu
z 296. členom ZGD-1C (peti odstavek) zahtevajo dopolnitev dnevnega reda 7 dni po
objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov,
ki morajo biti pisno obrazloženi in posredovani najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na
podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, kjer tudi podpišejo
seznam prisotnih udeležencev.
Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom
skupščine.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 7. julija 2011, ob 17. uri, v istem
prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predsednik nadzornega sveta
Kovinoplastike Lož d.d.
Branko Troha
Predsednik uprave Kovinoplastike Lož
d.d.
Janez Poje
Ob-3376/11
Na podlagi določil 37. člena statuta delniške družbe Telemach Tezno d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
22. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Tezno d.d.,
ki bo potekala dne 7. 7. 2011 ob 13. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine,
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Tezno d.d. za poslovno leto 2010
in predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
s stališčem do revizijskega poročila za poslovno leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
3. Obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
4. Spremembe statuta družbe,
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič,
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine
v sestavi predsednice Danijele Kosovič in
preštevalca glasov Janija Tekavca.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Edita Špitalar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Telemach Tezno d.d. za poslovno leto 2010 in poročilom nadzornega
sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega
poročila in načina ter obsega preverjanja
vodenja v družbi med poslovnim letom
2010.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2010 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega
reda skupščine:
Bilančni
dobiček
družbe
znaša
354.136,17 EUR. Bilančni dobiček družbe
je sestavljen iz zneska prenesenega dobička v višini 296.959,30 EUR in zneska čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini
57.176,87 EUR.
Bilančni dobiček družbe se razporedi na
naslednji način:
– znesek prenesenega dobička v višini
296.959,30 EUR se preoblikuje v osnovni
kapital družbe tako, da se za ta znesek poveča osnovni kapital iz sredstev družbe,
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– znesek preostalega bilančnega dobička družbe v višini 57.176,87 EUR ostane
nerazporejen.
Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe v skladu s tem sklepom se izvede tako, da se osnovni kapital družbe v
višini 162.118,18 EUR poveča iz sredstev
družbe s preoblikovanjem prenesenega dobička v višini 296.959,30 EUR, v kateri je ta
postavka lastnega kapitala družbe izkazana
v revidirani zadnji letni bilanci stanja na dan
31. december 2010, s čemer se osnovni
kapital družbe poveča na znesek v višini
459.077,48 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala družbe
se izvede brez izdaje novih delnic tako, da je
osnovni kapital družbe tudi po predmetnem
povečanju iz lastnih sredstev družbe razdeljen na 19.425 navadnih imenskih prosto
prenosljivih kosovnih delnic z nespremenjenimi pravicami in razmerji med delničarji.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 4. točko dnevnega
reda skupščine:
Besedilo prvega stavka 5. člena statuta
se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
459.077,48 EUR (stiristodevetinpetdesettisočsedeminsedemdeset evrov 48/100) in je
razdeljen na 19.425 (devetnajsttisočštiristopetindvajset) delnic.«
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 5. točko dnevnega reda
skupščine:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2011 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s
pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupšine
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.
Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega
reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
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 pred
log.

Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim
je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v
skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupšćine ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Telemach Tezno d.d.
Slapničar Roman
Ob-3377/11
Na podlagi določil 13. člena statuta delniške družbe Telemach Rotovž d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
19. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Rotovž d.d.,
ki bo potekala dne 7. 7. 2011 ob 10. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine,
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Rotovž d.d. za poslovno leto 2010
in predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
s stališčem do revizijskega poročila za poslovno leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
3. Obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
4. Odpoklic dosedanjega člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta,
5. Spremembe statuta družbe,
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič,
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine
v sestavi predsednice Danijele Kosovič in
preštevalca glasov Janija Tekavca.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Edita Špitalar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Rotovž d.d. za poslovno
leto 2010 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja v
družbi med poslovnim letom 2010.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
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družbe v poslovnem letu 2010 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega
reda skupščine:
Bilančni
dobiček
družbe
znaša
8.055.471,16 EUR. Bilančni dobiček družbe
je sestavljen iz zneska prenesenega dobička v višini 7.513.299,91 EUR in zneska čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini
542.171,25 EUR.
Bilančni dobiček družbe se razporedi na
naslednji način:
– znesek prenesenega dobička v višini
7.513.299,91 EUR se preoblikuje v osnovni
kapital družbe tako, da se za ta znesek poveča osnovni kapital iz sredstev družbe,
– znesek preostalega bilančnega dobička družbe v višini 542.171,25 EUR ostane
nerazporejen.
Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe v skladu s tem sklepom se izvede tako, da se osnovni kapital družbe v višini
589.058,59 EUR poveča iz sredstev družbe
s preoblikovanjem prenesenega dobička v
višini 7.513.299,91 EUR, v kateri je ta postavka lastnega kapitala družbe izkazana v
revidirani zadnji letni bilanci stanja na dan
31. december 2010, s čemer se osnovni
kapital družbe poveča na znesek v višini
8.102.358,50 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala družbe
se izvede brez izdaje novih delnic tako, da je
osnovni kapital družbe tudi po predmetnem
povečanju iz lastnih sredstev družbe razdeljen na 10.083 navadnih imenskih prosto
prenosljivih kosovnih delnic z nespremenjenimi pravicami in razmerji med delničarji.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 4. točko dnevnega reda
skupščine:
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
odpokliče dosedanji član nadzornega sveta
Roman Volčič.
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
za mandatno obdobje naslednjih štirih let v
nadzorni svet družbe imenuje Marko Šter.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 5. točko dnevnega
reda skupščine:
Besedilo prvega stavka 4. člena statuta
se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
8.102.358,50 EUR (osemmilijonovstodva
tisočtristooseminpetdeset evrov 50/100) in
je razdeljen na 10.083 (desettisočtriinosemdeset) delnic.«
Besedilo prvega odstavka 21. člena statuta se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Sklep o predčasnem odpoklicu članov
nadzornega sveta mora biti sprejet s ¾ (tričetrtinsko) večino oddanih glasov delnic na
skupščini.«
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 6. točko dnevnega reda
skupščine:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2011 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s
pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošilj-
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ko dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupšine
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. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
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 delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim
je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v
skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupšćine ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Telemach Rotovž d.d.
Korenič Slavko, direktor
Ob-3378/11
Na podlagi določil 6.18. člena statuta
delniške družbe Telemach Pobrežje d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
18. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Pobrežje d.d.,
ki bo potekala dne 7. 7. 2011 ob 12. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine,
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Pobrežje d.d. za poslovno leto
2010 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem do revizijskega poročila
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za poslovno leto 2010, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu,
3. Obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
4. Spremembe statuta družbe,
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič,
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine
v sestavi predsednice Danijele Kosovič in
preštevalca glasov Janija Tekavca.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Edita Špitalar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Pobrežje d.d. za poslovno
leto 2010 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja v
družbi med poslovnim letom 2010.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2010 ter upravi in nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega
reda skupščine:
Bilančni
dobiček
družbe
znaša
789.880,15 EUR. Bilančni dobiček družbe
je sestavljen iz zneska prenesenega dobička v višini 715.666,74 EUR in zneska čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini
74.213,41 EUR.
Bilančni dobiček družbe se razporedi na
naslednji način:
– znesek prenesenega dobička v višini
715.666,74 EUR se preoblikuje v osnovni
kapital družbe tako, da se za ta znesek poveča osnovni kapital iz sredstev družbe,
– znesek preostalega bilančnega dobička družbe v višini 74.213,41 EUR ostane
nerazporejen.
Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe v skladu s tem sklepom se izvede tako, da se osnovni kapital družbe v
višini 334.759,26 EUR poveča iz sredstev
družbe s preoblikovanjem prenesenega dobička v višini 715.666,74 EUR, v kateri je ta
postavka lastnega kapitala družbe izkazana
v revidirani zadnji letni bilanci stanja na dan
31. december 2010, s čemer se osnovni
kapital družbe poveča na znesek v višini
1.050.426,00 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala družbe
se izvede brez izdaje novih delnic tako, da je
osnovni kapital družbe tudi po predmetnem
povečanju iz lastnih sredstev družbe razdeljen na 80.278 navadnih imenskih prosto
prenosljivih kosovnih delnic z nespremenjenimi pravicami in razmerji med delničarji.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 4. točko dnevnega
reda skupščine:
Besedilo točke 4.1. statuta se nadomesti
z naslednjim besedilom:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.050.426,00 EUR (milijonpetdesettisočštiristošestindvajset evrov 00/100) in je razdeljen na 80.278 (osemdesettisočdvestoseminsedemdeset) delnic.«

V besedilu točke 4.3. statuta se navedba številke »334.759,26 EUR (tristoštiriintridesettisočsedemstodevetinpetdeset evrov
26/100)« nadomesti z naslednjo navedbo:
»1.050.426,00 EUR (milijonpetdesettisočštiristošestindvajset evrov 00/100)«.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 5. točko dnevnega reda
skupščine:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2011 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s
pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupšine
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. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
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 delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim
je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v
skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupšćine je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih
družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, vsak
delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Telemach Pobrežje d.d.
Slapničar Roman, direktor
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Ob-3379/11
Na podlagi določil 13. člena statuta delniške družbe Telemach Tabor d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
22. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Tabor d.d.,
ki bo potekala dne 7. 7. 2011 ob 11. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine,
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Tabor d.d. za poslovno leto 2010
in predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
s stališčem do revizijskega poročila za poslovno leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
3. Obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
4. Odpoklic dosedanjega člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta,
5. Spremembe statuta družbe,
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Izvoli se verifikacijska komisija skupščine
v sestavi predsednice Danijele Kosovič in
preštevalca glasov Janija Tekavca.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Edita Špitalar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Tabor d.d. za poslovno
leto 2010 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja v
družbi med poslovnim letom 2010.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2010 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega
reda skupščine:
Bilančni
dobiček
družbe
znaša
2.002.757,39 EUR. Bilančni dobiček družbe
je sestavljen iz zneska prenesenega dobička v višini 1.910.172,37 EUR in zneska čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini
92.585,02 EUR.
Bilančni dobiček družbe se razporedi na
naslednji način:
– znesek prenesenega dobička v višini
1.910.172,37 EUR se preoblikuje v osnovni
kapital družbe tako, da se za ta znesek poveča osnovni kapital iz sredstev družbe,
– znesek preostalega bilančnega dobička družbe v višini 92.585,02 EUR ostane
nerazporejen.
Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe v skladu s tem sklepom se izvede tako, da se osnovni kapital družbe v
višini 1.138.407,61 EUR poveča iz sredstev

