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Javni razpisi

Št. 331-16/2007/9
Ob-3557/11
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 in 37/21) (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 (EU) 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 (EU) 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 (CCI 2007
SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K (2007) 4136 z dne
12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne
30. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: PRP
2007–2013) objavlja,

javni razpis
za ukrep 112: Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij za leto 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč
mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem
kmetije.

Predmet javnega
razpisa:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do
vključno 10.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz
proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 7.500.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP
2007–2013 – EU

Razpisana sredstva:

– 2.500.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP
2007–2013 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
znaša 75%, delež Republike Slovenije znaša 25%.
Vrsta javnega razpisa

ODPRTI

Objava in zaključek
javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije, do zaprtja javnega
razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP.

Cilj ukrepa:

1. 3. Spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo
in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih
gospodarstev.
2. Povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih
kmetij.
Prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Informacije o razpisu:

INFO točka ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si, T: 01 580
7792
– F: 01 478 9206
INFO točke KGZS in Čebelarske zveze Slovenije, so
podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
II. Predmet podpore
(1) Skladno z 11. členom Uredbe PRP
je predmet podpore enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij (v nadaljnjem besedilu: mladi prevzemnik) za prvi
lastniški prevzem kmetije (v nadaljnjem besedilu: prevzem kmetije).
(2) Glede na čas, ki je datumsko pretekel
med dnem prevzema kmetije in datumom
vložitve vloge na javni razpis, se vlagatelji
uvrščajo v štiri ločene sklope, in sicer:
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1. sklop A: prevzem kmetije je bil s strani
vlagatelja opravljen pred več kot 15. meseci, vendar ne več kot pred 16. meseci pred
dnem vložitve vloge na javni razpis;
2. sklop B: prevzem kmetije je bil s strani
vlagatelja opravljen pred več kot 14. meseci,
vendar ne več kot pred vključno 15. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis;
3. sklop C: prevzem kmetije je bil s strani
vlagatelja opravljen pred več kot 10. meseci,
vendar ne več kot pred vključno 14. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis;
4. sklop D: prevzem kmetije je bil s strani
vlagatelja opravljen pred manj kot vključno
10. meseci pred dnem vložitve vloge na
javni razpis.
(3) Okvirna višina razpisanih nepovratnih
sredstev namenjenih za sofinanciranje vlog,
prispelih na ta javni razpis znaša do vključno
10.000.000 EUR. Od tega je:
a) za vloge, ki bodo prispele na javni
razpis v okviru sklopa A namenjeno največ
do vključno 1.000.000 EUR,
b) za vloge, ki bodo prispele na javni
razpis v okviru sklopa B namenjeno največ
do vključno 1.000.000 EUR,
c) za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru sklopa C namenjeno največ do
vključno 1.000.000 EUR,
d) za vloge, ki bodo prispele na javni
razpis v okviru sklopa D namenjeno največ
do vključno 7.000.000 EUR.
III. Vlagatelji
(1) Skladno z 12. členom Uredbe PRP so
vlagatelji fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let
oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na
javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.
IV. Pogoji za pridobitev sredstev (skladno s 13. in 120. členom Uredbe PRP)
IV/1. Skupni splošni pogoji
(1) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
za nakazilo sredstev v Republiki Sloveniji
v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
(2) Vlagatelj mora imeti poravnane vse
obveznosti do države.
(3) Vlagatelj ne sme biti v osebnem stečaju.
(4) Vlagatelj mora imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. V primeru dokazovanja gospodarske vitalnosti
kmetije, se upošteva stalno ali začasno prebivališče vlagatelja v Republiki Sloveniji.
(5) V primeru dokazovanja gospodarske
vitalnosti kmetije, mora imeti vlagatelj dejavnost registrirano na ozemlju Republike
Slovenije.
IV/2. Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje
(1) Mora biti starejši od 18 let in mlajši
od 40 let oziroma, ki je dopolnil 40 let v letu
oddaje vloge na javni razpis.
(2) Najkasneje na dan oddaje vloge na
javni razpis:
a) mora biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG)
in
b) mora postati lastnik kmetije, ki obsega
najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin
(v nadaljnjem besedilu: PKP), kamor spada
tudi gozd ali
c) lastnik kmetije, ki ima v reji ali lasti
najmanj:
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– 1000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic,
– 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso,
– 6 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) za vzrejo istovrstnih živali,
– 40 čebeljih družin ali
d) mora vlagatelj, ki ima del svojih zemljišč izven območja Republike Slovenije in
zaradi tega ne izpolnjuje vstopnega kriterija
3ha PKP, v vlogi na javni razpis, izkazati primeren bruto prihodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti. Vlagatelj mora
postati nosilec in lastnik kmetije, ki obsega
kmetijska in gozdna zemljišča v Republiki
Sloveniji. V tem primeru mora imeti vlagatelj na prevzeti kmetiji stalno ali začasno
prebivališče.
Kot primeren bruto prihodek se šteje
prihodek v višini 1 bruto minimalne plače
na zaposlenega v letu pred letom objave
javnega razpisa, ki je v letu 2010 znašala 8536,36 EUR. Vrednost proizvodnje se
lahko prikaže z dejanskim prihodkom, v primeru vlagatelja, ki vodi knjigovodstvo po
dejanskih prihodkih in pokritju za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega knjigovodstva.
Vlagatelj mora v tem primeru na kmetiji zagotoviti obseg dela iz naslova opravljanja
kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v višini 1 polne delovne moči (v
nadaljevanju: PDM), od tega vsaj 0,5 PDM
iz kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetija
dosega 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti,
če vrednost letnega prihodka iz kmetijskih
dejavnosti predstavlja vsaj 4268,18 EUR.
K osnovni kmetijski dejavnosti se šteje tudi
kmetijska dejavnost, ki jo kmet opravlja kot
dopolnilno dejavnost na kmetiji. Pri opredelitvi lastne delovne sile na prevzeti kmetiji
se upoštevajo samo tiste osebe, ki so člani
kmetijskega gospodarstva. To pomeni, da
morajo biti člani enega ali več gospodinjstev,
ki so prijavljena v okviru te kmetije in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Za
1 PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi,
ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800
delavnimi urami letno. Ne glede na to pa
izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka: 1 PDM; ostali
člani kmetije 0,5 PDM. Pri opredelitvi najete
delovne sile, velja za 1 PDM oseba v aktivni
življenjski dobi, ki ima za delo na prevzeti
kmetiji urejeno delovno razmerje za polni
delovni čas.
Vlagatelj lahko prevzame tudi kmetijska
zemljišča, ki ležijo v tujini in so del prevzete
kmetije, vendar za njih ne more uveljavljati
točk pri ocenitvi vloge na javni razpis, prav
tako se tudi prejeta sredstva ne smejo nameniti za naložbe ki se bi izvedle izven območja Republike Slovenije.
(3) Za izračun PKP se upošteva dejanska raba površin na podlagi podatkov iz
grafične evidence rabe kmetijskih zemljišč
(v nadaljnjem besedilu: evidenca GERK) na
dan oddaje vloge na javni razpis. Kot stanje na dan oddaje vloge na javni razpis se
upošteva dejanska raba površin na podlagi
zadnje oddane zbirne vloge. V primeru rabe
gozdnih površin se upošteva raba iz zemljiškega katastra. Za 1 ha PKP se šteje:
a) 1 ha njiv ali vrtov,
b) 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov, pašnikov,
c) 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov,
oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih

površinah, pokritih površin v vrtnarstvu, pri
pridelavi jagod ali jagodičja, pridelava gob
ali
d) 8 ha gozdov.
(4) Gozdne površine se ne upoštevajo pri
določanju višine podpore.
(5) Kot prevzem kmetije, se za namen
izvedbe tega javnega razpisa, upošteva
prevzem kmetije z vsemi pripadajočimi
kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, vključno
z gospodarskimi poslopji in stroji, ki so namenjeni opravljanju kmetijske in gozdarske
dejavnosti in se nahajajo na območju Republike Slovenije in ki so v lasti ali so-lasti
prenosnika in njegovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja.
V primeru, da je zakonski ali zunajzakonski partner prenosnika lastnik druge kmetije-z drugim KMG-MID-om, mu te kmetije ni
potrebno prenesti na prevzemnika.
(6) Prevzem kmetije mora biti izveden
največ 16 mesecev pred dnem oddaje vloge
na javni razpis.
(7) Kot prvi prevzem kmetije se šteje vpis
v zemljiško knjigo.
(8) Kot prvi prevzem kmetije se upošteva
tudi prevzem kmetije, ki je po obsegu kmetijskih zemljišč v uporabi večja od kmetije, ki
jo je do sedaj imel v lasti vlagatelj in za njo iz
naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, še ni prejel sredstev.
(9) Kot način prevzema kmetije se upošteva prevzem zlasti na podlagi:
a) izročilne pogodbe,
b) darilne pogodbe,
c) pogodbe o preužitku,
d) pravnomočnega sklepa o dedovanju,
e) kupoprodajne pogodbe.
(10) Prenos kmetije med partnerjema zakonske ali zunajzakonske skupnosti ni predmet podpore tega javnega razpisa.
(11) Kolikor se prevzem kmetije, po tem
javnem razpisu, izvede na podlagi prenosa
živali v reji ali lasti mora/jo biti:
a) vlagatelj imetnik živali in vpisan
v Evidenco imetnikov rejnih živali, ki jo vodi
MKGP-SIR,
b) preneseni vsi gospodarski objekti za
rejo živali skupaj z navedenim številom živali, ki so v lasti ali solasti prenosnika in
njegovega zakonskega oziroma zunajzakonskega partnerja,
c) prenesene vse kmetijske površine, ki
so v lasti ali solasti prenosnika in njegovega
zakonskega ali zunajzakonskega partnerja.
Kot stanje na dan oddaje vloge na javni
razpis, se upošteva število rejnih živali v zadnji oddani zbirni vlogi. Za izračun GVŽ se
upošteva Obrazec za preračun GVŽ.
(12) Kolikor se prevzem kmetije, po tem
javnem razpisu, izvede na podlagi prenosa
čebeljih družin mora/jo biti:
a) vlagatelj imetnik čebeljih družin in biti
vpisan v register čebelnjakov, ki ga vodi
MKGP,
b) preneseni vsi gospodarski objekti za
rejo živali skupaj z navedenim številom živali, ki so v lasti ali solasti prenosnika in
njegovega zakonskega oziroma zunajzakonskega partnerja,
c) prenesene vse kmetijske površine,
ki so v lasti ali solasti prenosnika in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega
partnerja.
Kot stanje na dan oddaje vloge na javni
razpis, se upošteva število čebeljih družin
v registru čebelnjakov, ki ga vodi MKGP.
Nakup čebeljih družin s strani mladega pre-
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vzemnika ni predmet podpore tega javnega
razpisa.
(13) Iz prevzema se lahko izključi:
a) stanovanjsko enoto,
b) zemljišča v skupni velikosti do vključno 0,5 ha PKP, ki jih lahko zadrži prenosnik, ob upoštevanju pogoja, da mora imeti
kmetija tudi po izločitvi teh zemljišč na dan
oddaje vloge na javni razpis v lasti najmanj
3ha PKP in
c) objekte, ki so namenjeni opravljanju
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, razen v primeru, kadar so pogoj za gospodarsko vitalnost kmetije.
(14) Vlagatelj mora na dan oddaje vloge na javni razpis imeti ustrezno poklicno
znanje in mora biti ustrezno usposobljen za
opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti. Imeti mora:
a) najmanj dokončano osnovno šolo in
najmanj pet let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti in pridobljeno
nacionalno poklicno kvalifikacijo najmanj IV.
ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezane dejavnosti ali
b) najmanj dokončano poklicno šolo
s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti (agro-živilska, veterinarska,
gozdarska, lesarska, vrtnarska) in najmanj
tri leta izkušenj z opravljanjem kmetijske ali
gozdarske dejavnosti.
(15) Če vlagatelj na dan oddaje vloge
na ta javni razpis ne izpolnjuje predpisanih
pogojev iz prejšnjega odstavka tega podpoglavja, mora te pogoje izpolniti najpozneje
v 36 mesecih od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev in v roku 30 dni od
izpolnitve pogoja o tem obvestiti ARSKTRP.
Načrt izobraževanja mora biti v tem primeru
prikazan v poslovnem načrtu. Vlagatelj mora
v vsakem primeru imeti najkasneje na dan
oddaje vloge na javni razpis, uspešno zaključeno osnovno šolo ter izpolnjevati pogoj,
ki zahteva 3 ali 5 let izkušenj z opravljanjem
kmetijske ali gozdarske dejavnosti.
(16) Vlagatelj mora pripraviti poslovni
načrt o razvoju kmetijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: poslovni načrt) v skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe
1974/2006/ES, za obdobje najmanj petih let
od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev in ga priložiti k vlogi na ta javni razpis.
Poslovni načrt mora imeti sledeče obvezne
vsebine:
a) osnovni podatki o vlagatelju in prevzeti kmetiji,
b) načrt razvoja kmetijske dejavnosti in
c) načrt poklicnega izobraževanja oziroma usposobljenosti v primeru, da vlagatelj nima ustreznega poklicnega znanja in
izobrazbe.
Iz poslovnega načrta vlagatelja mora
biti razviden namen pridobljenih sredstev
po tem javnem razpisu najmanj v višini
vlagateljevega informativnega (preliminarnega) izračuna, na osnovi objavljenih meril
iz tega javnega razpisa. Višina sredstev,
izračunana na podlagi informativnega izračuna, se lahko nameni za naložbe v lastno
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ki jih opredeljuje Seznam upravičenih stroškov, ki je kot priloga I k razpisni
dokumentaciji.
(17) Vlagatelj se s podpisom prijavnega
obrazca – vloge, obvezuje in izjavlja, da
dovoljuje uporabo osebnih podatkov iz uradnih evidenc.