družbe s preoblikovanjem prenesenega dobička v višini 1.910.172,37 EUR, v kateri je
ta postavka lastnega kapitala družbe izkazana v revidirani zadnji letni bilanci stanja na
dan 31. december 2010, s čemer se osnovni
kapital družbe poveča na znesek v višini
3.048.579,98 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala družbe
se izvede brez izdaje novih delnic tako, da je
osnovni kapital družbe tudi po predmetnem
povečanju iz lastnih sredstev družbe razdeljen na 45.468 navadnih imenskih prosto
prenosljivih kosovnih delnic z nespremenjenimi pravicami in razmerji med delničarji.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 4. točko dnevnega reda
skupščine:
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
odpokliče dosedanji član nadzornega sveta
Roman Volčič.
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
za mandatno obdobje naslednjih štirih let v
nadzorni svet družbe imenuje Matjaž Pantelič.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 5. točko dnevnega
reda skupščine:
Besedilo prvega stavka 4. člena statuta
se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
3.048.579,98 EUR (trimilijoneoseminštiridesettisočpetstodevetinsedemdeset evrov
98/100) in je razdeljen na 45.468 (petinštiridesettisočštiristooseminšestdeset) delnic.«
Besedilo prvega odstavka 21. člena statuta se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Sklep o predčasnem odpoklicu članov
nadzornega sveta mora biti sprejet s ¾ (tričetrtinsko) večino oddanih glasov delnic na
skupščini.«
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 6. točko dnevnega reda
skupščine:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2011 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s
pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru,
Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupšine
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. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
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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 delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim
je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v
skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupšćine ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Telemach Tabor d.d.
Korenič Slavko
Ob-3380/11
Na podlagi 45. člena Statuta družbe
Elektro Gorenjska, d.d., predsednik uprave
sklicuje
15. redno sejo skupščine
Elektro Gorenjska, podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v petek, dne 8. 7. 2011, ob 10. uri,
na sedežu družbe, v Kranju, Ulica Mirka
Vadnova 3a (sejna soba – II. nadstropje), z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava družbe predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Izvoli se:
– za predsednika skupščine odvetnik Domen Neffat,
– za preštevalki glasov Romana Božnar,
Marjeta Rozman.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marija Murnik.
2. Soglasje skupščine za delitev po postopku izčlenitve s prevzemom.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina soglaša s pogodbo o delitvi
in prevzemu med prenosno družbo Elektro
Gorenjska d.d. in prevzemno družbo Elektro
Gorenjska Prodaja d.o.o. z dne 31. 5. 2011,
sklenjena v obliki notarskega zapisa in soglaša z izčlenitvijo s prevzemom na podlagi
navedene pogodbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda je delničarjem dostopno na pogled v
tajništvu uprave družbe, na naslovu: Ulica
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, vsak delavnik, od 9. do 13. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine. V skladu s četrtim od-
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stavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS,
št. 65/09) bo sklic z obrazložitvijo objavljen
tudi na spletni strani družbe: www.elektrogorenjska.si.
Delničarje družbe v skladu z določili
586. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 obveščamo, da sta poslovodstvi prenosne in prevzemne družbe, ki sodelujeta v
postopku delitve – izčlenitve s prevzemom,
predložili pristojnemu Okrožnemu sodišču
v Kranju dne 31. 5. 2011 notarski zapis Pogodbe o delitvi – izčlenitvi dela premoženja
prenosne družbe Elektro Gorenjska d.d. in
prevzemu izčlenjenega dela premoženja s
strani prevzemne družbe Elektro Gorenjska
Prodaja d.o.o., ki sta jo pred tem pregledala
pooblaščen delitveni revizor in nadzorni svet
prenosne družbe ter podala svoji poročili.
Na sedežu družbe je delničarjem na vpogled naslednje gradivo:
– Pogodba o delitvi – izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe Elektro Gorenjska d.d. in prevzemu izčlenjenega dela premoženja s strani prevzemne družbe Elektro
Gorenjska Prodaja d.o.o.,
– Revidirani letni računovodski izkazi
družbe Elektro Gorenjska d.d. za poslovna
leta 2010, 2009 in 2008,
– v skladu z določilom 68. člena ZGD-1
zaključno poročilo prenosne družbe po stanju na dan 31. 12. 2010, ki ga predstavljajo
revidirani računovodski izkazi družbe sestavljeni na ta dan,
– Revizijsko poročilo o delitvi –izčlenitvi
s prevzemom,
– Skupno poročilo poslovodstev obeh
družb udeleženih pri delitvi v skladu z določili 584. člena ZGD-1,
– Pisno poročilo Nadzornega sveta družbe Elektro Gorenjska d.d. o pregledu nameravane delitve.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar, v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo v
skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Gorenjska,
d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v
pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, oziroma
obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo
na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica
Mirka Vadnova 3a, Kranj.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v
delniško knjigo do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in bodo do istega
dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu
družbe, na naslovu: Elektro Gorenjska d.d.,
Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
predsednik uprave
mag. Bojan Luskovec
Ob-3383/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi
16. člena Statuta družbe KAM-BUS, d.d.
Kamnik, uprava družbe sklicuje
17. skupščino delničarjev
družbe KAM-BUS, d.d. Kamnik,
ki bo v sredo, 6. 7. 2011 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Kamniku, Perovo 30.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Boštjan Jordan. Za preštevalca
glasov se izvolita Mojca Jašič in Tatjana Petrovič. Za notarja se potrdi Jože Rožman.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
poslovno leto 2010, seznanitev skupščine
s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v poslovnem letu 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2010 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010 ter s prejemki
članov organa vodenja in nadzora, ki so jih
za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu v letu 2010.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček v višini 770.129,78 EUR
razporeja za:
1. izplačilo dividend delničarjem v višini 185.052,50 €, kar znaša 1,25 € bruto na
delnico. Do dividend so upravičeni delničarji
vpisani v delniško knjigo 2 dni po skupščini
družbe. Dividenda se izplača najkasneje v
roku 90 dni od sprejema tega sklepa.
2. Bilančni dobiček v višini
150.000,00 € se razporedi na povečanje
rezerv iz dobička.
3. Preostanek bilančnega dobička v
višini 435.077,28 € se prenese za uporabo
v naslednjih letih.
4. Članom nadzornega sveta se v
breme materialnih stroškov izplača nagrada v skupni višini 2.200,00 € bruto in sicer
predsedniku 1.000,00 €, vsakemu članu pa
600,00 €.
5. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri
njuno delo v letu 2010.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno

leto 2011 imenuje revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve
d.o.o. iz Ljubljane.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
članoma nadzornega sveta z dne 11. 12.
2011, skupščina na novo potrdi dosedanja
člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev: Ivanko-Zupančič Gaber in
Antona Ekarta. Novi mandat začne teči z
dne 12. 12. 2011 in traja 4 leta.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v
zvezi s skupščino.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena
ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem
družbe v tajništvu družbe, na Perovem 30 v
Kamniku, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, med
10. in 12. uro.
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, obrazložitev dnevnega
reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov:
KAM-BUS, d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega
sklica na naslov: KAM-BUS, d.d., Perovo
30, 1241 Kamnik, bodo objavljeni skladno s
300. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniški knjigi konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega
dne pred skupščino, na naslov KAM-BUS,
d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik.
Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob
14. uri, na istem mestu. Ob drugem sklicu
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
KAM-BUS, d.d.
Sonja Zore
predsednica uprave
Ob-3399/11
Uprava družbe Mineral, družba za pridobivanje, pridelavo in montažo naravnega kamna, d.d., Podpeč 46, 1352 Preserje,
na podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah, Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju in v skladu z 41. točko statuta
sklicuje
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23. izredno skupščino
družbe Mineral d.d.,
ki bo dne 20. 6. 2011, ob 14. uri, v veliki sejni sobi v petem nadstropju poslovne
stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta
18, 1000 Ljubljana
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Izvolijo se organi skupščine.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z novimi denarnimi vložki.
Predlog sklepa:
2.1. Osnovi kapital družbe se poveča največ za 1.258.840,60 EUR in sicer
iz sedanjih 1.259.710,40 EUR na največ
2.518.550,00 EUR.
2.2. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede z novimi denarnimi vložki, pri
čemer je prodajna cena 1 (ene) delnice
družbe enaka pripadajočemu znesku delnice 4,17 EUR (štiri evre 17/100).
2.3. Posamičen vpisnik lahko s posamičnim vpisom delnic pridobi število delnic v višini kupnine, ki je najmanj enaka
50.000,00 EUR.
2.4. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
2.5. Povečanje osnovnega kapitala se
izvede z izdajo do 301.880 novih navadnih
kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti kot
obstoječe delnice. Osnovni kapital se poveča za znesek, ki je enak številu vpisanih
in vplačanih novih delnic, pomnoženem s
pripadajočim zneskom teh delnic.
2.6. Rok za vpis in vplačilo novih delnic
je 15 dni od dneva sprejema tega sklepa,
tako da je rok za vpis in vplačilo novih delnic
do vključno 5. 7. 2011.
2.7. Šteje se, da je postopek vpisa in
vplačila delnic uspešen, če je do 5. 7. 2011
vplačanih najmanj 180.000 delnic. Šteje se,
da so delnice vplačane, ko je celoten znesek za vplačilo delnic na razpolago na posebnem denarnem računu izbrane borzno
posredniške družbe.
2.8. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD – centralno klirinško depotni družbi,
d.d. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register.
2.9. Vpis delnic poteka pri izbrani borzno
posredniški družbi. Novo izdane delnice se
vpisujejo glede na datum prejema izjave o
vpisu novih delnic. Hkrati s podano izjavo o
vpisu novih delnic je vpisnik dolžan vplačati
prodajno vrednost delnic v višini emisijskega
zneska delnic iz 2. točke tega sklepa, pomnožen s številom vpisanih novih delnic.
2.10. V primeru, da je postopek vpisa
in vplačila novih delnic neuspešen, mora
izbrana borzno posredniška družba do 7. 7.
2011 vrniti vplačane zneske osebam, ki so
vplačale nove delnice, brez obresti.
2.11. Nove delnice se štejejo za vplačane in osnovni kapital za spremenjen z vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni
register.
2.12. Vpis delnic postane nezavezujoč
dne 30. 12. 2011, če do tega dne ni registrirano povečanje osnovnega kapitala
družbe.

2.13. Upravo družbe se pooblasti za
uskladitev besedila statuta družbe v skladu
z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu družbe, na sedežu
družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Mineral d.d.
Uprava družbe
Ob-3400/11
Na podlagi 6. člena Statuta delniške
družbe MDS IT d.d., Ljubljana, Leskoškova
cesta 9e, uprava družbe sklicuje
17. sejo skupščine
družbe MDS IT d.d.,
ki bo dne 6. 7. 2011, ob 12.30, na sedežu
družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9e, v
Ljubljani.
Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red in predloge sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:
a. Predsednik skupščine: Gregor Kampjut.
b. Preštevalki glasov: Renata Kastelic in
Bernarda Vrbnjak.
c. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2010.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za leto
2010 znaša 801.462,00 EUR in ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2010.
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5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelja skupščinskih sklepov k
vsem točkam dnevnega reda skupščine sta
uprava in nadzorni svet.
Gradivo s predlogi sklepov in njihovo
obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, Leskoškova cesta 9E, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan, od 10. do 12.
ure, v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi
sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji
brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi
delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje
na sami skupščini, se obravnavajo na sami
skupščini.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 2. 7. 2011 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni pred
skupščino.
Uprava MDS IT d.d.
direktor Matjaž Bavdek
Ob-3404/11
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d., Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje v
skladu s 7. členom tretjega odstavka statuta družbe
20. sejo skupščine,
ki bo dne 4. 7. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in določitev njenih
organov.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje 2 preštevalca glasov, notarko
za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi
sklepčnost.
2.a Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega
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poročila nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah.
2.b Uporaba bilančnega dobička za leto
2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010
znaša 574.365,26 EUR. Izplačajo se dividende na navadne kosovne delnice v skupni
višini 277.792,55 EUR, kar znaša 2,17 EUR
bruto na navadno kosovno delnico. Izplačajo
se dividende na prednostne kosovne delnice v skupni višini 21.440,00 EUR, kar znaša
268,00 EUR bruto na prednostno kosovno
delnico. Dividende se izplačajo do 31. 7.
2011. Za dividende se uporabi 96,67% čistega dobička iz poslovnega leta 2010, kar
znaša 299.232,55 EUR.
2.c Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina podeli upravi
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2010.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
za naslednji štiriletni mandat.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da dne 6. 7. 2011 poteče mandat sedanjemu nadzornemu svetu v sestavi Andrej
Žužek, Matej Golob in Željana Ernjak Brvar.
Na predlog nadzornega sveta družbe se za
člana nadzornega sveta družbe za naslednji
štiriletni mandat, ki začne teči s 7. 7. 2011,
kot predstavnika kapitala imenujeta Andrej
Žužek in Matej Golob. Skupščina vzame na
znanje, da bo predstavnik delavcev v nadzornem svetu Rok Berdajs.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za preizkus računovodskih izkazov
za leto 2011 imenuje revizijsko družbo ABC
revizija d.o.o.
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 30. 6.
2011.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprot
ni predlog) in volilne predloge iz 301. člena
ZGD1-C. Nasprotni ali volilni predlog se ob-
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javi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
Gradivo za skupščino je dostopno in
brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Jadranska ulica 21, Ljubljana,
vsak delavnik, od dneva sklica skupščine,
pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 8. do 12. ure, v tajništvu
uprave, 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. V skladu
s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 se
sklic objavi tudi na spletnih straneh družbe,
www.rrc.si.
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana
mag. Mateja Sajovic,
generalna direktorica

Razširitve dnevnih redov
Ob-3407/11
Družba Titan d.d. je dne 20. 5. 2011 v
Uradnem listu RS, št. 37/11 objavila sklic
19. seje skupščine družbe. Na podlagi zahteve delničarja Securidev z dne 20. 5. 2011,
uprava družbe Titan d.d. v skladu z 298-1
členom ZGD-1 objavlja dodatni točki dnevnega reda 19. seje skupščine družbe, sklicane za četrtek 23. 6. 2011, in sicer:
1. Odpoklic prokurista Jean-a Charles-a
Tosolinija.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je Jean
Charles Tosolini prenehal z opravljanjem
funkcije prokurista zaradi odhoda v tujino,
zato je z dnem seje skupščine odpoklican s
funkcije prokurista.
2. Odpoklic člana nadzornega sveta Nicolas-a Antoine-a Ernest-a Decayeux-a.
Predlog sklepa: ugotovi se, da Decayeux
Industries ni več delničar družbe, zato je z
dnem seje skupščine njegov predstavnik,
Nicolas Antoine Ernest Decayeux odpoklican s funkcije člana nadzornega sveta
družbe.
Titan d.d.
Uprava

Nasprotni predlogi
Ob-3405/11
Na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah ter na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe Helios
Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe
in razvoj, d.d. objavlja nasprotna predloga
k posameznim točkam predloga sklica 17.
seje skupščine delniške družbe Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in
razvoj, d.d., ki bo v četrtek, 23. junija 2011,
ob 13. uri, v sejni sobi podjetja Količevo 2,
1230 Domžale:
Nasprotna predloga je družba Helios
Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe
in razvoj, d.d. prejela od delničarja Marka
Potočnika, Ul. Hermana Potočnika 2, 1230
Domžale.
Nasprotni predlog z obrazložitvijo k točki
2.1. glasi:

Bilančni dobiček za poslovno leto 2010
v višini 10.481.739 EUR se uporabi za naslednje namene:
– Del bilančnega dobička v znesku
467.789,20 EUR se razdeli delničarjem ki
so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni
dan po izvedbi skupščine, pri čemer znaša
dividenda 1,68 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje v
roku dveh mesecev po skupščini.
– za povečanje
drugih rezerv
– razporeditev v
preneseni dobiček

2.000.000,00 EUR
8.013.949, 73 EUR.

Obrazložitev: Helios Sestavljeno podjetje
za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. delničarjem ni izplačal dividend za leto 2008 in 2009.
Glede na rast poslovanja v letu 2010 in prvem
trimesečju leta 2011, menim da družba lahko
izplača predlagano dividendo delničarjem v
višini 1,68 EUR bruto, kar pomeni le 4.46%
bilančnega dobička, oziroma 4% osnovnega
kapitala družbe, oziroma le dobrih 19% čistega dobička leta 2010. Ostali del 95,54%
bilančnega dobička poslovnega leta 2010,
delničarji puščamo v družbi v upravljanje in
plemenitenje v okviru strateških načrtov in
razvojnih planov poslovanja družbe. Za izplačilo dividend se uporabijo sredstva, ki so
bila prenesena v naslednja leta na preteklih
skupščinah družbe, zato poslovanje družbe
v tekočem poslovnem letu ne bo bistveno
obremenjeno, saj družba posluje pozitivno,
dosega rast prodaje in prihodkov, ter pričakuje povečan čisti dobiček.
Nasprotni predlog z obrazložitvijo k točki
4. glasi:
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.
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 bo pridobivala lastne delnice
z namenom umika delnic z določbami o
zmanjšanju osnovnega kapital družbe.
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.
Obrazložitev: delničarji lahko kapitaliziramo svoj donos ali z izplačilom dividend ali
zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe z
umikom lastnih delnic. Ker večina prenesenega dobička ostaja v družbi in ker ima
družba nizko dobičkonosnost kapitala in
sredstev, želimo na ta način povečati donos
na vložena sredstva. Tudi uresničitev plana poslovodstva družbe za leto 2011 glede
čistega dobička ne zadovolji želene dobičkonosnosti vloženega kapitala in sredstev.
Z zmanjšanjem števila delnic bi bil donos
na delnico ustreznejši in bi s tem zadovoljili
pričakovanja delničarjev, investitorjev. To pa
je tudi ena izmed smernic poslovodstva, biti
poslovno odličen. Citat iz letnega poročila;
želimo biti poslovno odlični in uspešni ter
uravnoteževati rast z zadovoljevanjem pričakovanj vseh deležnikov: lastnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja.
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Mnenje uprave k nasprotnima predlogoma: uprava družbe Helios Domžale, d.d. predlaganih nasprotnih predlogov ne podpira.
Predsednik uprave
Uroš Slavinec

Sklepi skupščin
Ob-3396/11
Na podlagi določil ZTFI in Pravil Ljubljanska borze, uprava družbe SIP Strojna
industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini,
Juhartova ulica 2, Šempeter, sporoča, da so
bili na 14. seji skupščine družbe, ki je bila
dne 30. 5. 2011, z z začetkom ob 12. uri in
ob prisotnosti delničarjev, imetnikov 370315
delnic, ki predstavlja 89,62% delež v osnovnem kapitalu soglasno sprejeti sklepi in seznanitev s poročilom nadzornega sveta:
Sklep št. 1:
2.1. Za predsednika skupščine je bil imenovan odvetnik Gregor Dobrajc, za preštevalki glasov pa sta bili imenovani Aleksandra Hudournik in Helena Kolar.
2.2. Skupščini je prisostvoval notar Srečko Gabrilo.
Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2010.
Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
SIP, Strojna industrija d.d., Šempeter, za
poslovno leto 2010, pozitivnim stališčem
nadzornega sveta do revizorjevega poročila
za poslovno leto 2010 in potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2010.
Sklep št. 4:
4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2010 znaša 0,00 EUR.
4.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2010.
4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2010.
Sklep št. 5
5.1. Na predlog nadzornega sveta, skupščina imenuje za poslovno leto 2011 revizijsko družbo Constantia plus d.o.o., Ljubljana.
Sklep št. 6
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe SIP d.d., Šempeter v
Savinjski dolini v predlaganem besedilu:
A) Statut družbe SIP d.d., Šempeter v
Savinjski dolini (SV 450/10), se v delu poglavja »Organi družbe« spremeni tako, da
se dosedanji točki »5.0. Uprava« in »6.0.
Nadzorni svet« v nazivu in celotnem besedilu (v vseh podtočkah navedenih točk) črtata
in se v celoti nadomestita z novima točkama
»5.0 Upravni odbor« in »6.0. Izvršni direktorji in komisije« ter z novimi podtočkami, ki po
novem glasijo:
»5.0. Upravni odbor
5.1. Družbo vodi, zastopa in predstavlja
ter nadzoruje izvajanje njenih poslov upravni
odbor. Sestava upravnega odbora temelji
na zakonskih določbah in določbah statuta. Kolikor v statutu posamezno področje
ni urejeno posebej, se smiselno uporabljajo
zakonske določbe.
5.2. Upravni odbor sestavlja pet članov,
od katerih štirje člani zastopajo interese delničarjev, enega člana pa imenuje svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju
delavcev pri upravljanju. Skupščina ob imenovanju določi trajanje mandata, ki je lahko
najmanj dve in največ pet let.