IV/3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prevzeta kmetija
(1) Mora biti vpisana v register kmetijskih
gospodarstev.
(2) Nosilec kmetije je moral v tekočem
letu, v roku, oddati zbirno vlogo po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. V primeru, da rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel, se
upošteva oddana vloga za preteklo leto.
(3) Določila iz drugega odstavka tega
podpoglavja, se ne uporabljajo za vlagatelje, ki vstopajo v ukrep samo kot lastniki
čebeljih družin.
(4) Najkasneje na dan oddaje vloge na
javni razpis mora biti prevzeta kmetija s strani vlagatelja oziroma s strani vlagatelja in
njegovega zakonca ali zunajzakonskega
partnerja. Vlagatelj mora biti v tem primeru
najmanj 50% lastnik kmetije.
V. Obveznosti končnega prejemnika
sredstev (skladno s 13., 121. in 124. členom Uredbe PRP)
(1) Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo še najmanj pet let od datuma
izdaje odločbe o pravici do sredstev iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom
kmetij:
a) ostal nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik prevzete kmetije,
b) opravljal kmetijsko dejavnost v skladu
s poslovnim načrtom ter
c) ohranil ali povečal obseg prevzetih
kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma obseg
staleža rejnih živali najmanj v obsegu, kot
ga je imel ob vstopu na ta javni razpis.
(2) Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo pred iztekom petih let od datuma
izdaje odločbe o pravici do sredstev, dokončal načrt razvoja kmetijske dejavnosti-naložbe, ki si jih je zadal v načrtu razvoja kmetijske dejavnosti, najmanj v višini prejetih
sredstev. Končni prejemnik sredstev mora
60 dni pred iztekom petih let od datuma
izdaje odločbe o pravici do sredstev poslati
vsa ustrezna dokazila (račune, gradbeno
dovoljenje, uporabno dovoljenje …) na ARSKTRP, na podlagi katerih bo le ta izvedla administrativno kontrolo o zaključku naložb, ki
so navedene v načrtu razvoja kmetijske dejavnosti. Kontrola načrta razvoja kmetijske
dejavnosti, se bo začela izvajati 30 dni pred
pretekom petih let od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev.
(3) Če končni prejemnik sredstev ob kontroli, ki se opravi pred iztekom petih let od
datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, ne dokonča načrta razvoja kmetijske
dejavnosti oziroma naložb, ki si jih je zadal
v načrtu razvoja kmetijske dejavnosti in če
krši določila prve točke tretjega odstavka ali
devete točke prvega odstavka trinajstega
člena Uredbe PRP, mora skladno s tretjim
odstavkom 57. člena ZKme-1, v proračun
Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, ki jih je prejel na podlagi tega javnega razpisa, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, od dneva prejema sredstev.
(4) Če končnemu prejemniku sredstev na
podlagi vsebine predloženega poslovnega
načrta na javnih razpisih iz drugih ukrepov
iz Uredbe PRP ni uspelo pridobiti sredstev
ali jih je pridobil časovno drugače, kot je to
opredelil v poslovnem načrtu se šteje, da ni
kršil določil poslovnega načrta.
(5) Če končni prejemnik sredstev zmanjša
obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, na podlagi katerih je pridobil pomoč iz tega javnega
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razpisa in jih najkasneje do datuma oddaje
naslednje zbirne vloge ne nadomesti v najmanj enakem obsegu, mora skladno s tretjim
odstavkom 57. člena ZKme-1, v proračun
Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, ki jih je prejel na podlagi tega javnega razpisa, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, od dneva prejema sredstev.
(6) Če končni prejemnik sredstev zmanjša obseg staleža rejnih živali na podlagi
katerega je pridobil pomoč iz tega javnega
razpisa in ga do datuma oddaje naslednje
zbirne vloge ne nadomesti najmanj v enakem obsegu, mora skladno s tretjim odstavkom 57. člena ZKme-1, v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, ki
jih je prejel na podlagi tega javnega razpisa,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od
dneva prejema sredstev.
(7) Končni prejemnik sredstev mora začeti spremljati rezultate gospodarjenja na
kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate
gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu
po tej metodologiji mora spremljati 5 obračunskih let po izplačilu sredstev. Standardne
rezultate obdelave podatkov po metodologiji
FADN, mora v elektronski obliki in v formatu, določenem na spletni strani ARSKTRP,
poslati na MKGP do 31. marca tekočega
leta za preteklo leto. Če se na kmetijskem
gospodarstvu rezultate gospodarjenja za
primarno kmetijsko pridelavo že spremlja
na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih,, spremljanje rezultatov
gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. V tem primeru mora končni prejemnik sredstev poslati poročilo na ARSKTRP
do 31. marca tekočega leta za preteklo leto,
in sicer za 5 obračunskih let po izplačilu
sredstev. Poročilo mora končni prejemnik
sredstev poslati na predpisanem obrazcu,
objavljenem na spletni strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz poslovnega izida ter
bilanco stanja.
(8) Končni prejemnik sredstev mora na
ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in
izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani
ARSKTRP.
(9) Končni prejemnik sredstev je dolžan še pet let po zadnjem izplačilu sredstev v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo
opravlja, v predpisanem roku posredovati
na ARSKTRP zbirno vlogo po predpisih, ki
določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske
politike.
(10) Končni prejemnik sredstev mora
omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju
samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom.
(11) Vsi računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca (prevzemnika).
(12) Vsi računi in vsa dokazila morajo
biti predložena v slovenskem jeziku.
(13) Končni prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva iz tega javnega razpisa, mora
vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za
pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let
od dneva zadnjega izplačila sredstev.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje tega javnega
razpisa, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril za ocenjevanje vloge:
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Merila

Maks.
št. točk

1.

Tržni in ekonomski elementi proizvodnje

A.

Obseg primerljivih kmetijskih površin v uporabi, živali ali bruto dohodek

30

B.

Vodenje knjigovodstva

15

C.

Stroški, ki izhajajo iz naslova prenosa kmetije

20

D.

Kakovost proizvodov in varnost živil

10

E.

Zavarovanje iz kmetijske dejavnosti

25

2.

Družbeno-socialni vidik

F.

Končana izobrazba vlagatelja

25

G.

Starostna in demografska struktura na kmetiji

15

H.

Spol vlagatelja

5

3.

Naravovarstveni vidik

I.

Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje

4.

Območno regionalni vidik kmetijske proizvodnje

J.

Lokacija kmetije glede na območje

10

K.

Lokacija kmetije glede na razvojno regijo

10

L.

OMD območja

25

M.

Revitalizacija kmetijskih zemljišč

150

10

Skupaj točk:

(2) Višina sredstev se določi na podlagi
doseženih točk in ocenitvi popolnih vlog na
javni razpis, ki izpolnjujejo predpisane pogoje iz tega javnega razpisa. Maksimalno
število točk je 350. Vrednost posamezne
točke znaša 200 EUR.
VII. Finančne določbe (skladno s 15. členom Uredbe PRP)
(1) Podpora je enkratna finančna pomoč.
(2) Višina podpore se določi na podlagi
doseženih točk pri ocenitvi popolnih vlog
na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisane
pogoje in znaša do vključno 70.000 EUR na
upravičenca.
(3) Gozdne površine se ne upoštevajo pri
merilih za ocenjevanje vlog.
(4) Skladno s postopkom iz XXI. poglavja
Uredbe PRP: Odprti javni razpisi, se ta javni
razpis izvaja kot odprt.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) V skladu s prvim in tretjim odstavkom
111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKGP in
ARSKTRP.
(2) Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) Povabilo k oddaji vloge;
b) Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
c) Merila za ocenjevanje vlog.
(3) Razpisan dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKGP http://www.

350

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mkgp.gov.si/ in ARSKTRP http://www.arsktrp.gov.si/.
(4) V skladu s 117. členom Uredbe PRP
se vloga-prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom
identifikacijske kode. Prijavni obrazec-vloga, ki je izpolnjen in oddan v elektronski
sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis.
Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen
prijavni obrazec z izpisom identifikacijske
kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge
na javni razpis, ki jih določata javni razpis
in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj
vloži v skladu s prvim odstavkom 111. ali
114. člena Uredbe PRP.
Elektronski vnos vloge – prijavnega
obrazca bo možen od vzpostavitve sistema
za elektronski vnos vlog od 4. 7. 2011, od
8.00 ure dalje.
IX. Rok in način prijave
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti, na
naslov: »Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana«, ali oddati v vložišču ARSKTRP
v času uradnih ur, in sicer od naslednjega
dne po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani
MKGP.
(2) Sestavni deli vloge 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 prijavlja, kot to določa tretji odstavek 111. člena Uredbe PRP. Na ovojnici
vloge mora biti dopisano: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis Pomoč mladim prevzemnikom kmetij«.
X. Obravnava in postopek odobritve
vlog
(1) Postopek za odpiranje in obravnavo
vlog na javni razpis, ter zahteva za odpravo
pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je
določen v XXI. poglavju: Odprti javni razpisi,
Uredbe PRP. ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis, ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti, po vrstnem redu
oddaje oziroma po vrstnem redu prejema
popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih
sredstev za posamezen sklop. Vloge na javni razpis se po štirih ločenih sklopih skupin
upravičencev ločeno uvrščajo na sezname
prejetih in popolnih vlog na javni razpis.
(2) Skladno s prvim in drugim odstavkom
116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Zoper odločbo ARSKTRP je
dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene
vročitve. Pritožba se vloži pisno, s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov: »Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana«, ali odda
v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur.
XI. Omejitev sredstev (skladno s 119. členom Uredbe PRP):
(1) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo
upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis že
prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske Unije
oziroma druga javna sredstva.
XII. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev
sredstev