5.3. Člani upravnega odbora izmed članov, ki zastopajo interese delničarjev izvolijo
predsednika in namestnika. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le,
če je predsednik onemogočen pri uresničevanju svoje funkcije.
5.4 Družbo zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora samostojno. Predsednik lahko posamezna od svojih pooblastil
prenese na enega ali več članov upravnega
odbora, ki preneseno pooblastilo izvršujejo
skupno, ali pa skupaj s prokuristom. Če sta
tako predsednik kot namestnik predsednika
upravnega odbora onemogočena pri uresničevanju svoje funkcije, družbo zastopajo in
predstavljajo ostali člani skupno.
5.5. Če upravni odbor imenuje izvršne direktorje, ti zastopajo in predstavljajo družbo
v okviru pooblastil, ki jim jih podeli upravni
odbor.
5.6. Pristojnosti in odgovornosti upravnega odbora do skupščine so:
– na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe
iz pristojnosti skupščine;
– pripravlja pogodbe in druge akte, za
veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine;
– uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina;
– skliče skupščino;
– predlaga imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije;
– predlaga volilni predlog za člane upravnega odbora;
– predlaga skupščini v sprejem letno poročilo in uporabo bilančnega dobička;
– pripravlja poročilo o preverjanju vodenja poslov družbe in druga poročila, v skladu
z zakonom.
5.7. Pri nadzorovanju izvajanja poslov
družbe upravni odbor:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari;
– zahteva kakršne koli informacije, ki jih
potrebuje za izvajanje nadzora;
– sestavi in preveri letno poročilo.
5.8. Upravni odbor praviloma sklicuje
predsednik glede na ugotovljene potrebe,
mora pa biti sklican najmanj enkrat v četrtletju. Vsak član, ki navede namen in razlog,
lahko predsedniku predlaga sklic seje. Če
predsednik ne skliče seje v dveh tednih po
prejeti zahtevi, lahko sejo skličeta in predlagata dnevni red dva člana upravnega
odbora skupno.
5.9. Gradiva za seje upravnega odbora
pripravljajo strokovne osebe družbe, ki jih
določi upravni odbor. Upravni odbor tudi določi osebe, ki zanj opravljajo organizacijsko
administrativne naloge.
5.10. Upravni odbor je sklepčen, če je pri
sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih
članov. Vsak član upravnega odbora ima
en glas. Član ne sodeluje pri odločanju o
zadevah, ki se nanašajo nanj.
5.11. Za sprejem odločitve je potrebna
večina oddanih glasov. V primeru enakega
števila glasov je odločilen glas predsednika.
5.12. Člani upravnega odbora se sklepanja udeležijo lahko tudi tako, da izročijo
pisne glasovnice drugemu članu ali predsedniku. Sklepi se lahko sprejemajo dopisno,
s pisnimi sporočili po telefonu, z uporabo
elektronskih medijev, ali na drugačen način,
ki ga določi upravni odbor.
5.13. Upravni odbor sprejme poslovnik
o delu.
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5.14. Sej upravnega odbora se udeležujejo njegovi člani oziroma osebe, ki jih določi
predsednik upravnega odbora, pri posamezni točki pa lahko sodelujejo poročevalci in
povabljeni strokovnjaki.
5.15. Na sejah upravnega odbora se
piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik ali
njegov namestnik.
5.16. Pravice in obveznosti predsednika,
namestnika in članov upravnega odbora, ki
niso določene z zakonom in tem statutom, se
določijo v pogodbi, ki jo sklenejo z družbo.
5.17. Pogodbo s predsednikom upravnega odbora sklepa predsednik skupščine
družbe, ki je izvolila člane upravnega odbora. Pogodbe s člani upravnega odbora sklepa predsednik upravnega odbora. Pogodbe
mora potrditi upravni odbor.
5.18. V primeru odobritve posojila članom
upravnega odbora, glede njihove skrbnosti
in odgovornosti, odškodninske odgovornosti
zaradi vpliva tretjih oseb in prepovedi konkurence se uporabljajo določbe zakona.
6.0. Izvršni direktorji in komisije
6.1. Upravni odbor lahko imenuje enega ali več izvršnih direktorjev izmed članov
upravnega odbora ali pa izmed oseb, ki niso
člani upravnega odbora, vsakega za opredeljeno poslovno področje.
6.2. Mandatno obdobje izvršnega direktorja je lahko od enega do treh let. Upravni
odbor ob imenovanju izvršnih direktorjev določi tudi mandatno obdobje, za katerega so
imenovani na funkcijo.
6.3. Če upravni odbor imenuje več izvršnih direktorjev, lahko enega od njih imenuje
za glavnega izvršnega direktorja, ki vodi in
usklajuje delo ostalih izvršnih direktorjev.
6.4. Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese vodenje tekočih poslov in
druge naloge, ki jih določa zakon.
6.5. Pri opravljanju nalog morajo izvršni
direktorji upoštevati navodila in omejitve,
ki jim jih postavljajo upravni odbor, statut
ali skupščina družbe. Upravni odbor lahko
določi konkretna navodila za delo izvršnih
direktorjev v poslovniku o delu izvršnih direktorjev
6.6. Izvršni direktorji najmanj enkrat v
četrtletju oziroma pogosteje, če tako odloči
upravni odbor, poročajo o vseh vprašanjih,
ki so pomembna za poslovanje in nadzor
poslovanja družbe, predvsem o uresničevanju poslovnega načrta družbe ter njenem
finančnem stanju, ter o izvajanju nalog, ki
jim jih zastavi upravni odbor.
6.7. Pogodbo z izvršnim direktorjem, v
kateri se urejajo njegova upravičenja in obveznosti ter odgovornosti, potrdi upravni odbor, v njegovem imenu pa jo podpiše njegov
predsednik.
6.8. Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče izvršnega direktorja. Za zahtevke iz pogodbenega razmerja se uporabljajo pravila,
s katerimi so urejena obligacijska razmerja.
6.9. V primeru odobritve posojila izvršnim direktorjem, njihove skrbnosti in odgovornosti, odškodninske odgovornosti zaradi
vpliva tretjih oseb in prepovedi konkurence
se smiselno uporabljajo določbe zakona.
6.10. Upravni odbor imenuje revizijsko
komisijo, lahko pa tudi druge komisije, ki
skrbijo za pripravo in uresničitev sklepov
upravnega odbora in opravljajo druge strokovne naloge. Naziv komisije, njihovo sestavo in delovno področje določi upravni odbor
s sklepom.
6.11. Vsaka od komisij ima predsednika
in najmanj dva člana. Predsednika komisi-
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je imenuje upravni odbor izmed svojih članov. Sej komisij se udeležujejo njeni člani in
predsednik upravnega odbora, pri posamezni točki pa sodelujejo poročevalci in povabljeni strokovnjaki.
6.12. Komisija se sklicuje, kadar je to
potrebno za urejanje posamezne narave zadeve oziroma, če upravni odbor tako odloči.
Komisija pisno poroča upravnemu odboru.
6.13. Glede sklepčnosti, načina glasovanja in sprejema odločitev komisij ter plačila članom komisij se smiselno uporabljajo
določbe tega statuta, ki veljajo za upravni
odbor.
6.14. Upravni odbor lahko v skladu z zakonom imenuje revizijsko komisijo, oblikovati pa jo mora, če tako določa zakon.
6.15. Glede imenovanja, sklepčnosti in
odločanja revizijske komisije ter plačila članom se smiselno uporabljajo določila tega
statuta, ki se nanašajo na komisije.
6.16. Revizijsko komisijo sestavljajo trije
člani, in sicer:
– predsednik ali član upravnega odbora,
ki ni izvršni direktor;
– en član, neodvisen strokovnjak s področja računovodstva, financ ali revizije;
– en član, ki ga imenujejo delavci družbe
kot svojega predstavnika.
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6.17. Poleg nalog, ki jih predpisuje zakon, opravlja revizijska komisija tudi tiste
naloge, ki jih določi upravni odbor.«
V poglavju 8.0. Letno poročilo, dobiček in
dividenda se točka 8.3. črta v celoti.
V točki 8.4., ki postane točka 8.3., se
drugi stavek črta.
V poglavju 11.0. Veljavnost statuta se
točka 11.1. spremeni tako, da se odslej glasi: »Statut oziroma njegove spremembe
veljajo in se uporabljajo od dneva vpisa v
register, razen če skupščina s sklepom določi, da se posamezne spremembe statuta
začnejo uporabljati na določen datum po
datumu vpisa sprememb statuta v register.
Spremembe statuta, sprejete na skupščini
dne 30. 5. 2011, se uporabljajo od 1. 10.
2011 dalje.«
B) Zaradi sprememb organov družbe
in njihovih pristojnosti se besedilo statuta
uskladi tako, da se beseda »uprava« in besedi »nadzorni svet« v vseh sklonih ustrezno nadomestijo z besedama »upravni odbor« v vseh sklonih oziroma se besedilo
ustrezno preoblikuje, kot sledi:
– beseda »uprava« v vseh sklonih se
nadomesti z besedama »upravni odbor« v
ustreznih sklonih v tč.: 4.2., 4.3., 7.4, 8.2,
dosedanja 8.4 – po novem 8.3. in 11.2.);

– v tč. 7.3. se beseda »uprava« nadomesti z besedama »upravni odbor« in za prvo
vejico črta besedilo »na zahtevo nadzornega sveta«; v tč. 7.7. se besedi »nadzornega
sveta« nadomesti z besedama »upravnega
odbora«; v tč. 8.2. se črta besedilo: »nadzornemu svetu oziroma «;
C) Besedilo sprememb statuta je priloga
in sestavni del tega sklepa. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta.
D) Skupščina pooblašča notarja Srečka
Gabrila, da takoj po skupščini pripravi in
vloži v sodni register prečiščeno besedilo
statuta in izda ustrezno notarsko potrdilo.
Izid glasovanja: vsi sklepi so bili sprejeti
v predlagani obliki s 100,00 odstotno večino glasov.
Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe: delničarji niso napovedali izpodbijanja zoper sprejete sklepe.
To sporočilo je od 27. 5. 2011 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih
straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, http: www.sip.si. in na internetni
strani Ljubljanske borze d.d.,: http: //seonet.
ljse.si
SIP Strojna industrija d.d.
Uprava družbe – generalni direktor
Janez Širovnik
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Zavarovanja terjatev
SV 541/2011
Ob-3330/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marije Murnik
iz Kranja, opr. št. SV 541/2011, z dne
24. 5. 2011, je bilo stanovanje – garsonjera, št. 6, v II. nadstropju, v izmeri 26.22
m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi,
na naslovu Partizanska cesta 23, Kranj, z
ident. oznako stavbe 571, stoječi na parc.
št. 952/6, k.o. 2100 – Kranj (ID 4846498),
last zastaviteljice Jane Potočnik, Golniška
cesta 107, Kranj, na podlagi kupne pogodbe z dne 18. 10. 1966, sklenjene med SGP
»Novogradnje«, Tržič, kot prodajalcem, in
Tonetom Lašičem, Partizanska cesta 23,
Kranj, kot kupcem, kupne pogodbe z dne
26. 8. 1974, sklenjene med Tonetom Lašičem, Partizanska cesta 23, Kranj, kot
prodajalcem, in Francem Rinkom, Blaževa
3, Škofja Loka, kot kupcem, ter prodajne
pogodbe št. AG 3103/2011, z dne 21. 4.
2011, sklenjene med Francem Rinkom,
Partizanska cesta 23, Kranj, kot prodajalcem, in Jano Potočnik, Golniška cesta
107, Kranj, kot kupovalko, zastavljeno v
korist zastavne upnice UniCredit Banke
Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, matična številka 5446546000, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
32.000,00 EUR, po obrestni meri v višini
seštevka veljavnega 3-mesečnega Euribor-ja in fiksne obrestne marže v višini
2.05% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete
glavnice 31. 5. 2024 ter z ostalimi pogoji,
razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem kreditu št. KR01 132576010.
SV 566/2011
Ob-3331/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-566/2011, z dne 25. 5.
2011 je bila nepremičnina, del stavbe – stanovanje 1 S + K, skupne izmere 41,047 m2,
ter podstreha površine 48,904 m2, vse skupaj 89.951 m2, v večstanovanjski stavbi na
naslovu Valburga 5 a, 1216 Smlednik, ki je
povezana z zemljiškoknjižno parcelo številka 328/0, k.o. 1970 Smlednik (ID 4422454),
ki sta jo zastavitelja Jež Gregor in Jež Marjana pridobila na podlagi prodajne pogodbe
št. 3311-11-244018, z dne 16. 5. 2011, sklenjene med prodajalcem Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije in kupcema
Marjano Jež in Jež Gregorjem, zastavljeno
v zavarovanje denarne terjatve 95.000,00
EUR s pripadki, v korist upnice – SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
matična št.: 5026237000.