(1) Skladno s 122. členom Uredbe PRP,
se namerna vložitev napačne prijave, sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega
poglavja, 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 upravičenec obveščen o obveznosti
povračila.
(3) Skladno s 122. členom Uredbe PRP,
se neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev sankcionira v skladu
z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(4) V primeru prejšnjega odstavka tega
poglavja, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva
ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva v skladu s tretjim odstavkom
57. člena ZKme-1 vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
(5) Skladno s 122. členom uredbe PRP,
se določbe iz tretjega in četrtega odstavka
tega poglavja ne uporabljajo, če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin
iz osmega odstavka tega poglavja zamudi
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
glede rokov in predloži ustrezne dokaze
v 10 delovnih dneh od dneva, ko je to zmožna storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko
podaljša rok, če bi bile s to spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1.
(6) Skladno s 122. členom Uredbe PRP,
končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih
višje sile ali izrednih okoliščin.
(7) Skladno s 112. členom uredbe PRP,
mora upravičenec ali njegova pooblaščeno
oseba, o višji sili ali izrednih okoliščinah,
pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od
dne, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(8) Kot višja sila ali izredna okoliščina se
štejejo zlasti naslednji primeri:
a) dolgotrajna nezmožnost upravičenca
za delo,
b) smrt upravičenca,
c) razlastitev velikega dela kmetije (v
primeru,da tega ni bilo mogoče pričakovati
na dan sprejetja obveznosti),
d) naravna nesreča, ki resno prizadene
kmetijo,
e) uničenje hlevov oziroma čebelnjakov
na kmetiji zaradi nesreče,
f) kužna živalska bolezen,
g) bolezni oziroma škodljivci v trajnem
nasadu, zaradi katerih je potrebno ta trajni
nasad uničiti.
(9) Skladno s 122. členom Uredbe PRP,
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 skladu s tretjim
odstavkom 57. člena ZKme-1 v proračun
Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva od dneva prejema sredstev.
(10) Skladno s 123. členom uredbe PRP,
se z globo 200 EUR kaznuje končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje poročila o do-
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seganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz
osmega odstavka poglavja V. tega javnega
razpisa. Kolikor v roku 30 ni od vročitve odločbe inšpektorata pristojnega za kmetijstvo
o plačilu globe končni prejemnik sredstev ne
posreduje letnega poročila, mora v proračun
Republike Slovenije vrniti 10% že izplačanih
sredstev.
XIII. Nadzor nad izvajanjem ukrepov,
vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
in omejitev sredstev (skladno s 126. in
127. členom Uredbe PRP)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega javnega razpisa se izvaja v skladu z Uredbo
65/2011/EU.
(2) MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje tega javnega razpisa.
(3) Nadzor nad izvajanjem določb tega
javnega razpisa opravljajo kmetijski inšpektorji.
(4) ARSKTRP mora o ugotovljenih kršitvah, ki so z Uredbo PRP ali zakonom, ki
ureja kmetijstvo opredeljene kot prekršek,
obvestiti pristojni inšpekcijski organ.
(5) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Za
ta javni razpis se vloga na javni razpis šteje
kot zahtevek za izplačilo sredstev.
(6) Znesek enkratne pomoči se določi na
podlagi meril določenih v javnem razpisu in
razpisni dokumentaciji.
(7) Na podlagi vložene popolne vloge na
javni razpis se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca po opravljeni
kontroli in nadzoru iz 125. člena Uredbe
PRP.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Št. 67140-2/2011

Ob-3589/11

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka
za leto 2011
Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/05) in Pravilnika
o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih
priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) pozivamo
organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje
športnih zvez, nacionalne in druge športne
zveze, športna društva), druge organizacije
ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za
leto 2011.
Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za
delo in dosežke na področju športa. Odbor
za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako
leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
A) Bloudkove nagrade se podeljujejo
za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija
v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
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Nagrada za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosega vidne uspehe.
2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek lahko prejme posameznik ali
športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne
federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se
lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli
kandidatu, ki je dosegel pomembne in v javnosti potrjene rezultate na področju organizacijskega ali strokovnega dela v športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa se podeli tudi v primeru, če je
kandidat najmanj deset let deloval v športu
in z organizacijskim delom razvijal množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosegal vidne uspehe v športu.
2. Pomemben tekmovalni dosežek
v športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu lahko prejme športnik ali
športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih
mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo
Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali
evropske uradne športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko
prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se
lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj
20 let,
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– vidno prispeval k razvoju kateregakoli
segmenta športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene panoge oziroma športa
v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji lahko prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji se lahko
podeli, če je kandidat:
– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
Predlog za podelitev priznanja Stanka
Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu,
ki ga zainteresirani lahko dobijo na spletnih
straneh ministrstva, http://www.mss.gov.si
oziroma dvignejo na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Masarykova
16, Ljubljana.
Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov
kandidata za priznanje, če gre za fizično
osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje,
če gre za organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,
8. podpis predlagatelja in žig organizacije.
Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana, s pripisom “za priznanja Stanka Bloudka”, in sicer najkasneje do četrtka,
15. decembra 2011.
Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo prispeli v skladu
z razpisom do predpisanega roka. Predlogi
se štejejo za pravočasne tudi v primeru, če
so bili zadnji dan predpisanega roka oddani
priporočeno na pošti.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 2111-11-0172
Ob-3599/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje opravljanja svetovalne
dejavnosti na področju URE in OVE
občanov za leto 2011
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MG).
2. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je sofinanciranje
svetovalne dejavnosti s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije
(skrajšano: URE in OVE) za občane na nacionalni ravni.

3. Pravna podlaga
Razpis se izvede na podlagi Proračuna
Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09 in 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011
in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 96/10 – ZIPRS1112),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
65. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 − uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 22/10) in Nacionalnega akcijskega načrta za obdobje 2008-2016 (AN-URE,
sprejet s strani Vlade RS, dne 31. 1. 2008).
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti za
občane na nacionalni ravni po celotnem
območju Republike Slovenije na področju
učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov
energije okvirno za obdobje enega leta (v
nadaljnjem besedilu: dejavnost ENSVET).
Dejavnost ENSVET obsega predvsem:
– pojasnjevanje predpisov in postopkov
za uveljavljanje ukrepov;
– svetovanje pri reševanju konkretnih
primerov;
– svetovanje o ponudbi energetske opreme in storitev.
Dejavnost ENSVET se po tem razpisu
za občane izvaja brezplačno in komercialno
neodvisno.
Splošna tematska področja energetskega svetovanja za občane so:
– izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
– zamenjava ogrevalnih naprav,
– zmanjšanje porabe goriva,
– izbira ustreznega goriva,
– toplotna zaščita zgradb,
– izbira ustreznih oken, zasteklitve in zagotavljanje prezračevanja,
– sanacija zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije,
– uporaba varčnih gospodinjskih aparatov,
– primernost uporabe in uvedba alternativnih oziroma obnovljivih virov energije,
– potencialni viri sofinanciranja investicijskih ukrepov (npr. Eko Sklad),
– in druga vprašanja, ki se nanašajo na
rabo energije.
Svetovalna dejavnost se izvaja občasno
v posamezno dogovorjenem obsegu uradnih ur na okvirno 35 lokacijah, ki jih v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi zagotavlja
MG.
Naloge svetovalne pisarne:
– letni program dela in organizacija svetovanja občanom,
– skrbi za promocijo ENSVET na občinskem nivoju,
– sodeluje pri promociji učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije na občinskem
nivoju,
– sodeluje z lokalno skupnostjo,
– združuje svetovalce na lokalnem nivoju,
– koordinira delo svetovalcev na svojem
področju,
– pripravlja poročila o svojem delu in jih
posreduje v centralno evidenco,
– izvaja ostale aktivnosti v okviru mreže
ENSVET.
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Seznam lokacij svetovalnih pisarn je
na spletnih naslovih: http://www.aure.si/ in
http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm.
Za način in obseg opravljanja dejavnosti
ENSVET so predvideni naslednji normativi
in pogoji:
– za opravilo enega nasveta se upošteva
čas komunikacije svetovalca s svetovancem
za opravilo konkretnega nasveta (razgovor
ali najmanj trikratna elektronska komunikacija), in sicer 45 minut. O tem mora svetovalec vsakokrat po razgovoru oziroma komunikaciji izdelati pisno poročilo, ki ga posreduje
svetovancu. Pričakuje se, da bo v obdobju
sofinanciranja opravljeno najmanj (število je
osnova za namen priprave vloge):
– 6.300 nasvetov na osnovi neposrednega razgovora (normativni obseg nasveta);
– 900 osnovnih razgovorov (skrajšan
čas razgovora in obseg nasveta);
– 600 nasvetov opravljenih preko elektronske komunikacije ali svetovnega spleta;
– za namen lokalnega izobraževanja
in promocije vlagatelj pri pripravi ponudbe
upošteva vsebinsko pripravo (brez objave
v lokalnih medijih, ki ni upravičeni strošek)
določenega števila originalnih avtorskih prispevkov, in sicer najmanj:
· 400 strokovnih člankov,
· 300 RTV prispevkov,
· 100 strokovnih predavanj,
· 100 učnih ur predavanj v šolah.
Izvajalec v okviru predmeta razpisa poskrbi za primerno izobraževanje in usposabljanje svetovalcev, in sicer lahko v oblikah:
– Intenzivni seminar za strokovno usposabljanje svetovalcev,
– Pisna oblika (strokovno glasilo) in zagotovitev določenih publikacij,
– V soglasju s financerjem izbrani strokovni seminarji z nadomestilom kotizacije.
5. Upravičeni stroški za financiranje
Sofinanciranje po tem razpisu se nanaša
na pokrivanje vseh stroškov organizacije,
strokovnega nadzora ter ustrezen knjigovodsko finančni servis za opravljanje dejavnosti informiranja in svetovanja v skladu
s potrebami v lokalnih okoljih. Dejavnost
svetovanja se opravlja v lokalnih svetovalnih
pisarnah, organiziranih v sodelovanju z občinami, ki zagotavljajo nujno opremljenost
in pokrivajo materialne stroške delovanja
teh pisarn.
Upravičeni so naslednji stroški:
a) stroški dela:
– plače in dodatki za dva in pol delovna
mesta za polni delovni čas za vodenje in izvajanje operativnih del, ki vsebuje strokovni
nadzor, organizacijo opravljanja dejavnosti,
hranjenje dokazil in druge dokumentacije
o izvedbi opravil;
– dodatno lastno ali posredno preko
podizvajalcev okvirno 13.000 ur lokalnega
opravljanja informativno svetovalnih dejavnosti za občane;
Glede posameznih upravičenih stroškov
opravil dejavnosti svetovalcev se upoštevajo naslednja normativna razmerja v tabeli:
Pozicija
1

2

Vrsta upravičenega stroška

Pogoji

Osnovni razgovor s kratkim
poročilom v skladu z Navodili za
pisanje poročil

Ne šteje, če sledi standardni nasvet s poročilom

Standardni nasvet s poročilom

Poročilo o nasvetu (normativno 0,75 + 0,75 = 1.5 h)

Maksimalni upravičeni
strošek opravila v €

11,06
48,664
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Vrsta upravičenega stroška

Pogoji

3

Objava lastnega poljudnega članka
v tiskanih medijih, spletnih straneh
ali kabelski televiziji

Upoštevana samo prva objava, obseg članka 5.000
znakov.

4

Ponovitev že objavljenega
lastnega članka ali članka iz arhiva
ENSVET

5

Strokovno predavanje za občane

Maksimalni upravičeni
strošek opravila v €

44,24

11,06
Trajanje predavanja do 1 ure, vključena priprava
in organizacija; upravičeni strošek se prizna, če je
s podpisi evidentiranih vsaj 15 poslušalcev; dokazilo:
vsebina in lista prisotnosti

110,6

Radijska oddaja po lastnem
scenariju ali oddaja v živo
s svetovalcem v studiu

Osnova je pisni scenarij v obsegu 5.000 znakov ali
intervju svetovalca v trajanju 30 minut; dokazilo:
vsebina oziroma po potrebi izjava s strani medija.

44,24

TV oddaja po lastnem scenariju
ali oddaja v živo s svetovalcem
v studiu

Osnova je pisni scenarij v obsegu 5.000 znakov ali
intervju svetovalca v trajanju 30 minut; dokazilo:
vsebina oziroma po potrebi izjava s strani medija.

55,3

Vodenje pisarne s tremi ali več
aktivnimi svetovalci (mesečni
pavšal)

Organizira delovanje večje svetovalne pisarne;
upravičeni strošek se prizna na osnovi ustreznih
poročil o izpolnjevanju nalog svetovalne pisarne

110,6

Vodenje pisarne z manj kot tremi
aktivnimi svetovalci (mesečni
pavšal)

Organizira delovanje svetovalne pisarne; upravičeni
strošek se prizna na osnovi ustreznih poročil
o izpolnjevanju nalog svetovalne pisarne

55,3

10

Predavanje na seminarju za
energetske svetovalce

Trajanje predavanja do 30 minut; dokazilo: vsebina
oziroma po potrebi izjava s strani organizatorja.

55,3

11

Spodbuda za udeležbo na
izobraževalnem seminarju

Trajanje do en dan za obvezni seminar; dodatno se
ob predložitvi potrdila priznava nadomestilo za prevoz
v višini cene karte za javni prevoz.

66,36

Ogledi na terenu po posebnem
nalogu vodstva

Poročilo o ogledu

6

7

8

9

12

b) materialni stroški (razen za namene,
ki so opredeljeni med neupravičenimi stroški
v nadaljevanju), ki bodo priznani na osnovi dokazil o dejansko nastalih stroških do
skupne višine kumulativno, ki ne presega
8% vrednosti upravičenih stroškov celotnega predmeta razpisa, in sicer:
– izdatki za blago in storitve, ki so nujno
potrebni za opravljanje dejavnosti, vključno
za opravljanje dejavnosti z angažiranjem
podizvajalcev;
– potni stroški za neobhodna gibanja
svetovalcev pri opravljanju nalog so upravičena v višini stroškov najugodnejšega javnega prevoza
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za
opravljanje javne dejavnosti:
– obratovalni stroški;
– stroški vzdrževanja, in posodabljanja
spletne strani;
– stroški telefona;
– poštni stroški;
– stroški označevanja zgradbe ob vhodu v zgradbo, kjer se vzpostavi delovanje
nove lokalne pisarne (logo občine in ministrstva, razpored delovnega časa in uradnih ur)
c) upravičeni stroški izobraževanja in
usposabljanja svetovalcev, ki bodo priznani
na osnovi dokazil o dejansko nastalih stroških do skupne višine kumulativno, ki ne
presega 7% vrednosti upravičenih stroškov
celotnega predmeta razpisa, in sicer lahko
v oblikah:
– en največ dvodnevni intenzivni seminar za strokovno usposabljanje svetovalcev
(delo ali storitve in materialni stroški),
– pisno informiranje in zagotovitev določenih publikacij, naročnina do treh strokovnih revij,

33,18
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– nadomestilo kotizacije za udeležbo na
strokovnih seminarjih, izbranih v soglasju
s financerjem.
Višina sredstev, ki jih vlagatelj za financiranje upravičenih stroškov dejansko prejme,
je lahko največ do vrednosti sredstev določenih s pogodbo. Za upravičene stroške
dela se priznavajo stroški za:
– vodenje in izvajanje operativnih del, za
katera se priznava primerna profitna stopnja,
razen DDV; višina teh stroškov bo predmet
presoje in bo upoštevana pri izboru vlagatelja za sofinaciranje v skladu z merili za
ocenjevanje vlog. Sredstva za financiranje
vseh stroškov, ki niso upravičeni do sofinanciranja po tem razpisu, mora zagotoviti
vlagatelj iz lastnih virov sredstev (pridobitne
dejavnosti);
– lokalno opravljanje informativno svetovalnih dejavnosti za občane v primeru
najetega svetovalnega kadra (podjemne
pogodbe), za katero se priznava cena do
maksimalnega upravičenega stroška za posamezno opravilo, kot je navedeno v zgornji
tabeli o upravičenih stroških, vključno z vsemi obveznimi prispevki in dajatvami na delo,
razen DDV;
– lokalno opravljanje informativno svetovalnih dejavnosti za občane v primeru neposrednega izvajanja dejavnosti ENSVET v lokalnih pisarnah in na terenu z lastnimi kadri,
za kar se lahko uporabi relativna razmerja iz
zgornje tabele o upravičenih stroških oziroma priznava bruto stroške, vključno z vsemi obveznimi prispevki in dajatvami, za
primerljivo delovno mesto višji svetovalec,
v nazivu višji svetovalec II, uvrščeno v 35.
plačni razred, v skladu z določbami Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 95/07 – UPB7, 110/07, 17/08, 58/08,
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08,
120/08, 20/09 – ZZZPF, 48/09 in 91/09).
Stroški, ki so predmet sofinanciranja, ne
morejo biti dvojno financirani iz državnega
proračuna, s strani občanov, iz proračuna lokalne skupnosti ali sredstev Evropske
unije.
Dejavnost se sofinancira s pokrivanjem
navedenih upravičenih stroškov v celoti, in
sicer samo tistih upravičenih stroškov, ki
so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti
ENSVET in ki so nastali po datumu sklenitve
pogodbe. Nastale stroške prejemnik dokaže
z dokumentacijo o opravljenih nalogah, ki je
stalno na razpolago in vpogled sofinancerju,
o katerih periodično poroča s fotokopijami
računov in izjavo, da je fotokopija enaka
originalu, ki bodo posredovani v preverjanje
MG pred izplačilom.
Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški so vsi dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih
omejitev upravičenih stroškov. Neupravičeni
so tudi stroški plačila DDV.
V skladu s pogodbami MG s posameznimi občinami o delovanju lokalnih svetovalnih pisarn nastale materialne stroške iz
tega naslova pokrivajo občine in za izvajanje predmeta po tem razpisu sodijo med
neupravičene stroške, in sicer:
– ustrezen vzdrževan prostor,
– uporabo računalnika s tiskalnikom,
– potreben pisarniški material,
– stroški telefona lokalne pisarne,
– poštni stroški lokalne pisarne,
– stroški promocije svetovanja v občinskih glasilih in medijih in
– potni stroški za prihod svetovalca
v svetovalno pisarno.

Sredstva za izvajanje dejavnosti ENSVET se zagotovijo v skladu z državnim
proračunom za leti 2011 in 2012 na proračunski postavki št. 9619 – spodbujanje
URE in OVE. Način plačila za opravljene storitve bosta MG in prejemnik uredila
s pogodbo.
Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov obsega obdobje trajanja pogodbenega
razmerja, ki nastane z dnem začetka veljavnosti pogodbe in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Izplačila se izvedejo
na osnovi zahtevkov za sofinanciranje za
periodično opravljena dela. Dinamiko zneskov sofinanciranja vlagatelj predloži v vlogi,
pri čemer upošteva, da bo ob vsakem pripravil periodično poročilo s priloženimi dokazili o dejanskih upravičenih stroških, in sicer
prvega najprej naslednji mesec od sklenitve
pogodbe, nato najpogosteje vsak mesec.
Zahtevek za zaključno izplačilo mora biti
izstavljen najkasneje do 30. 6. 2012, upoštevajo pa se upravičeni stroški opravljanja
dejavnosti, nastali do 15. 5. 2012, razen
upravičenih stroškov, ki se nanašajo na izdelavo zaključnega poročila najkasneje do
31. 5. 2012. Dinamika in datumi izstavitve
zahtevkov bo natančneje dogovorjena v pogodbi.
Vlagatelj mora imeti pregledno, ustrezno
in jasno finančno konstrukcijo odhodkov,
v katero so vključeni vsi in samo upravičeni
stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo nujno potrebni za
opravljanje dejavnosti ENSVET.
6. Pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št 42/06
s spremembami), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05; 91/05 popr.), Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96),
kateri izvajajo posamezne strokovne, projektivne in raziskovalne naloge na področju
trajnostne rabe energije v splošnem sektorju rabe.
Organizacije morajo biti vodene in organizirane tako, da izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis in omogočajo doseganje ciljev
javnega razpisa, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji ter njegovega predmeta in obsega.
6.1 Splošni pogoji
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– ima izpolnjene pogodbene obveznosti
do MG;
– v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev
iz proračuna Republike Slovenije in EU za
izvajanje aktivne politike za trajnostno rabo
energije;
– ima poravnane vse davke, prispevke in
druge dajatve določene z zakonom;
– ima ustrezne strokovne reference kot
so svetovanje s področja rabe energije v gospodinjstvih in stavbah, posebej s področja
učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov
energije ter iz drugih področij delovanja –
npr. udeležba na seminarjih, izobraževanjih,
izvedba izobraževanj;
– ima jasno opredeljeno razvojno vizijo (v
povezavi s finančno konstrukcijo odhodkov)
za čas izvajanja dejavnosti ENSVET s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih
virov energije občanov;
– zagotavlja, da bo imel za čas izvajanja dejavnosti ENSVET v rednem delovnem
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razmerju za polni delovni čas zaposlenih
najmanj pet strokovnih delavcev z univerzitetno izobrazbo naravoslovnih ved in managementa od tega dva z nazivom magister
ustrezne stroke in najmanj pet let delovnih
izkušenj;
– zagotavlja, da bo poleg zahteve iz prejšnje alineje imel za čas izvajanja dejavnosti
ENSVET za obseg okvirno 13.000 delovnih
ur v podjemnem pogodbenem razmerju angažirane oziroma v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas zaposlene strokovne delavce – svetovalce z višjo oziroma
univerzitetno izobrazbo naravoslovnih ved
smeri strojništva, gradbeništva, arhitekture,
elektrotehnike, fizike in najmanj pet let delovnih izkušenj;
– je pripravljen uporabljati primerno opremljene lokalne poslovne prostore za izvajanje dejavnosti ENSVET, v katerih se ne
opravlja pridobitna dejavnost, ki niso namenjeni bivanju, in so ločeni od prostorov, v katerih se sočasno opravljajo druge dejavnosti
prejemnika;
– razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo za podporo pri izvajanju dejavnosti
ENSVET;
– izpolnjuje naslednje organizacijske pogoje:
– ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela;
– ima jasno opredeljena navodila za
delo in delovne postopke;
– ima opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih;
– ima načrtovano razporeditev obratovalnega časa.
– zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug
postopek, katerega posledica je prenehanje
delovanja;
– da pravna in odgovorna oseba vlagatelja nista v kazenskem postopku;
– sredstev na tem javnem razpisu ne
more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi
kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije
oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih MG ali njegovih izvajalskih
institucij. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj,
neposredni ali posredni udeleženec v razpisu, bo zavrnjena.
Izpolnjevanje navedenih pogojev bo vlagatelj v prijavi izkazoval v skladu z določbami v razpisni dokumentaciji.
6.2 Posebni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
– osebno, elektronsko in telefonsko svetovanje občanom bo izvajal sam, pri čemer
se s podjemno pogodbo najeti svetovalci ne
smatrajo za podizvajalce, ali s podizvajalci
– dejavnost svetovanja bo opravljal za
občane brezplačno, med uradnimi urami na
vsaki lokaciji in na osnovi predhodne najave
strank; v primeru naročenih strank uradne
ure lokalne pisarne trajajo najmanj štiri ure
tedensko, od tega vsaj polovično v popoldanskem času;
– finančno, kadrovsko in prostorsko ločenost dela izvajanja dejavnosti ENSVET
in poslovanja, ki ga vlagatelj opravlja na
podlagi financiranja dejavnosti ENSVET od
drugih svojih dejavnosti;
– strokovno, učinkovito, racionalno in
usklajeno opravljanje nalog javne službe,
učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem
nalog, usmerjenost k uporabnikom njegovih
storitev.
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Vlagatelj bo elektronsko svetovalno dejavnost opravljal preko enega ali več objavljenih elektronskih naslovov ali preko
enotne spletne vstopne točke za sprejem
vprašanj in sporočil občanov. Omogočal bo
vodenje centralnega informacijskega sistema, ki vključuje:
– knjiženje sprejema strank osebno, po
telefonu in elektronski obliki,;
– knjiženje in arhiviranje pisnih odgovorov in poročil;
– vodenje in izpolnjevanje evidence
v e-obrazcu.
Izvajalec bo z vodenjem projekta izvajal
strokovni nadzor, organizacijo in koordinacijo delovanja svetovalne mreže, zagotavljal
poročanje o opravljenem delu in doseženih
rezultatih projekta ter poslovno koordinacijo z naročnikom. Izvajalec mora v ponudbi
opisati sistem načina preverjanja, ki zagotavlja pregleden in strokovni nadzor opravil
svetovalcev ter način poročanja naročniku
v zvezi s tem.
Izvajalec bo sodeloval z naročnikom pri
pripravi letnega programa del v svetovalni