SV 395/2011
Ob-3332/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gregorja Mesarja iz
Sežane, opr. št. SV 395/2011, z dne 25. 5.
2011, je bilo stanovanje – garsonjera, številka 21, v velikosti 27,89 m2, št. Dela stavbe
2455-646-3, ki se nahaja v 7. etaži več-stanovanjske stavbe št. 2455-464, na naslovu
Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 4, ki je povezana s parc. št. 2455-4226/4, k.o. 2455
Sežana, sedaj last zastavitelja Komnenović
Oliver, EMŠO: 1410974500342, stanujoč
Cesta Cirila Tavčarja 10, 4270 Jesenice,
upoštevajoč pri tem:
– kupoprodajno pogodbo z dne 10. 8.
2005, overjeno v notarski pisarni notarja
Mesar Milana v Sežani, pod opr. št. OV
996/2005, dne 1. 9. 2005, sklenjeno med
Občino Sežana, kot prodajalko, in Mohorič
Robertom, kot kupcem,
– pogodbo o uskladitvi z dne 16. 5. 2011,
overjeno v moji notarski pisarni pod opr.
št. OVI-135/2011 dne 20. 5. 2011, sklenjeno
med Občino Sežana in Mohorič Robertom
in
– kupoprodajno pogodbo z dne 20. 5.
2011, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
24. 5. 2011, overjenim v moji notarski pisarni pod opr. št. OV 521/2011, dne 24. 5.
2011, sklenjeno med Mohorič Robertom,
kot prodajalcem, in Komnenović Oliverjem,
kot kupcem, zastavljeno v korist upnice
UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.200,00 EUR, ki se obrestuje
po obrestni meri, ki je seštevek veljavnega
3-mesečnega Euribor-ja in fiksne obrestne
marže v višini 2.10% letno, eventuelnimi
zamudnimi obrestmi in stroški ter končno
zapadlostjo do vključno 31. 5. 2021.
SV 344/11
Ob-3386/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 344/11, z dne 30. 5.
2011, je bila: funkcionalno ločen del stanovanja brez kopalnice in WC-ja v skupni površini
53,74 m2, kar predstavlja del stanovanja št. 4,
v 1. nadstropju v stanovanjsko poslovnem
objektu na naslovu Gregorčičeva ulica 12,
Maribor, ki stoji na parc.št. 1280/2, k.o. 657
Maribor – Grad. K navedenemu stanovanju
pripada tudi solastniški delež na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v
stanovanjsko poslovnem objektu in funkcionalnem zemljišču objekta. V korist vsakokratnega lastnika predmetnega stanovanja

je dogovorjena tudi služnost na predprostoru, ki predstavlja vhod v stanovanje št. 4 in
tudi vhod v predmetno stanovanje, katero je
družba zastaviteljica COM-ARH d.o.o. pridobila na podlagi verige listin, in sicer prodajne
pogodbe št. 1347/2011, sklenjene po stanovanjskem zakonu med JMSSM kot prodajalcem, in Klugler Marino kot kupovalko,
in kupoprodajne pogodbe za nepremičnino,
št. 01/2011, sklenjeno med Klugler Marino
kot prodajalko, in družbo COM-ARH d.o.o.
kot kupovalko, zastavljeno v korist banke –
upnice: Abanka Vipa d.d., s skrajšano firmo
Abanka d.d., s sedežem Ljubljana, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje neposredno
izvršljive upničine denarne terjatve do družbe
dolžnice COM-ARH d.o.o., v višini 45.000,00
EUR s pripadki in s pogodbeno dogovorjeno
obrestno mero, ki je spremenljiva in sestavljena iz šestmesečnega Euribor-ja in pribitka
v višini 3,04% točke na letni ravni; z morebitnimi zamudnimi obrestmi, oblikovanimi v
skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi; z
vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih
upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve,
z vračilom glavnice kredita v 54 mesečnih
anuitetah, po preteku 6-mesečnega moratorija na vračilo glavnice, od tega v 53 obrokih
po 400,00 EUR, prvič 20. 12. 2011, nato
vsakega 20. v mesecu; preostanek glavnice
kredita v višini 23.800,00 EUR pa zapade v
roku 60 mesecev od koriščenja kredita, na
način določen v 6. členu kreditne pogodbe oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz
10. člena kreditne pogodbe o dolgoročnem
kreditu reg. št. 1384945.
SV 1121/2011
Ob-3387/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1121/2011, z dne 30. 5. 2011,
je bilo trisobno stanovanje št. 2, v skupni
izmeri 95,37 m2, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Slomškova 23, ki
stoji na parc. št. 2931, parc. št. 2933, parc.
št. 2936, parc. št. 2939, parc. št. 2942, parc.
št. 2945 in parc. št. 2949, k.o. 1737 Tabor, in
ima ident. št. stavbe 1737-342, last zastavitelja Jožefa Kečka, Ljubljana, Slomškova ulica
23, na podlagi prodajne pogodbe št. 0045361-29/98 z dne 4. 6. 1998, sklenjene s prodajalcem Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična št. 5860580000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 26.000,00 EUR, s pripadki.
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Objave sodišč

Izvršbe
VL 191820/2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Os-3184/11

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev
9, Brežice, zoper dolžnico Aljo Kobali,
Prežihova 15, Brežice, zaradi izterjave
3.150,01 EUR, po izvršitelju Janku Zorčič
dne 19. 4. 2011 zarubilo nepremičnino, to
je stanovanje št. 10, v III. nadstropju stavbe št. ID 156 na naslovu Prežihova ulica
15, Brežice, ki stoji na parc. št. 38/10, k.o.
Trnje, ki je v lasti dolžnice Alje Kobali, Prežihova 15, Brežice.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik
zastavno pravico na nepremičnini z učinki
tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 17. 5. 2011
VL 184765/2010

Os-3224/11

Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, zoper dolžnika
Gregorja Rusa, Veliko Mlačevo 46, Grosuplje, zaradi izterjave 428,53 EUR s pp
na podlagi sklepa opr. št. VL 184765/2010
z dne 15. 12. 2010 po izvršitelju Janku
Zorčiču dne 24. 3. 2011 zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer stanovanje, v večstanovanjskem
bloku, št. 954, v 2. nadstropju, na naslovu
Vavpotičeva ulica 7, Novo mesto, v bruto
in neto izmeri 51,10 m2, last dolžnika Rus
Gregorja.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 17. 5. 2011
In 24/2011

Os-3163/11

Izvršitelj Leon Markovčič iz Kranja je
v izvršilni zadevi tega sodišča opr. št. In
24/2011 upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.
(R 2000/815 KR), Bleiweisova 20, Kranj,
proti dolžnici Ingrid Peinkicher, Cankarjeva ulica 34, Radovljica, zaradi izterjave
1.246,34 EUR s pp, dne 14. 3. 2011 opravil rubeže nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer ½ stanovanja
št. 207, stavba 613.ES, v III. nadstropju,
v izmeri 58,56 m2, s pripadajočim deležem skupnih prostorov, delov in naprav
ter funkcionalnim zemljiščem na naslovu
Cankarjeva ulica 34, Radovljica, parc.
št. 279/23, k.o. Radovljica, oziroma sklep
o izvršbi na podlagi 91. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju zaznamoval v nadaljevanju rubežnega zapisnika v zadevi
In 17/2011 tega sodišča z dne 14. 3. 2011.
Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 13. 5. 2011

Dn 17482/2002

Os-1217/11

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Franca Žlahtiča in Renate Jakopič Žlahtič,
oba Knobleharjeva 18, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, stanovanje z ident. št. 4.E, vpisani
v podvl. št. 365/4 v k.o. Nove Jarše, dne
26. 4. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 465-758/91 z
dne 18. 12. 1991, sklenjene med Občino
Ljubljana, kot prodajalcem, in Brankom
Jerebom, Beblerjev trg 1, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident.
št. 4.E, vpisani v podvl. št. 365/4, v k.o.
Nove Jarše.
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 24. 1. 2011
Dn 3658/2010

Os-2629/11

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah s sklepom z dne 9. 3. 2011, št. Dn
3658/2010, na predlog predlagatelja Jurija
Priteklja, Sotensko pri Šmarju 7/a, Šmarje
pri Jelšah, začelo postopek za izbris stare
hipoteke pri nepremičnini, parc. št. 668,
vpisani v vl. št. 326, k.o. Dvor, last predlagatelja do celote, vknjižene zastavne
pravice za posojilno terjatev Beogradske
banke TB Ljubljana, PE Žalec, v znesku
200.000,00 din z 12% obrestmi, vknjižene
na podlagi posojilne pogodbe z dne 13.
8. 1980.
Hipotekarnega upnika oziroma zastavnega upnika, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko na zgoraj navedeni nepremičnini,
se poziva, da v roku treh mesecev od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem
sodišču nasprotuje izbrisu stare hipoteke,
ki je predmet tega zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 12. 4. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
Pd 378/2010

Os-2871/11

Delovno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. Pd 378/2010 z dne 21. 4. 2011 po-

stavilo toženi stranki začasno zastopnico
odvetnico Mirjano Dmitrovič iz Kopra, Vojkovo nabrežje 23.
Ker dejanski naslov tožene stranke v
tujini ostaja neznan, v Republiki Sloveniji pa nima prijavljenega začasnega ali
stalnega prebivališča in se mu vročitev
pošiljke (tožbe) ni mogla opraviti, je sodišče na podlagi prvega odstavka v zvezi s
4. in 5. točko drugega odstavka 82. člena
ZPP, toženi stranki postavilo začasnega
zastopnika.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem. Postavitev začasnega zastopnika preneha po zaključku obravnave
v tem delovnem sporu pred sodiščem prve
stopnje.
Delovno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2011
VL 6555/2011

Os-3033/11

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Aleasing financiranje,
svetovanje, trženje d.o.o., Vrunčeva ulica
1, Celje, ki jo zastopa Odvetniška pisarna
Fridl & Hlastec, d.o.o., Titova cesta 2a,
Maribor, proti dolžniku Igorju Klep, Knafelčeva ulica 30, Rače – Fram, ki ga zastopa odvetnik Albin Puclin, Ulica talcev 15,
Maribor, zaradi izterjave 5.303,46 EUR,
sklenilo:
dolžniku Igorju Klep, Knafelčeva ulica
30, Rače – Fram 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 Albin Puclin, Ul. talcev 15, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2011
VL 128014/2008

Os-3056/11

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva
ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Davorinu
Ferk, Cesta Krških žrtev 37, Krško, zaradi
izterjave 152,30 EUR, sklenilo:
dolžniku Davorinu Ferk, Cesta Krških
žrtev 37, Krško, 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 Dušan Dornik, Cesta Krških žrtev 40, Krško.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3.2011
VL 20813/2009

Os-3058/11

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
ki jo zastopa Nina Grižonič, Celovška 182,
Ljubljana, proti dolžniku Alojzu Radovanu,
Metelkova ulica 5, Ljubljana – dostava, ki
ga zastopa odvetnik Jože Hribernik, Miklošičeva 20, Ljubljana, zaradi izterjave
1.741,43 EUR sklenilo:
dolžniku Alojzu Radovanu, Metelkova
ulica 5, Ljubljana – dostava se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Jože Hribernik, Miklošičeva 20, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3.2011
VL 81021/2008