1
2
3
4

Merilo 1:

Priloga:

Merilo 2:

Priloga:
Merilo 3:

Priloga:
Merilo 4:

Priloga:
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mreži, ki se usklajuje s potrebami posameznih občin, in pri dogovarjanju z občinami
glede optimalnih pogojev delovanja svetovalnih pisarn. Spremembe števila svetovalnih pisarn v svetovalni mreži so možne, če
so utemeljene glede na organizacijske možnosti dejavnosti ENSVET, lokalne potencialne potrebe in interes ene ali več lokalnih
skupnosti. V pogodbenem obdobju se predvidi vzpostavitev pogojev za delovanje dveh
novih svetovalnih pisarn.
Izvajalec mora periodično obveščati
naročnika s pisnimi poročili: redno periodično ali najpogosteje mesečno poročilo,
kar bosta MG in prejemnik uredila s pogodbo, posebno poročilo (o poteku in izvedbi
posameznih aktivnosti po posebni – pisni
zahtevi naročnika) in končno poročilo. Periodično poročilo izvajalec pripravi v enem
izvodu in ga dostavi naročniku najkasneje
20 dni od zaključnega meseca za obdobje, o katerem se poroča. Končno poročilo
mora biti izdelano v dveh izvodih s predstavitvijo projekta in vsebinskim poročilom
v skladu z navodili, ki so sestavni del raz-

Merilo
Delovne izkušnje vseh svetovalcev
Usposobljenost – referenčni projekti ponudnika
Načrtovanje in organizacija projekta
Specifični delež predračunskih upravičenih stroškov
SKUPAJ

pisne dokumentacije. Predano mora biti
naročniku v roku 30 dni od roka zaključka
del v svetovalni mreži.
7. Okvirna višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje opravljanja dejavnosti
ENSVET je 631.000,00 EUR, in sicer:
– v proračunskem letu 2011 skupaj okvirno do 320.000,00 EUR ter
– v proračunskem letu 2012 skupaj okvirno 311.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko št. 9619 – Spodbujanje URE in OVE,
konto 402 Pisarniški in splošni material in
storitve.
8. Obdobje za porabo sredstev
Proračunski leti 2011 in 2012.
9. Merila in način izbora vlagatelja
Strokovna komisija bo vse popolne vloge
ocenila na podlagi meril. Največje možno
število točk je 100. Kolikor se za sofinanciranje dejavnosti ENSVET prijavi več vlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje,
bo strokovna komisija vse popolne vloge
ocenila na podlagi meril. Merila so:
Točke
maks. 25 točk
maks. 30 točk
maks. 20 točk
maks. 25 točk
100 točk

Delovne izkušnje svetovalcev:
– Povprečna delovna doba za določen in nedoločen čas, ocenjuje se prvih sedem s seznama svetovalcev na
razpisnem obrazcu št. 10 (zelo veliko – nad 15 let, veliko – od 10 do 15 let, zmerno – od 5 do 10 let)
– Izkušnje – skupno število let dejavnosti od leta usposobitve za svetovalca, ki je seštevek časa pridobivanja vseh
svetovalnih izkušenj na razpisnem obrazcu št. 10 navedenih svetovalcev (skupaj obseg: zelo veliko nad 100 let, veliko
– od 50 do 100 let, zmerno – od 20 do 50 let
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 1 prejme točke po naslednjem kriteriju: 12,5 točk za oceno zelo veliko, 7 točk za oceno
veliko, 3 točke za oceno zmerno, sicer 0 točk kot neustrezno.
Dokazila merila 1: izjava s pojasnilom vlagatelja o minimalnih delovnih izkušnjah; po potrebi ima sofinancer pravico
preveriti navedbe oziroma zahtevati dokazila: fotokopija iz delovne knjižice ali fotokopija ustreznega potrdila ali
dokumenta, ki izkazuje delovno dobo;
za dokazilo o izkušnjah šteje potrdilo o usposobitvi za energetskega svetovalca na področju stavb in gospodinjstev
ali o pridobitvi naziva energetski upravljavec oziroma druga ekvivalentna dokazila, kot je licenca ali pooblastilo za
podajanje nasvetov občanom s področja URE in OVE, od leta pridobitve dokazila, ki ni starejše od 15 let.
Usposobljenost – referenčni projekti ponudnika
– izvedba svetovalnih, ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov s področja URE in OVE v zadnjih štirih letih,
vrednosti najmanj 20.000 EUR na projekt,
– izvedba projektov na nacionalnem in mednarodnem nivoju s področja široke rabe energije v zadnjih štirih letih, razen
svetovalnih in izobraževalnih projektov, v vrednosti najmanj 100.000 EUR na projekt
– izvedba večjih projektov v zadnjih štirih letih, vrednosti najmanj 300.000 EUR na projekt
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 2 prejme po dve točki za vsak naveden ustrezen projekt, vendar največ do 10 točk po
alineji.
Dokazilo merila 2: seznam referenčnih projektov z navedbo naziva projekta naročnika in obdobja izvedbe
Načrtovanje in organizacija projekta
– razdelanost, preglednost in jasnost načrta,
– opis načina izvedbe posameznih aktivnosti,
– skladnost s cilji razpisa in pogoji izvedbe,
– natančna predračunska razčlenitev upravičenih stroškov
Vlagatelj pri vsaki alineji merila 3 prejme točke po naslednjem kriteriju: 5 točk za oceno zelo ustrezno, 2,5 točk za
oceno ustrezno in 0 točk za oceno neustrezno.
Dokumentacija merila 3: vloga z ustreznimi prilogami
Specifični delež predračunskih upravičenih stroškov za vodenje in izvajanje operativnih del izvajalca na projektu
(nesvetovalno delo izvajalca) na enoto izvedbe nasveta normativnega obsega.
Vlagatelj pri merilu 4 prejme točke primerjalno med pravilnimi vlogami po naslednjem: 25 točk za najmanjše, ki je
najboljše razmerje, nato za vsako nadaljnjo vlogo po vrstnem redu po 5 točk manj.
Dokumentacija merila 4: vloga z ustrezno specifikacijo upravičenih stroškov v predračunu
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Prag doseženih točk za dodelitev financiranja, je 50 točk. V primeru, da pri oceni noben vlagatelj ne doseže 50% možnih točk,
bodo vse vloge zavrnjene.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo pri ocenjevanju po zgornjih merilih dosegel največji
zbir točk. V primeru, da bo več prijav ocenjenih z enako oceno, se bo kot prednostno
upoštevalo merilo 4.
10. Dokumenti in dokazila, ki jih mora
vloga obvezno vsebovati
Vloga je formalno popolna, če vsebuje
naslednje obrazce in priloge:
– Prijavni obrazec

(razpisni obrazec št. 1)

– Izjava vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji

(razpisni obrazec št. 2)

– Podatki o vlagatelju

(razpisni obrazec št. 3)

– Kratka predstavitev vlagatelja

(razpisni obrazec št. 4)

– Podatki o finančnem in materialnem poslovanju za leto 2010

(razpisni obrazec št. 5)

– Dispozicija svetovanja občanom

(razpisni obrazec št. 6)

– Izjava o poslovni sposobnosti vlagatelja za opravljanje dejavnosti ENSVET

(razpisni obrazec št. 7)

– Izjava o nameri izpolnjevanja kadrovskih pogojev in
podatki o svetovalcih

(razpisni obrazec št. 8)

– Prikaz predvidenih upravičenih stroškov opravljanja dejavnosti ENSVET

(razpisni obrazec št. 9)

– Predvidena dinamika sofinanciranja za opravljanje dejavnosti ENSVET

(razpisni obrazec št. 10)

– Popis posameznih podatkov, ki so označeni za poslovno skrivnost

(razpisni obrazec št. 11)

– Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani in podpisan na zadnji strani)

(razpisni obrazec št. 12)

– Vmesno vsebinsko poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET (z navedbo vlagatelja in podpisano)

(pogodbeni obrazec št. 1)

– Kočno vsebinsko poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET
(z navedbo vlagatelja in podpisano)

(pogodbeni obrazec št. 2)

– Vmesno finančno poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET (z navedbo vlagatelja in parafo na zadnji
strani)

(pogodbeni obrazec št. 3)

– Zaključno finančno poročilo o opravljanju dejavnosti ENSVET
(z navedbo vlagatelja in parafo na zadnji strani)

(pogodbeni obrazec št. 4)

– Zahtevek za sofinanciranje (z navedbo vlagatelja in podpisan)

(pogodbeni obrazec št. 5)

11. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu
z navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja
v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana), v zaprti ovojnici, pod
oznako »Ne odpiraj – Vloga na razpis za
sofinanciranje svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2011«
ter navedbo polnega naslova pošiljatelja,
najkasneje do 7. 7. 2011 do 12. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj
navedenega roka, sicer se bodo štele za
nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno
označene vloge (ni navedb iz prejšnjega
odstavka te točke javnega razpisa), bo MG
s sklepom zavrglo. Vloge, ki jih bo vložila neupravičena oseba, bo MG s sklepom
zavrnilo.
12. Poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi
kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek
oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne
more nanašati na celotno vlogo. Podatki iz
prejete dokumentacije se bodo obravnavali
kot poslovna skrivnost, vendar le kolikor bo
vlagatelj v prijavi jasno označil, kateri podatki se v skladu z internimi akti vlagatelja
štejejo kot poslovna skrivnost.
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13. Datum, čas in kraj odpiranja vlog
Komisija bo vloge odpirala dne 8. 7. 2011
ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Odpiranje bo javno. Pri odpiranju se bodo
upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana do
7. 7. 2011 do 12. ure.
MG je za vodenje postopka javnega razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene
in pravilno označene vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prejema na zgoraj
navedeni naslov. O odpiranju vlog bo komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse prispele
vloge strokovno pregledala ter jih ocenila na
podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale
vseh pogojev iz javnega razpisa in razpisne
dokumentacije, bodo s sklepom zavrnjene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogla sama preveriti ter
v primeru, da vloga ne bo oddana na predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami
razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil
v določenem roku, ki ga komisija določi na
podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07), se zavržejo.
MG ima pravico od vlagatelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna pojasnila glede podatkov, navedenih v vlogi
in glede vlogi priložene dokumentacije ter
v primeru dvoma preveriti resničnost in verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi
in v predloženi dokumentaciji. Kolikor se
v postopku javnega razpisa ugotovi, da je
posamezni vlagatelj predložil neresnične
in zavajajoče podatke in dokazila, bo MG
vlagatelja izločilo iz nadaljnjega postopka
javnega razpisa.
Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo predložila dva ali več vlagateljev, ki bodo
oddali popolne vloge in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed prejetih
vlog izbrala najugodnejše vloge skladno
s postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji. Komisija bo o opravljenem
strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
14. Obveščanje o izboru
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa
obveščeni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja se lahko objavijo
tudi na spletnih straneh MG.
Izbrani vlagatelj bo pozvan k podpisu
pogodbe. Kolikor se izbrani vlagatelj v roku
8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od prijave za opravljanje dejavnosti ENSVET. V tem primeru se MG lahko
odloči za izbor naslednjega vlagatelja, ki
izponjuje pogoje razpisa, po vrstnem redu
zbranih točk.
15. Upravni spor
Zoper odločitev MG o vlogi za dodelitev
sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana,
v roku trideset dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer neposredno vložena na sodišču ali
pa se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži
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v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je potrebno priložiti upravni akt, ki se
izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
V upravnem sporu je na podlagi Zakona
o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08)
ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso in sicer po tarifni številki 6111 v znesku
148,00 EUR. Taksa se plača na prehodni
pod račun sodišča, določen za plačevanje
taks.
16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je
na voljo na spletni strani MG: http://www.
mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom,
po faksu 01/400-33-99 ali po elektronski
pošti na naslovih: jozef.pogacnik@gov.si
in jani.turk@gov.si do roka za predložitev
vlog.
17. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 10. uro, po tel. 01/400-34-16 ali
01/400-33-97, kontaktna oseba: Jožef Pogačnik ali Jani Turk. Morebitna vprašanja
je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi
po elektronski pošti, na naslov: jozef.pogacnik@gov.si ali jani.turk@gov.si, oziroma po
faksu: 01/400-33-99.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-3586/11
Izvršni odbor Društva restavratorjev
Slovenije, na podlagi 6. člena Statuta DRS
in Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj
Mirka Šubica ter častnih članstev v DRS
objavlja
razpis
za nagrado Mirka Šubica, priznanja
Mirka Šubica in častno članstvo
v Društvu restavratorjev Slovenije
Kandidate za nagrado, priznanja in častno članstvo v DRS lahko predlagajo strokovne organizacije in društva, ki opravljajo
strokovne naloge konservatorstva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine,
posamezniki delujoči na področju konservatorstva-restavratorstva ter člani DRS.
Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji (na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki)
za izjemne dosežke – življenjsko delo v konservatorsko-restavratorski stroki.
Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo
konservatorji-restavratorji, člani DRS ali na
področju konservatorstva-restavratorstva
aktivni posamezniki ali skupine za enkratne
izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in
popularizaciji konservatorsko-restavratorske
stroke v Sloveniji in v tujini.
Častno
članstvo
DRS
pa
se
na predlog predlagateljev in po potrditvi komisije podeli posameznikom, ki so s svojim
delom izjemno prispevali k razvoju in uveljavitvi konservatorsko-restavratorske stroke
in/ali DRS.
Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg
podatkov o kandidatu vsebovati utemeljitev
z ustrezno dokumentacijo (npr. izpis bibliografskih enot iz Cobissa, katalog del, video
posnetke, fotografije in drugo).
Predloge sprejemamo 60 dni po objavi
na naslov: Društvo restavratorjev Slovenije
(DRS), Komisija za nagrade, Poljanska 40,
1000 Ljubljana, s pripisom Ne odpiraj!
Izvršni odbor
Društva restavratorjev Slovenije