Os-3157/11

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UKC Ljubljana, Zaloška
cesta 2, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa
Breda Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana
– dostava, proti dolžniku Muhamet Veliqi,
Streliška ulica 36, Ljubljana – dostava, ki
jo zastopa odvetnica Slobodanka Klinc,
Nazorjeva ulica 8, Ljubljana, zaradi izterjave 320,54 EUR, sklenilo:
Razreši se začasno zastopnico Ireno
Jamšek, Halas, Bethovnova ulica 12, Ljubljana, ki je bila postavljena s sklepom z
dne 31. 3. 2011.
Za začasno zastopnico se postavi Slobodanko Klinc, Nazorjeva ulica 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2011
VL 115263/2010

Os-3158/11

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice KBM Fineko d.o.o. –
Skupina Nove KBM (prej Nova KBM d.d.),
Ulica Vita Kraigherja 5/IV, Maribor, proti
dolžnici Mariji Jovanović, Straška Gorca
12, Prevorje, zaradi izterjave 15.236,56
EUR, sklenilo:

Št.

dolžnici Mariji Jovanović, Straška
Gorca 12, Prevorje, 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
Vrabič Magdalena, Leona Dobrotinška 3,
Šentjur.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2011
In 1119/2009

Os-3171/11

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Janeza Presetnika, Peč 4,
Grosuplje, ki ga zastopa odvetnica Mateja
Maček, Kolodvorska 6, Ljubljana, proti dolžniku Francu Presetniku, Cesta 27. marta
36, Beograd, Republika Srbija, zaradi izterjave 1.541,94 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Presetnik Francu, Cesta 27.
marta 36, Beograd, Republika Srbija, se
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Peter Pregl, Šmartinska cesta
28, iz Ljubljane.
3. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2011
In 956/2009

Os-3172/11

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Janeza Presetnika, Peč 4,
Grosuplje, ki ga zastopa odvetnica Mateja
Maček, Kolodvorska 6, Ljubljana, proti dolžniku Francu Presetniku, Cesta 27. marta
36, Beograd, Republika Srbija, zaradi izterjave 5.998,92 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Presetnik Francu, Cesta 27.
marta 36, Beograd, Republika Srbija, se
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnica Tadeja Predan, Kolodvorska 11,
iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2011
VL 176755/2010

Os-3185/11

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Zavarovalno
zastopništvo d.o.o., Verovškova ulica 74,
Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj, o.p.d.n.o.,
Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Srečku Čulk, Gosposka ulica 10,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Anka
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Kenda Oražem, Trdinova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 962,65 EUR, sklenilo:
dolžniku Sreču Čulk, Gosposka ulica 10, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnica Alenka Kenda Oražem, Trdinova 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2011
I 1126/2008

Os-2859/11

Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi upnika Aleša Milosavljevića,
Panonska ulica 7, Maribor – dostava, ki
ga zastopa odvetnik Janko Jerman, Partizanska c. 30, Maribor, proti dolžniku Ferdinandu Perku, Tavčarjeva ul. 18, Ptuj, zaradi izterjave 12.175,35 EUR s pp, v skladu
s 4. točko drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, s sklepom opr. št. 1022
I 1126/2008, z dne 24. 3. 2011, za začasnega zastopnika dolžniku postavilo odvetnika mag. Matjaža Jugovca, Partizanska
cesta 13a, Maribor, zaradi zastopanja v
zgoraj navedeni izvršilni zadevi. 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 dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 3. 2011
N 1/2011

Os-3032/11

Okrajno sodišče v Piranu je po sodniku
Petru Baša, v nepravdni zadevi predlagatelja Alda Zlatiča, Dobrava 23, Izola,
ki ga zastopa odvetnik Dolores Maučec
iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca
pogrešanega Francesca Chelleria, neznanega prebivališča, z zadnjim znanim
prebivališčem v Izoli, zaradi razglasitve
pogrešanega za mrtvega, ob smiselni uporabi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, postavilo nasprotnemu
udeležencu začasno zastopnico Mirjano
Djurković iz Kopra.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega udeleženca v postopku vse do
takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 4. 2011
I 513/2006

Os-2616/11

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti dolžniku
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Ivanu Brezinšek, Trg revolucije 9, Trbovlje,
zaradi izterjave 2.409,86 EUR sklenilo:
dolžniku Ivanu Brezinšek, Trg revolucije
9, Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku
postavi začasnega zastopnika odvetnika
Danijela Brtonclja, Kešetovo 1, Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Trbovlje.
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

Oklici dedičem
D 113/2011

Os-3277/11

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Baucar Frančiški
(Franciski), rojeni Mertelj, hčerki Gregorja
in Marije, roj. 25.11.1869, v Srednjem vrhu
2, Kranjska Gora, ki je bila razglašena za
mrtvo z datumom smrti 26. 11. 1939.
Sodišču ni znano, kdo so njeni zakoniti
dediči, zato s tem oklicem poziva vse, ki
menijo, da imajo kakršnokoli pravico do
zapuščine pokojne, da se v roku enega
leta od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na sodni deski
tukajšnjega sodišča in na spletni strani
tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku
oklicnega roka pa bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 5. 2011
D 165/2010

Os-2870/11

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne
24. 5. 2010 umrlem Štefanu Metelku, sinu
Štefana, rojenem 16. 12. 1954, nazadnje
stanujočem Gmajna 21, p. Raka, izven naroka dne 22. 4. 2011, podaje oklic:
Zakoniti dediči, dediči tretjega dednega
reda, po pokojnem Štefanu Metelku, sinu
Štefana, rojenem 16. 12. 1954, nazadnje
stanujočem Gmajna 21, p. Raka, katerih
podatkov sodišče nima, se pozivajo, da
v roku 1 leta od objave 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
IV D 1705/2010

Os-3176/11

V zapuščinski zadevi, opr. št. IV D
1705/2010, po pokojnem Valka Alojziju,
sinu Ivana, rojenem 25. 5. 1923, umrlem
20. 6. 2010, nazadnje stanujočem na naslovu Dolsko 55 B, Dol pri Ljubljani, državljanu Republike Slovenije, je naslovno
sodišče odredilo oklic.
Zapustnik je bil ob smrti poročen z Ivano Valka, rojeno 19. 6. 1927, s katero sta
se jima v zakonu rodili hči Silvestra Valka,
rojena 1. 1. 1945, sin Alojz Valka, rojen
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2. 5. 1964, in hči Marija Trontelj, rojena
23. 5. 1952. Zapustnik naj bi imel tudi eno
nezakonsko hčer, vendar sodišče z več
podatki o njej ne razpolaga.
Zaradi navedenega naslovno sodišče
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se mu
priglasijo v roku enega leta od objave tega
oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča ter v Uradnem listu RS. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2011
II D 1980/2009

Os-3232/11

V zapuščinski zadevi, opr. št. »D« II D
1980/2009, po pokojnem Nikolaju Jakilu,
sinu Andreja Jaklja, rojenem 25. 4. 1892,
umrlem 30. 3. 1966, nazadnje stanujočem
na naslovu Links der Lassnitz 46, Tillmitsch, Avstrija, takrat državljanu SRS in
SFRJ, je naslovno sodišče odredilo oklic.
Zapustnik je bil ob smrti poročen z Josepino Jakil, dekliški priimek Weber, rojeno 20. 9. 1898, s katero ni imel otrok. Zapustnik je imel sestro Mihaelo Carnelluti,
rojeno 17. 1. 1900, ki je umrla in zapustila
sina Tita Carneluttija, rojenega 13. 8. 1923
(njegova žena je Tamara Carnelutti, rojena
20. 12. 1926); nadalje brata Venčeslava
Jakila, ki je umrl in zapustil hčer Marjuto
Jaklič, rojeno 15. 11. 1922, in sina Andreja
Jakila, rojenega 2. 4. 1925, ki je umrl in
je po njem dedovala njegova žena Berta
Dlopst Jakil, rojena 20. 3. 1935, ter brata
Julija Jakila, ki je umrl leta 1945 in zapustil
hčer Lucijo Jakil, rojeno 22. 2. 1924, ki je
umrla in zapustila hčer Marjano Fingerhut,
poročeno Derganc, rojeno 1947.
Ker sodišče z več podatki o zakonitih dedičih ne razpolaga, na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju poziva
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se mu priglasijo v roku enega leta od objave tega
oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča ter v Uradnem listu RS. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2011

po 1. svetovni vojni odšla v tujino, kjer naj
bi umrla brez potomcev ter da je v njeno
korist pri parc. št. 856/3 in 1473, obeh k.o.
Selo, in parc. št. 50/1, 51, 406, 1217 in
1330, vseh k.o. Gojače, še vedno vknjižena lastninska pravica do 1/4 pri vsaki od
navedenih nepremičnin, vpisana sicer že
leta 1937, na podlagi dedovanja. Navedeni
podatki izhajajo iz vpisa v zemljiški knjigi.
Razen do sedaj navedenega o pogrešanki
ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Bernarde
Berbuč, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica
v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer
bo sodišče po poteku tega roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 5. 2011
N 8/2011

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na
predlog Stanislava Milosta, Gojače 31, Črniče, ki ga zastopa odvetnik Ivan Kokošin
Fon iz Tolmina, postopek za razglasitev
pogrešanega Franca Brbuča, Gojače 17,
sedaj neznanega prebivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Mirjam
Piculin, Ul. Trinka Zamejskega 2, Solkan,
za mrtvega.
Pogrešani Franc Brbuč je bil rojen dne
11. 4. 1899 v Gojačah 47/29, očetu Francu Brbuču in materi Jožefi Volk. O pogrešancu je znano le to, da naj bi kmalu po
1. svetovni vojni odšel v tujino, kjer naj
bi umrl brez potomcev ter da je v njegovo korist (pri čemer je v zemljiški knjigi
njegov priimek zapisan kot Berbuč) pri
parc. št. 856/3 in 1473, obeh k.o. Selo in
parc. št. 50/1, 51, 406, 1217 in 1330, vseh
k.o. Gojače, še vedno vknjižena lastninska pravica do 1/4 pri vsaki od navedenih
nepremičnin, vpisana sicer že leta 1937,
na podlagi dedovanja. Navedeni podatki
izhajajo iz vpisa v zemljiški knjigi. Razen
do sedaj navedenega o pogrešancu ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Franca
Brbuča, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica
sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 5. 2011
N 3/2011

Oklici pogrešanih
N 7/2011

Os-3028/11

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na
predlog Stanislava Milosta, Gojače 31, Črniče, ki ga zastopa odvetnik Ivan Kokošin
Fon iz Tolmina, postopek za razglasitev
pogrešane Bernarde Berbuč, Gojače 17,
sedaj neznanega prebivališča, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Mirjam
Piculin, Ul. Trinka Zamejskega 2, Solkan,
za mrtvo.
Pogrešanka Bernarda Berbuč je bila
rojena dne 5. 12. 1904 v Gojačah 29, očetu Francu Berbuču in materi Jožefi Volk. O
pogrešanki je znano le to, da naj bi kmalu

Os-3029/11

Os-3168/11

Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče postopek pod opr. št. 3 1/2011, da se razglasi za mrtvo Alojzijo Šavli, rojeno 6. 5. 1907
v Masorah številka 122, Cerkno.
Sodišče je postopek za razglasitve za
mrtvo začelo na predlog predlagateljice
Eulalije Žigon, Ferrarska ul. 17, Koper.
Predlagateljica v nepravdnem postopku, ki teče pred naslovnim sodiščem navaja, da so Alojzijo Šavli oktobra leta 1943
odpeljali in umorili v Jaznah in tam tudi
zakopali. Za grob pokojnice se ne ve.
Da bi si predlagateljica kot otrok, ki je
med vojno izgubila mamo, lahko uredila
status žrtve vojnega nasilja, predlaga, da
se Alojzijo Šavli, rojeno dne 6. 5. 1907,
Masore 122, Cerkno, razglasi za mrtvo.
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Pogrešani Alojziji Šavli je bila postavljena skrbnica za posebni primer Majda
Božič, Prelovčeva 1b, Idrija.
Pogrešano, kot tudi vse druge, ki kaj
vedo o njenem življenju pozivamo, da to
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
tega oklica, ker bo sodišče po poteku tega
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 16. 5. 2011
N 10/2011

Os-3278/11

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti
je v teku nepravdni postopek predlagateljice Jolande Jernejčič, Mlakarjeva 18,
Kranj, ki jo zastopa odvetnik Roman Petek iz Murske Sobote, zaradi razglasitve
za mrtvega nasprotnega udeleženca Jena
Kovacsecz, nazadnje stanujočega v Šulincih, sedaj neznanega bivališča, ki ga
zastopa skrbnik za poseben primer Center

Št.

za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ulica 44, Murska Sobota.
Jenö Kovacsecz se je rodil dne 22. 2.
1912 v Šulincih, očetu Tomasu in materi
Anni Kovacsecz. Pogrešanec je bil brat
očeta predlagateljice, torej njen stric in je
že pred 60. leti odšel v Francijo. Sodišče
poziva vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju,
zlasti pa o njegovi smrti, da to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Murski Soboti v roku
treh mesecev od objave tega oklica, ker
bo sodišče po izteku roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 5. 2011
N 1/2011

Os-3031/11

Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog predlagatelja Alda Zlatiča,
Dobrava 23, Izola, ki ga zastopa odvetnik
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Dolores Maučec iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca, pogrešanega Francesca Chelleria, neznanega prebivališča, ki
ga zastopa začasna zastopnica Mirjana
Djurković iz Kopra, postopek razglasitve
pogrešanega za mrtvega.
O pogrešanem je znano zgolj to, da je
(bil) lastnik zemljišča s sedanjo parcelno
št. 3931, k.o. Izola (prej parcela št. 327/4,
k.o. Izola). Vpis te lastninske pravice je bil
izveden 27. 2. 1903, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 7. 1902.
Pogrešano osebo se poziva, da se
oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem
življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu v
roku treh mesecev od objave tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 29. 4. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Brlanič Urša, Poljanska pot 8, Radovljica,
zavarovalno polico, št. 50500051779,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnd‑319993
Brničević Vesna, Podvinci 121E, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500027995, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnm‑319913
Brničević Vesna, Podvinci 121E, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500028243, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl‑319914
Brničević Vesna, Podvinci 121E, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500063832, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk‑319915
Brničević Vesna, Podvinci 121E, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500028246, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnf‑319916
Grin Vojko Mitrovič s.p., Borova
vas 12, Maribor, zavarovalno polico,
št. 50500044324, izdala zavarovalnica KD
Življenje, zavarovalnica d.d. gny‑319922
Mirt
Gregor,
Žaucerjeva
ulica
13,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 50500044036, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnu‑319926
Pečar Anton, Tržaška cesta 45, Postojna,
zavarovalno polico, št. 50500045717,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnt‑319952
Pinterič Sabina, Cesta 4. julija 60, Krško,
zavarovalno polico, št. 50500053619,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnj‑319937
Semenič Jernej, Žapuže 87, Ajdovščina,
zavarovalno polico, št. 50500049679, KD
Življenje d.d. gnh‑319964
Šturm Otmar, Mestni trg 25, Metlika,
zavarovalno polico, št. 41601002651, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk‑319936
Udovičić Zoran, Ulica heroja Bračiča
12,
Maribor,
zavarovalno
polico,
št. 50500025927, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gne‑319992
Voršič Branka, Moravci 36, Mala Nedelja,
zavarovalno polico, št. 41601006982, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnc‑319919
Weixler Peter, Laze 32 A, Borovnica,
zavarovalno polico, št. 50500059460, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne‑319917
Žgavec Janez, Gozdarska cesta
22,
Mislinja,
zavarovalno
polico,
št. 50500046869, izdala zavarovalnica KD
Življenje, zavarovalnica d.d. gnt‑319927

Spričevala preklicujejo
Beč Barbara, Tureli 6, Renče, spričevalo
o zaključnem izpitu SDEŠ Nova Gorica,
izdano leta 1991. gno‑319982
Bohinc Tomaž, Zalog pri Cerkljah
39, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo
o končani osnovni šoli Davorina Jenka
Cerklje, izdano leta 1990. gnl‑319935

Bosnar Ana, Kodrova 4C, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Jože Moškrič,
izdano leta 2008/2009. gnj‑319962
Brecl Žan, Frankolovo 57, Frankolovo,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra
Celje, izdano leta 2010. gnm‑319909
Buček Katja, Brstovnica 7B, Rimske
Toplice, spričevalo 1. letnika SŠ Celje,
Srednje šole za strojništvo in mehatroniko,
št. III/323, izdano leta 2007/2008.
gnk‑319961
Buljubašić Seada, Ljubljanska cesta
22, Postojna, spričevalo 3. letnika Srednje
kovinarske in prometne šole Koper, št. 126,
izdano leta 2000/2001. gnj‑319912
Caf Iris, Gomila 15, Destrnik, spričevalo
7. razreda Osnovne šole Destrnik - Trnovska
vas, izdano leta 2009. gnc‑319944
Caf Iris, Gomila 15, Destrnik,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Destrnik - Trnovska vas, izdano leta 2010.
gnb‑319945
Casar Danilo, Tomšičeva 31, Rakičan,
Murska Sobota, spričevalo poklicne mature
Ekonomske šole Murska Sobota, št. EKT321-022, leto izdaje 2002. gny‑319947
Čampa Nejc, Viška cesta 4, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 2003. gns‑319903
Čeh Borut, Ulica borcev NOB 19,
Portorož
Portorose,
maturitetno
spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta
1991. gnu‑319951
Četković Tadeja, Kajuhova ulica 32,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Jože
Moškrič, izdano leta 2009. gnh‑319939
Eškutič Dejan, Miklošičeva 1, Celje,
spričevalo od 1.–4. letnika in zaključno
spričevalo Centra srednjih šol Velenje.
gnd‑319968
Felicijan Luka, Lemberg 10A, Nova
Cerkev, spričevalo 7. razreda OŠ Dobrna,
izdano leta 2009. gnc‑319969
Felicijan Luka, Lemberg 10A, Nova
Cerkev, spričevalo 8. razreda OŠ Dobrna,
izdano leta 2010. gnb‑319970
Frelih Matjaž, Cesta revolucije 1B,
Jesenice, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jesenice, izdano leta 2006. gnf‑319966
Gašpar Vid, Spodnje Škofije 158,
Škofije, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomsko poslovne šole Koper, izdano
leta 2011. gnc‑319994
Gömböš Daniel, Lendavska cesta 12,
Petišovci, Lendava - Lendva, spričevalo
3. letnika DSŠ Lendava, izdano leta 2010.
gni‑319988
Hren Pija, Polzela 49, Polzela,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Polzela, izdano leta 2010. gnx‑319948
Ilić Marinka, Vojkova 12A, Velenje,
letno spričevalo za 3. letnik (kemijski
tehnik), ki ga je izdala Srednja tehniška
šola Celje, IE Elektro, Kemija, izdano leta
1995. gno‑319932
Jeraj Alenka, Zgornje Pirniče 3 a,
Medvode, Potrdilo o zaključeni izobrazbi
trgovski tehnik, izdalo Izobraževalno
središče Miklošič v Ljubljani. gnu‑319901

Jerele Jože, Bohoričeva 19, Krško,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 1978. gnn‑319908
Jerman Uroš, Kidričeva 13B, Trzin,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehniških strok Šiška, izdano leta
2001. gnq‑319955
Kočevar Vid, Lubejava ulica 1,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2010. gnw‑319974
Kotar Ema, Konjšica - del 17, Polšnik,
indeks, št. 18101345, izdala Filozofska
fakulteta. gnw‑319924
Levačić Simon, Veliki Vrh pri Litiji 25,
Litija, spričevalo o končani OŠ Dol pri
Ljubljani. gnt‑319977
Markan Rok, Pot na Fužine 33,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika
ŠC PET Ljubljana. gnp‑319956
Marton Izda Nastja, Blasov breg
3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Milana Šuštaršiča, izdano leta 2010.
gng‑319940
Milanovič Rok, Ravnik 24, Celje,
spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Bežigrad, izdano
leta 1993. gnd‑319918
Mustar Eva, Staretova ulica 44, Kranj,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole
Božidarja Jakca v Ljubljani, izdano leta
2009. gns‑319953
Novak Mateja, Deteljica 13, Tržič,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole, št. I/
TKON1663, izdano leta 1992, izdano na
ime Košir Mateja. gnh‑319989
Oražem Domen, Humec 4, Dolenja
vas, spričevalo 7. razreda Osnovne šole
Ribnica, izdano leta 2009. gnz‑319971
Rozina Miha, Za povrtmi 1, Šmartno
pri Litiji, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnv‑319900
Sevnik Marko, Brezje pri Bojsnem 11,
Globoko, spričevalo 4. letnika – zaključno
Srednje tehnične šole Krško, izdano leta
2002. gnw‑319907
Smodiš Teja, Gederovci 33, Tišina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, Rakičan,
in obvestilo o uspehu zaključnega izpita,
spričevalo o poklicni maturi in obvestilo o
uspehu pri maturi, izdano leta 2006, 2009.
gnk‑319911
Starič Bojan, Prelesje 42, Šentrupert,
diplomo Srednje lesarske šole Škofja
Loka, št. 261-178/86, leto izdaje 1986.
gnm‑319959
Šoško Kaja, Delavska ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
2009. gnr‑319904
Špilak Srečko, Linhartova cesta 15,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehniških strok in osebnih
storitev. gne‑319942
Ternar Tadej, Trnje 10, Črenšovci,
spričevalo 3. letnika DSŠ Lendava, izdano
leta 2010. gnn‑319958
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Tonkli Jure, Badovičeva 6, Laško,
spričevalo 2. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole Celje, št. P-I/536, izdano leta
2004. gnp‑319981
Trbovc Vesna, Krsinji Vrh 2A, Tržišče,
maturitetno
spričevalo
Ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 2004.
gnf‑319991
Vičič Kristina, Ulica 7. maja 16, Ilirska
Bistrica, indeks, št. 01008536, izdala
Pedagoška fakulteta. gnx‑319973
Vitežnik Natan, Gradaška ulica 20,
Ljubljana, indeks, št. 18101113, izdala
Filozofska fakulteta. gns‑319928
Žnidarko Drago s.p. Lešje 3, Majšperk,
spričevalo
o
opravljenem
rednem
usposabljanju, Avto Šola Prah, št. 05012,
izdano leta 2010. gnx‑319923
Žnidaršič Anita, Dolenjska cesta
40, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in
spričevalo poklicne mature, izdala Srednja
upravno-administrativna šola v Ljubljani
leta 2002. gnd‑319943

Drugo preklicujejo
Adnan Jakupović s.p., Rožna dolina,
cesta II 39, Ljubljana, licenco številka
011985, veljavnost do 30. 9. 2013, za vozilo
LJ UZ-227 MARECEDES-BENZ, E/270
T/CDI AUT, serijska številka o1022317,
izdano 30. 9. 2008. gnf‑319941
Ajdinović Leo, Miklošičeva cesta
15A, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gni‑319938
Alao John Adeyanju, Ulica Osvobodilne
fronte 14, Izola - Isola, študentsko
izkaznico, št. 63990022, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gnu‑319976
Avtokleparstvo prevozi Glas, Presladol
49A, Brestanica, voznikove licence, z
imenom Oleksander Stepanenko, potrdilo
št. 008312/MJ 29-2-2390/2010, izdano dne
7. 6. 2010 do 20. 5. 2011. gne‑319967
Bajrič Kenan, Goriška ulica 61,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET.
gnr‑319979
Boc Tina, Zupanova ulica 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18070591, izdala
Filozofska fakulteta. gnq‑319980
Boltavzer Rok, Kovičeva ulica 9, Maribor,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, izdano na
ime Rok Boltavzer, izdajatelj Ministrstvo
za promet, št. 612166, leto izdaje 1998.
gno‑319957
Cakić Aleksandar, Agrokombinatska
cesta 6 a, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
ŠCPET v Ljubljani, smer ekonomski tehnik.
gnt‑319902
Dejan Rok, Breznikova ulica 32,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala SC
PET. gns‑319978
DPO & CO Filovci d.o.o., Filovci 22,
Bogojina, dovolilnice, št. 060778, za
državo Ukrajina, oznaka države 804/11.
gnz‑319946
Golja Andrej, Zgornja Selnica 72,
Selnica ob Dravi, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500021820000, izdajatelj
Cetis. gnl‑319985

Grahovac Radomir, Srednje Gameljne
8, Ljubljana Šmartno, potrdilo nacionalne
poklicne kvalifikacije NPK za voznike, izdan
leta 2009. gnr‑319954
Hartman Jože, Spodnje Bitje 42,
Žabnica, ID dokumenta za kasaško kobilo
AMO, izpis iz registra slovenskih kasaških
konj, ID dokument izdan na ime Jože
Hartman, Spodnje Bitnje 42, Žabnica.
gnn‑319933
Hocheger Natalija, Kupšinci 19, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 71100436,
izdala Biotehniška fakulteta. gnv‑319975
Immaculate Mary Mbabazi, Vilharjeva
13, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19490831, izdala Univerza v Ljubljani.
gnz‑319921
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in
56/05) naslednje neveljavne enotne žige in
izkaznice pooblaščenih inženirjev: Bogdan
Munda, inž. el., E-0547, Janez Javšovec,
inž. el., E-0508, Boris Cajnko, univ. dipl.
inž. el., E-0451, Dušan Gorjup, univ. dipl.
inž. el., E-0141, Damjan Detela, univ. dipl.
inž. el., E-1376, Anton Pretnar, inž.el.,
E-1290, Radoslav Snedic, inž.el., E-0364,
Vladimir Hunjadi, dipl. inž. el., E-1484, Lalić
Momčilo, inž.el., E-0889, Sašo Ručigaj,
dipl. inž. el., E-0775, Ignac Škoda, univ.
dipl. inž. el., E-1173, Bernad Tirič, inž.el.,
E-0424, Janez Kazimir Tomažin, univ. dipl.
inž. el., E-0954, Jozo Slejko, univ. dipl. inž.
el., E-1068, mag. Anton Končar, univ. dipl.
inž. el., E-0921, Vlado Berke, univ. dipl. inž.
el., E-1272, Boris Bizjak, univ. dipl. inž. el.,
E-0875, Mladen Tešnjak, univ. dipl. inž. el.,
E-0422, Darko Sklamba, inž.el., E-0361,
Alfonz Gušič, univ. dipl. inž. el., E-0170,
Tomaž Pintar, univ. dipl. inž. el., E-0324,
Bogoslav Gojčič, inž.el., E-0545, Milan
Mlakar, E-9105, Marjan Savič, univ. dipl.
inž. el., E-0336, Anton Hanžič, univ. dipl.
inž. el., E-0961, Stojan Dominko, E-9337,
Lobnik Bruno, inž. gradb., G-2036, Marjan
Harjač, inž. gradb., G-2461, Branko Šrok,
inž. gradb., G-0694, Vesna Handanović, inž.
gradb., G-1740, Ana Trunkl, univ. dipl. inž.
grad., G-2016, Emil Brence, G-9427, Marta
Merkuža, univ. dipl. inž. grad., G-1880,
Rožamarija Fijavž, G-9001, Boris Čepin,
inž. gradb., G-0750, Suzana Kavaš, univ.
dipl. inž. grad., G-2558, Borut Gaberšek,
univ. dipl. inž. grad., G-1361, Milena Višnjei,
inž. gradb., G-2436, Roman Kramer, univ.
dipl. inž. grad., G-0866, Bojan Zakonjšek,
univ. dipl. inž. grad., G-0787, Vene Željko,
univ. dipl. inž. grad., G-0217, Janko Toškan,
univ. dipl. inž. grad., G-1113, Franc Riček,
inž. gradb., G-1331, Boris Kubelj, inž.
gradb., G-2555, Pavla Murekar, univ. dipl.
inž. grad., G-2326, Milan Pantar, univ. dipl.
inž. grad., G-1100, Rudolf Ahčan, univ. dipl.
inž. grad., G-2479, Srečko Kortnik, dipl.
inž. grad., G-2769, Tomislav Gubanec,
univ. dipl. inž. str., S-0199, Vladimir Saftić,
univ. dipl. inž. str., S-0068, Ivan Čakš, univ.
dipl. inž. str., S-0604, Danilo Deželak, dipl.
inž. str., S-1339, Drago Zupan, inž. stroj.,
S-0488, Almutasem Assayed, univ. dipl. inž.
str., S-0949, Spasoja Grahovac, inž. stroj.,
S-1528, Niko Vukša, inž. stroj., S-0955,
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Tomaž Tušek, univ. dipl. inž. str., S-1081,
Kosta Lazetič, univ. dipl. inž. str., S-0892,
Dominik Dušak, univ. dipl. inž. str., S-0697,
Janez Rožmarin, inž. stroj., S-0792, Janko
Vodičar, univ. dipl. inž. str., S-0454, Emiljan
Kožar, inž. stroj., S-0267, Janez Obermajer,
univ. dipl. inž. str., S-0743, Jože Štravs, univ.
dipl. inž. str., S-0881, Dragiša Maksič, dipl.
inž. str., S-1021. Ob-3362/11
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
neveljavne enotne žige brez dodatnih oznak:
Anton Pelko, univ. dipl. inž. el., E-1011, Boris
Moškon, inž. stroj., S-1103, Ivan Sečkar,
univ. dipl. inž. grad., G-1024, Zvonko
Rijavec, inž. stroj., S-1139. Ob-3363/11
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
neveljavne izkaznice: št. izkaznice 38253 z
veljavnostjo 30. 6. 2011, št. izkaznice 40728
z veljavnostjo 30. 6. 2011, št. izkaznice
40829 z veljavnostjo 30. 6. 2011,
št. izkaznice 40585 z veljavnostjo 30. 6.
2011. Ob-3364/11
Koren Andrej, Piškova ulica 7, Orehova
vas, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu,
izdano na ime Koren Andrej, izdajatelj
Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997.
gnw‑319949
Kukovec Anton, Peršonova ulica
49, Ptuj, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500017085000, izdajatelj Cetis d.d.
gnj‑319987
Majerič
Aleš,
Spodnje
Pirniče
20 f, Medvode, študentsko izkaznico,
št. 19326658, izdala Ekonomska fakulteta
v Ljubljani. gnw‑319899
Matoles d.o.o., Legen 125, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, dovolilnico 643/11, Rusija,
št. 0511944. gnv‑319925
Ogrin Darko, Livarska 13a, Ivančna
Gorica, potrdila/certifikata o strokovni
usposobljenosti za prodajalca oziroma
trgovskega poslovodjo, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gnu‑319905
Orlenko Mariia, Vilharjeva 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19490869, izdala
Univerza v Ljubljani. gnf‑319920
Panič Nemad, Ipavčeva ulica 10, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 63030261, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Ljubljana. gnl‑319910
Pasič
Klemen,
Živinozdravska
3,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 41050159 (vpisna številka), izdala
Medicinska fakulteta. gnp‑319931
Petrovčič Rebeka, Kolodvorska 17,
Postojna, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana,
št. 0006024054. gnp‑319906
Pirjevec Luka, Vrtovin 27 a, Črniče,
študentsko izkaznico, št. 19373771,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnv‑319950
Pirnovar Vesna, Trnovska ulica 2,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnq‑319930
Sandić Sanja, Emilia Driolia 1, Izola Isola, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Koper, št. 0005998873. gnk‑319986
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Simon Curk s.p., Goriška cesta 14,
Vipava, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500011812000, za Franc Curk,
izdajatelj Cetis d.d. gnm‑319984
Šercelj Janez, Jurčičeva ulica 66,
Žužemberk, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500004643000, izdajatelj Cetis
d.d. gng‑319965
Šima Martin, Neubergerjeva ulica 25,
Ljubljana, licenco št. 012192, izdano pri
OZS dne 5. 8. 2009, z veljavnostjo do 5. 8.
2014, serijska št. O1010950. gnr‑319929
Škrlj Vesna, Begunje pri Cerknici 131,
Begunje pri Cerknici, dijaško izkaznico,
izdal Šolski center Postojna. gnm‑319934

T.L.Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, dovolilnico, št. 0001002, za državo
11, oznaka države 191. gnn‑319983
Temlin Živa, Polzela 67A, Polzela,
dijaško
izkaznico,
izdala
Srednja
zdravstvena šola Celje. gnl‑319960
Volčjak Marko, Bukov Vrh nad Visokim
12, Škofja Loka, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500026515000, izdajatelj
Cetis d.d. gni‑319963
Zetit, d.o.o., Ljubljana, Beblerjev
trg
8,
Ljubljana,
dovolilnico
za
Belorusijo, oznaka dovolilnice 11201,
št. 2044894, izdalo Ministrstvo za promet.
gnx‑319898
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