Ob-3590/11
Regionalna razvojna agencija Koroška
d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd, Garancijska shema za Koroško (v nadaljevanju:
RRA Koroška), v sodelovanju z bankami:
NLB d.d., NKBM d.d., Abanko Vipa d.d.,
Banko Koper d.d., Deželno banko Slovenije
d.d., PBS d.d. in Delavsko hranilnico d.d.
objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za projekte mikro,
malega in srednjega gospodarstva
v letu 2011
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih
kreditov v skupni višini 800.000,00 EUR, za
katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov,
kar znaša 400.000,00 EUR.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit
v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ 35.000,00 EUR (izjemoma tudi do
65.000,00 EUR, če to odobri odbor GSK).
– Obrestna mera za kredite znaša: šestmesečni EURIBOR + 3,5% letno, spremenljiva.
– Doba vračanja kredita znaša do največ
5 let + moratorij.
– Moratorij za vračanje kredita znaša do
6-ih mesecev.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit banki
z garancijo RRA Koroška v višini 50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji bank.
– Črpanje kredita je namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo – 20% zneska
odobrenega kredita lahko dobi prosilec nakazano na TRR, brez dokazil – za financiranje 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
RRA Koroška z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti
projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RRA Koroška izvede
banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo.
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani
v ustrezen register in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– so člani Garancijske sheme RRA Koroška, d.o.o;
– so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino;
– ustrezajo merilom za mikro, male
ali srednje velike gospodarske družbe po
ZGD;
– imajo sedež dejavnosti na območju
občin, ki so prispevale v garancijsko shemo (občine: Črna na Koroškem, Mežica,
Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd,
Slovenj Gradec, Mislinja, Muta, Radlje ob
Dravi, Vuzenica in Podvelka).
V skladu s »Pravili delovanja RRA Koroška« in »Pravicami ter obveznostmi članov
RRA Koroška« članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RRA Koroška
pri odobritvi garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– ocena bonitete preteklega poslovanja.
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
Banka zaračuna za odobritev kredita nadomestilo v višini 0,3% od stanja kredita,
oziroma min. 90 EUR. Stroški vodenja kredita se ne zaračunavajo.
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 naslednjih mestih:
– na občinah, ki sodelujejo v garancijski
shemi,
– na sedežu RRA Koroška, Meža 10,
Dravograd,
– na spletni strani RRA Koroška, d.o.o.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev oziroma do 10. 12. 2011.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, 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 RRA Koroška in bank
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.
RRA Koroška bo pisno seznanila 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 tel. 059/085-180, Metka Naveršnik, ali na
poslovnih enotah sodelujočih bank.
Regionalna razvojna agencija
za Koroško d.o.o.
Ob-3543/11
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08, 99/09),
Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto
2011 (Uradni list RS, št. 20/11) Občina Kočevje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
organizacij v Občini Kočevje
za leto 2011
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet razpisa: sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v letu
2011:
2.1. Programi humanitarnih organizacij,
ki delujejo v javnem interesu na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Kočevje.
2.2. Programi namenjeni svetovanju,
pomoči ter samopomoči preprečevanja socialne izključenosti ranljivih skupin prebivalstva.
Izvajalci programov se prijavijo glede
na predmet razpisa, namen programa in
želeni način sofinanciranja. Programi morajo imeti cilje, ki so v skladu s predmetom
razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov
– članstva oziroma so v interesu Občine
Kočevje.
Programi pod točko 2.1. se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo
prostovoljno ali na podlagi pogodb o delu
in kjer gre za različne oblike samopomoči,
v katerih uporabniki ob strokovni podpori aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja in
odpravljanju socialne izključenosti, preprečevanja poslabšanja zdravstvenega stanja
ter krepitev zdravja, se na razpis prijavijo
na obrazcu H-1.
Izvajalci programov, ki se prijavijo na program pod točko 2.2. izpolnijo obrazec H-2,
izvajajo program, ki je na voljo praviloma
vsak dan, imajo redno zaposlenega delavca
s polnim delovnim časom. Izvajalec programa mora imeti status organizacije v javnem
interesu. Občina bo pri teh programih preverila strokovno utemeljenost programov, zato
morajo prijavitelji izpolnjevati poleg splošnih
še posebne pogoje. Izvajalec mora imeti sedež ali poslovno enoto na območju Občine
Kočevje.
3. Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Kočevje v proračunu za leto 2011
zagotovljenih 16.700,00 EUR, in sicer za
naslednje programe:
– program pod točko 2.1. – 12.700,00
EUR,
– program pod točko 2.2. – 4.000,00
EUR.
4. Pogoji za prijavo na razpis:
Splošni pogoji za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo na razpis so:
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– humanitarne organizacije, ki delujejo
v javnem interesu na področju socialnega
in zdravstvenega varstva in so registrirane
vsaj eno leto;
– so za opravljanje dejavnosti registrirane v RS in izvajajo programe za socialno
in zdravstveno ogrožene posameznike na
območju Občine Kočevje;
– v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
razpisa;
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo
za leto 2011.
Izvajalci programov, ki se prijavljajo na
obrazcu H-2, morajo poleg splošnih kriterijev izpolnjevati tudi naslednje posebne
pogoje:
– program je posameznemu uporabniku
na voljo vsak dan, vsaj 8 ur dnevno;
– program se izvaja redno, na takšen način in v takšnem obsegu, da je nujna redna
zaposlitev enega delavca (priloga – pogodba o zaposlitvi);
– izvajalec predloži letno vsebinsko in
finančno poročilo za leto 2011.
5. Zainteresirani prijavitelji lahko kandidirajo za sredstva sofinanciranja samo za
en program, in sicer na obrazcu H-1 ali na
obrazcu H-2. Prijava na obeh obrazcih hkrati ni mogoča.
6. Merila za dodelitev sredstev:
– obseg in kvaliteta predloženega programa,
– delovanje organizacije,
– članstvo,
– finančna konstrukcija.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili
za sofinanciranje humanitarnih organizacij
v Občini Kočevje za leto 2011.
7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
8. Vsebina prijave:
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
na obrazcu »Prijava na javni razpis humanitarnih organizacij v letu 2011«. Popolna
prijava vsebuje naslednje elemente:
– izpolnjena prijava na razpis na obrazcu
H-1 ali H-2,
– odločba ali sklep upravne enote o registraciji oziroma izjava, da so registrirani
kot društvo,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS oziroma izjavo, da so
razvrščeni po dejavnosti SURS,
– statut društva,
– za izvajalce, ki kandidirajo na obrazcu
H-2 – pogodba o zaposlitvi.
9. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
Prijavitelji morajo prijavo z zahtevanimi podatki poslati v zaprtih ovojnicah v 30 dneh
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti,
Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje. Ovojnice
morajo biti označene z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v Občini Kočevje v letu 2011«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijave, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Iz postopka ocenjevanja
bodo izločene prijave, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih.
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10. Obravnava prijav: pravočasno prispele in popolne prijave bo strokovna komisija ovrednotila na podlagi meril za sofinanciranje programov. Odpiranje vlog ne
bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih
prijav bo komisija predlagatelje pozvala, da
prijavo dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih
prijavitelj v navedenem roku ne bo dopolnil,
bodo s sklepom zavržene.
11 Izid razpisa: prijavitelji bodo pisno
obveščeni o izidu razpisa v roku 8 dni po
sprejeti odločitvi. Z izbranimi prijavitelji bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
12. Kraj in čas, kjer zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo dobijo zainteresirani v sprejemni pisarni Občine Kočevje, Ljubljanska
c. 26, 1330 Kočevje (pritličje levo), vsak
dan, v času uradnih ur, ali na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/,
lahko pa jo, na podlagi poslanega zahtevka, tudi prejmejo po elektronski pošti. Zahtevek se pošlje na elektronski naslov: obcina@kocevje.si. Vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po
tel. 01/893-82-40.
Občina Kočevje
Št. 352-0010/2010-13
Ob-3544/11
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 86/10) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
objavlja
javni razpis
za prodajo zasedenega neprofitnega
stanovanja
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmeta prodaje:
1) Zasedeno neprofitno stanovanje
v Divači, na naslovu ulica Albina Dujca 4,
št. dela stavbe 9, z neto tlorisno površino
35,40 m². Stanovanje se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima
z Občino Divača sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas.
Izklicna cena: 28.000,00 EUR (brez davka).
IV. Ogled nepremičnin: interesenti za
nakup si lahko stanovanje ogledajo po dogovoru.
V. Pogoji prodaje:
1) Nepremičnina se prodaja v celoti po
sistemu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Stanovanje
zemljiškoknjižno ni urejeno, kar bo moral na
lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Vpis
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v zemljiško knjigo bo možen po vzpostavitvi
etažne lastnine.
2) Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku (najvišja ponujena cena).
Najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. Pred sklenitvijo
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (ko-
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likor to ne bo najemnik), bo prodajalec pozval predkupnega upravičenca na sklenitev
kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji
kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da
najemnik uveljavlja predkupno pravico, če
vplača varščino in poda ponudbo za nakup
nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi.
3) Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve in stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe plača kupec.
Kupec (najugodnejši ponudnik) je dolžan
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni
po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne
sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem
roku, se smatra, da je odstopil od sklenitve
pravnega posla in vplačana varščina zapade
v korist Občine Divača. V takem primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim
najugodnejšim ponudnikom. Kupec plača
kupnino v roku 30 dni po prejetju računa, ki
ga bo prodajalec izstavil kupcu po sklenitvi
pogodbe. Kupnina se plača na podračun
Občine Divača, št. 01219-0100006052, voden pri Banki Slovenije. Položena varščina
se všteje v kupnino. Original pogodba se
kupcu izroči po plačilu celotne kupnine in
pripadajočih stroškov.
4) Po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov nepremičnina preide v last in posest kupca s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi v skladu z določili
prodajne pogodbe.
VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja ponudb:
1) Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od
izhodiščne cene stanovanja, na podračun
Občine Divača, št. 01219-0100006052, sklic
00 4780010, voden pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine« do vključno dneva
zaključka zbiranja ponudb. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po izboru.
2) Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo in ponujeni znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p. ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
VII. Postopek:
1) Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah, na naslov: Občina

Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača,
do vključno petka, 8. julija 2011, do 12. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb –
ponudba za nakup stanovanja na ul. Albina
Dujca 4«. Na zadnji strani kuverte mora biti
naveden naziv in naslov ponudnika.
2) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3) Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 15 dneh po
izbiri.
5) Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
VIII. Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in odškodninske odgovornost ustavi. Dolžan pa je vrniti vplačano
varščino brez obresti.
IX. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača,
tel. 05/731-09-30, v času uradnih ur.
Občina Divača
Št. 0142-0001-2011/1
Ob-3545/11
Občina Vojnik na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09
– popravek in 65/09 – popravek), 6. člena
Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za
podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 106/10) in 14. člena
Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, 59/06,
67/06 in 85/10) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev koncesije
za izvajanje programa predšolske vzgoje
in varstva na območju Občine Vojnik. Občina Vojnik bo koncesijo podelila zasebnemu
vrtcu ali zasebniku, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov, kot so:
– da ima veljavno dovoljenje Ministrstva
za šolstvo in šport Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
– da ima odločbo MŠŠ o vpisu v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje
in izobraževanja,
– da razpolaga z ustreznimi strokovnimi
delavci, ki imajo predpisano izobrazbo ter
ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki
ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,
– da bo izvajal izključno javno veljaven
program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje,
– da ima poslovni in letni delovni načrt,
– da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni
program glede na potrebe pretežnega dela
uporabnikov,
– da ima izdano publikacijo za starše,
s katero predstavi program, ki ga izvaja ter
vsebine in metode dela,
– da bo opravljal dejavnost za ceno programa, kot ga določa občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Koncesija se podeli za določen čas za
obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.
Pričetek izvajanja koncesije je 1. 9.
2011.
Koncesija se podeli za 4 oddelke.
Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavi zasebni vrtec
ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene
za izvajanje javno veljavnih programov. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki morajo biti
priložena pri prijavi:
– veljavno dovoljenje Ministrstva za šolstvo in šport o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
– odločbo Ministrstva za šolstvo in šport
o vpisu v razvid izvajalcev javnoveljavnih
programov vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo, da razpolaga z ustreznimi
strokovnimi delavci, ki imajo predpisano izobrazbo,
– dokazilo, da razpolaga z ustreznimi
poslovnimi prostori ter opremo, ki ustrezajo
normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,
– pozitivno mnenje Strokovnega sveta
Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– poslovni načrt in letni delovni načrt,
– izjavo, da bo izvajal najmanj 9-urni
dnevi program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov,
– izjavo, da bo opravljal dejavnost za
ceno programa, kot jo določa občinski
svet.
Merila za izbor koncesionarja in predložitev ponudb:
1. ocena objekta, prostora in opreme
do 30 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), dostop in parkirna mesta;
2. nadstandardni program do 20 točk.
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši ali
kvalitetnejši, kot ga določa predpis, ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot
ga predvideva dnevni program;
3. število oddelkov do 15 točk. Ocenjuje
se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi
glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisanem obdobju. Ponudba,
ki vsebuje večje število oddelkov, kot je zahtevano, se oceni z najvišjim številom točk,
ostale ponudbe pa se ocenijo s sorazmerno
nižjim številom točk.
4. predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji do 10 točk.
Najugodnejša lastna cena programa dobi
najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
5. rok pričetka izvajanja javne službe do
10 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.
6. pisne pozitivne reference ponudnika
do 10 točk. Šteje se, da ima ponudnik reference, če že kvalitetno opravlja enako
dejavnost. Referenco lahko da koncedent
ali najmanj 10 staršev v zasebnem vrtcu
(reference staršev enega vrtca se štejejo
kot ena referenca).
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.

Prednost pri izbiri ima ponudnik, ki doseže največje skupno število točk glede na
navedena merila. V primeru, da največje
skupno število točk dosežeta dva ali več
ponudnikov, ima prednost pri izbiri tisti prijavitelj, katerega ponudba je bila višje točkovana glede na merilo pod tč. 1 tega člena,
kolikor navedeno merilo enakovredno izpolnjujeta dva ali več ponudnikov, ima prednost pri ponudbi tisti prijavitelj, katerega
ponudba je bila višje točkovana glede na
merilo določeno v tč. 2 tega člena.
Svojo ponudbo morajo ponudniki oddati v zaprti kuverti ter na prvi strani imeti
oznako »Ne odpiraj – Koncesija vrtec« in
navedenega naslovnika, na zadnji strani pa navedenega pošiljatelja. Ponudniki
lahko ponudbo oddajo v sprejemni pisarni
Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali pošljejo po pošti na naslov. Občina
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Kot
pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo
prispele v sprejemno pisarno Občine Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik najkasneje do
ponedeljka, 18. julija 2011, do 12. ure.
Komisija v roku 30 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na
podlagi postavljenih meril oceni. Komisija
o ocenjevanju izdela poročilo, ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po
končanem postopku izda občinska uprava,
na predlog tričlanske strokovne komisije
odločbo o izbiri koncesionarja. Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe
koncedent in izbrani koncesionar skleneta
koncesijsko pogodbo. Če se na razpis javi
le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane
pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v sprejemni pisarni Občine
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prav
tako bo razpisna dokumentacija na voljo na
uradni spletni strani občine, www.vojnik.si.
Informacije o javnem razpisu lahko ponudniki dobijo v času uradnih ur na Občini
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, pri
Urški Mužar, na tel. 03/780-06-23.
Občina Vojnik
Ob-3546/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 13/11) in Pravilnika o kriterijih in merilih
za sofinanciranje programov na področju
socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 52/06) objavlja Občina Radeče
razpis
za sofinanciranje programov
na področju socialnih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Radeče
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih
programov in projektov organizacij na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti
s strani občine.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega
razpisa, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci
izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost), za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij v prostore in nakup opreme
izvajalcev programa.
Izvajalci programov in projektov so lahko
organizacije, društva, združenja in zveze,
ki so registrirane za izvajanje socialnih in
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humanitarnih dejavnosti in na tem področju
tudi delujejo.
Višina razpisanih sredstev: orientacijska
vrednost razpisanih proračunskih sredstev
za leto 2011 je 5.000,00 EUR.
Razpisni pogoji
Izvajalci programov morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radeče oziroma delujejo na njenem območju ali delujejo izven območja Občine Radeče in imajo
program sestavljen tako, da vključuje tudi
občane Občine Radeče;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom o društvih (za društva);
– da so registrirani in najmanj eno leto
aktivno delujejo na socialnem in humanitarnem področju;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– 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.
Osnovna merila za izbor
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Razpisna dokumentacija
Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS, na oglasnih deskah in na spletni strani
Občine Radeče.
Od dneva objave javnega razpisa do
odločitve o izboru predlogov izvajalcev, se
pogoji in merila tega razpisa ne smejo spreminjati.
Obrazci za prijavo na razpis so v času
razpisa na voljo v vložišču Občine Radeče
ter na spletni strani, www.radece.si.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti vsa dokazila oziroma
priloge, ki jih zahteva javni razpis.
Razpisni roki in način dostave vlog
Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do 4. 7. 2011, do 14.30 v vložišču
Občine Radeče ali tega dne s priporočeno
pošto.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu, ki je priloga tega razpisa, in sicer za
vsak program na svojem obrazcu.
Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska
komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje
vlog ne bo javno. Pristojna strokovna služba občinske uprave lahko pozove posameznega vlagatelja k dopolnitvi vloge v osmih
dneh po odpiranju vlog.
Komisija iz prvega odstavka vloge ovrednoti v skladu z merili in kriteriji in pripravi predlog sofinanciranja, na podlagi katerega pristojna strokovna služba občinske
uprave izda sklep o izboru.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo
županu občine v roku osmih dni od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih
dneh od prejema pritožbe. Županova odločitev je dokončna.
Župan z izbranimi izvajalci programov
sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov.
Občina Radeče
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Javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti turističnih
društev in tistih društev, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem turizma v Občini
Sežana za leto 2011
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),
določil Odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 21/11) in
Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev,
ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja
turizma v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 43/02 in 43/07).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto
2011.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev:
Upravičenci do sredstev so turistična
društva in druga društva, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem turizma v Občini Sežana
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po zakonu o društvih,
– da imajo v statutu in v programu društva za leto 2011 opredeljene turistične aktivnosti,
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki so potrebni za delovanje društev,
– da v skladu z drugim odstavkom
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10)
neposredno odgovorna oseba za vodenje
poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje
društva ni funkcionar Občine Sežana ali
družinski član tega funkcionarja. Funkcionar
ali njegov družinski član je lahko zgolj član
društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje
društva v pravnem prometu.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že
prejeli sredstva na drugih razpisih Občine
Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2011 kakorkoli že financirani iz
proračuna Občine Sežana, niso upravičeni
do sredstev po tem razpisu.
5. Višina sredstev: višina predvidenih
sredstev je 18.400,00 EUR.
6. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini
Sežana najkasneje do 31. 1. 2012 podati
finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa.
7. Razpisni rok: razpis se zaključi 30. dan
od dneva objave.
8. Oddaja in dostava vlog
Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (3. Prijavni obrazec – vloga na razpis), biti mora čitljiva, na ustreznih
mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele do zadnjega dne predpisanega roka do
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15. ure, v sprejemno pisarno Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana in vloge, ki
bodo do vključno tega dne oddane priporočeno na pošti.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene
z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis Turizem« na prednji strani ovojnice.
Če je zadnji dan razpisnega roka nedelja, praznik Republike Slovenije ali kakšen
drug dela prost dan, se rok izteče na prvi
naslednji delovni dan.
Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
9. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za
področje, ki je predmet razpisa.
10. Obravnava vlog
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog
oziroma prijav v roku 8 dni po zaključku
razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno prispele in nepravilno označene vloge
oziroma prijave ne bodo odprte. Komisija bo
po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločila
vse vloge oziroma prijave prijaviteljev, ki jih
ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga oziroma prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin,
zahtevanih z razpisno dokumentacijo in so
naštete v javnem razpisu pod točko 12. Vlagatelje formalno nepopolnih vlog oziroma
prijav bo komisija pozvala k dopolnitvi v roku
8 dni po prejemu poziva. Nepopolne vloge
oziroma prijave, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom
zavržejo.
Programi se točkujejo. Vrednost točke
se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina
sofinanciranja posameznega programa je
odvisna od skupnega števila zbranih točk
in vrednosti točke. Komisija bo na podlagi
meril predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev.
Kolikor bodo na razpis prijavljeni programi
presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta
razdeljena v temu ustreznih deležih.
Predlog izbora programov in višine sofinanciranja bo komisija predložila direktorju
občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki bo na podlagi predloga
komisije izdal/a sklepe o izboru. O pritožbi
zoper sklep odloča župan Občine Sežana.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 30.
dneh po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik

v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba
št. 10, na voljo pa je tudi na spletni strani
Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal
05/73-10-139 mateja.grzetic@sezana.si.
13. Vsebina vloge oziroma prijave – obvezne priloge:
Vlogi oziroma prijavi na razpis je potrebno priložiti naslednje priloge
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– dokazilo o registraciji oziroma delovanju društva,
– fotokopijo statuta društva ali drugega
ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost, ki je predmet javnega razpisa, kolikor se je besedilo statuta društva oziroma drugega ustanovitvenega akta v času
od prijave na javni razpis v preteklem letu
spremenilo, sicer je potrebno prijavi priložiti
izjavo,
– izjavo, da ima društvo urejeno evidenco o članstvu v društvu,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran tudi iz
drugih postavk proračuna Občine Sežana
za leto 2011,
– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih,
– podpisano in žigosano izjavo v skladu
z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 45/10),
– ustrezno izpolnjen, parafiran in žigosan
vzorec pogodbe o sofinanciranju dejavnosti
turističnih društev in drugih društev, ki se
ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini
Sežana za leto 2011.
Komisija lahko naknadno zahteva
še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
Občina Sežana
Št. 410-0031/2011-4
Ob-3561/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Divača v obdobju 2008–2013 (Uradni list RS, št. 84/08),
Odloka o proračunu Občine Divača za leto
2011 (Uradni list RS, št. 29/11) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) objavlja
Občina Divača
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Divača za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za subvencioniranje
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 21.000,00 EUR in je zagotovljen v proračunu Občine Divača za leto 2011, na postavki 110001 »Sredstva za pospeševanje
kmetijstva po razpisu«.
V letu 2011 se iz navedenih sredstev
subvencionira naslednje ukrepe:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 11.000,00 EUR,
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– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu v višini 7.000,00 EUR,
– stroški transporta iz odročnih krajev
v višini 3.000,00 EUR.
Kolikor sredstva za posamezen ukrep
ne bodo porabljena v celoti, se lahko preostanek sredstev s sklepom župana prerazporedi za subvencioniranje ostalih ukrepov,
navedenih v tem razpisu. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se
ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost
upošteva vrednost 15.000,00 EUR. Najmanjši znesek pomoči, ki bo dodeljen, znaša 100,00 EUR. Davek na dodano vrednost
ni upravičen strošek. Upoštevajo se predračuni in računi izdani v letu 2011.
3. Upravičenci do subvencije
3.1. Do subvencije za izvedbo programov ali investicij so upravičene:
– Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Divača, so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
in majo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Divača oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih
občinah).
– Organizacije, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na
območju Občine Divača.
– Registrirana stanovska društva, interesna združenja in zveze, zavodi, organizacije
proizvajalcev ter druge izvajalske organizacije in institucije, ki delujejo na področju
kmetijstva in živilstva na območju občine.
3.2. Splošni pogoji subvencioniranja:
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili državno pomoč za isti namen
oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti,
določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne odobri. V primeru, da
bodo prejemniki sredstva nenamensko porabili, bodo morali sredstva v celoti, s pripadajočimi zakonskimi obrestmi vrniti, izgubili
pa bodo tudi pravico do drugih sredstev za
obdobje dveh let.
3.3. Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– načrt izvedbe investicije s popisom del
in finančno konstrukcijo,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov: za ukrepe s področja skupinskih
izjem predložiti predračun – v času po prejetem sklepu o odobritvi sredstev obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu
računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek …). Računi
in dokazila o plačilu računov morajo biti iz
obdobja od dne prejema sklepa do 23. 12.
2011,
– predračun ali račun za ukrepe s področja »de minimis« za obdobje celega leta
2011,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe
pri investicijah.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in

priloge. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem
roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
4. Ukrepi subvencioniranja
4. A. Skupinske izjeme
4. A. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov brez DDV
na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov brez DDV
za ostala območja,
– najvišji skupni znesek za posamezno
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 50% vrednosti naložbe brez
DDV.
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v občini Divača, so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Divača, oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih
občinah).
Upravičeni stroški
– stroški prve postavitve intenzivnih in
ekstenzivnih trajnih nasadov,
– stroški gradnje in adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti,
– stroški za nakup materiala, opreme
in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov ter stroški gradnje in adaptacije
čebelnjakov (gnojne jame in gnojišča za namen izpolnjevanja standarda Nitratne direktive se ne sofinancirajo),
– stroški za nakup nove kmetijske mehanizacije in opreme,
– splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se dodeli za še ne izvedene aktivnosti, investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– dokazilo o lastništvu zemljišča (lastninski list) ali najemno pogodbo za najmanj
5 let ali soglasje lastnika,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije/načrti,
– za sadovnjake velja pogoj vsaj 0,1 ha
površine iste sadne vrste, priložen mora
biti načrt postavitve sadovnjaka in ustrezni predračuni,
– pri naložbi za gradnjo in adaptacijo
hlevov in pri nakupu nove kmetijske mehanizacije morata biti izpolnjena oba naslednja
pogoja: minimalen GVŽ je 5 (priložen obrazec B zbirne vloge 2011) in 4 ha primerljivih
površin (razvidno iz izpisa iz registra),
– pri naložbi gradnje in adaptacije čebelnjakov mora imeti kmetijsko gospodarstvo
minimalno 30 čebeljih družin,
– prijavi morajo biti priloženi predračuni
tekočega leta,
– v času od izdaje sklepa o odobritvi
sredstev do 23. 12. 2011 obvezno predložiti še račun z datumom opravljene storitve
in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški
prejeme),
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne
službe oziroma izpis iz registra čebelnjakov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano,
– izjavo o resničnosti podatkov.
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4. A. 2. Zagotavljanje tehnične podpore
Predmet podpore:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin,
– svetovalne storitve,
– organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanje na njih,
– širjenje znanstvenih dognanj,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu,
gradiva za udeležence, stroški strokovnih
ekskurzij ipd.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih
biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški
priprave in dostave izdelkov za razstave,
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade.
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in
tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
in vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitev – predračuni oziroma računi iz leta 2011 o izvedenih/opravljenih storitvah. V primeru, da
bodo v fazi prijave predloženi predračuni,
bo potrebno naknadno po prejemu sklepa
o odobritvi sredstev do 23. 12. 2011, priložiti še račune ter dokazila o plačilu računov
(plačilni nalog, potrdilo o izvedbi transakcije,
blagajniški izdatek …),
– finančno ovrednoten program dela za
tekoče leto (2011),
– potrjen program dela za tekoče leto
(2011),
– seznam aktivnosti, izvedenih v obdobju
2010 na območju Občine Divača in predlog
aktivnosti za leto 2011,
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– dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Divača (seznam
članov).
4.B. Pomoči »de minimis«
4.B. 2. Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Namen ukrepa
– pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza
za/kilometer.
Upravičenci do pomoči:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Pogoji za pridobitev sredstev:
–
vlagatelj/izvajalec
transporta
mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj za obdobje od 1. 11. 2010 do
oddaje vloge,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– fotokopijo dokazila o registraciji oziroma izpolnjevanju pogojev opravljanja tovrstne dejavnosti.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa je proračunsko leto 2011, razen pri ukrepu »Pokrivanje
operativnih stroškov transporta iz odročnih
krajev«, kjer se upoštevajo tudi računu iz
meseca novembra in decembra 2010.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske
izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki
se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč
za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve
sredstev s strani Občine Divača do 23. 12.
2011. Računi in dokazila o plačilu računov
za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je 14 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS, na kar
naj računajo tudi prijavitelji, ki bodo vloge
oddali po pošti. Kot pravočasne vloge se
štejejo vloge prispele do določenega datuma osebno v sprejemno pisarno Občine
Divače oziroma po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215
Divača. Nepravočasnih vlog komisija ne
bo obravnavala in bodo naslovnikom neodprte vrnjene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo je potrebno vložiti v zaprti
kuverti, s pripisom: »Ne odpiraj Razpis za
kmetijstvo 2011 – Skupinske izjeme«, če
gre za subvencije s področja kmetijskih izjem (področji 4.A.1. in 4.A.2.) ali »Ne odpiraj
Razpis za kmetijstvo 2011 – De minimis«, če
gre za subvencije s področja »de minimis«
(področje 4.B.2).
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog
za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji
kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv
in polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenitev vlog: lomisija bo
obravnavala pravočasno prispele vloge
v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog bodo prijavitelji pozvani na
dopolnitev vloge. Nepopolne vloge, ki jih
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prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem
roku, se s sklepom zavržejo.
8. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 30 dni od oddaje vloge. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo
v sprejemni pisarni Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, in na Kmetijski svetovalni službi Sežana, Sejmiška 1a, Sežana.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi
na spletni strani Občine Divača: www.divaca.si.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite
na Občini Divača, pri kontaktni osebi Nataši
Macarol, tel. 05/73-10-938.
Občina Divača
Št. 014-6/2011
Ob-3562/11
Občina Kamnik na podlagi 6. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za
podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 126/06) ter sklepa
občinskega sveta z 31. seje, z dne 10. 3.
2010, št. 0322-2/2010 – 6, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Občine Kamnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik.
2. Predmet koncesije: javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva
v obsegu do 11 oddelkov (od tega vsaj 70%
oddelkov za I. starostno obdobje).
3. Območje izvajanja dejavnosti (lokacija koncesijskega objekta): KS Duplica, KS
Kamnik - Center, KS Novi trg, KS Perovo
in KS Nevlje.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program;
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
– imeti na območju, določenem v razpisu, zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi;
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– imeti večletni poslovni načrt in letni
delovni načrt;
– izvajati najmanj 9-urni dnevni program,
glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov (z zagotovitvijo poslovnega časa min.
od 5.30 do 17. ure);
– dejavnost opravljati za ceno programa,
kot jo določa občinski svet;
– predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, veljavno do uresničitve zavarovanja za izpolnjevanje pogodbenih določil
oziroma najkasneje do 30. 11. 2011.
5. Participacija občine: občina bo koncesionarjem, izbranim na javnem razpisu
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, namenila
nepovratna sredstva v višini 50.000 EUR
(brez obresti) na oddelek, vendar tretjino
v letu 2011. Naslednja tretjina sofinancerskega deleža bo koncesionarjem izplačana
mesec dni po sprejetem proračunu za leto
2012, vendar ne pred 31. 1. 2012, zadnja
tretjina pa mesec dni po sprejetem proračunu za leto 2013, vendar ne pred 31. 1.
2013.

6. Zavarovanje dejavnosti in participacije občine: ponudnik mora predložiti izjavo,
da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno
zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih
določil.
7. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija: 10 let, z možnostjo predčasnega odstopa
od koncesijske pogodbe – po 7 letih.
8. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 30. 9. 2011 do 10. ure.
9. Način predložitve ponudb: kandidati
morajo ponudbo predložiti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis: koncesija za področje predšolske
vzgoje«, v vložišče Občine Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden poln naziv in naslov
ponudnika.
Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile ponudnikom.
10. Merila za izbiro:
– ocena objekta, prostora in opreme –
30 točk,
– nadstandardni program – 20 točk,
– število oddelkov v posameznem okolišu – 15 točk,
– predlagana lastna cena programa –
10 točk,
– lokacija vrtca oziroma oddelka –
10 točk,
– rok pričetka izvajanja javne službe –
10 točk,
– pisne pozitivne reference ponudnika
– 5 točk.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
11. Čas odpiranja ponudb: 30. 9. 2011 ob
11. uri v prostorih Občine Kamnik (pritličje,
soba 17).
12. Dosegljivost razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Kamnik, www.kamnik.si od
datuma objave razpisa dalje. Kontaktna oseba: Katarina Ščetinin Sever (tel. 831-81-39;
katarina.sever-scetinin@kamnik.si) in Vesna Krmavnar (tel. 831-81-05).
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po
odpiranju ponudb.
Občina Kamnik
Št. 1/2011
Ob-3563/11
Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju
drugih ukrepov razvoja podeželja v Mestni
občini Maribor (MUV, št. 14/07) ter Odloka
o proračunu Mestne občine Maribor za leto
2011 (MUV, št. 5/2011)
razpis
za dodelitev pomoči de minimis
za razvoj podeželja v Mestni občini
Maribor za leto 2011
I. Predmet javnega razpisa in višina
sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo s pravili
o dodeljevanju pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2011 v okvirni višini 20.462 EUR
na proračunski postavki 161004 »Dopolnilne dejavnosti« za naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in
nekmetijsko dejavnost.
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Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev,
ki jih bo pridobil posamezni upravičenec,
odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo je do 5.000 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
II. Upravičenci: za nepovratna sredstva finančne pomoči po tem razpisu lahko zaprosijo pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih
proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem in kmetijskimi površinami
na območju občine oziroma njihovi družinski člani ali v njihovem imenu pooblaščeni
vlagatelji.
III. Ukrepi
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa nove opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev za vse navedene upravičene stroške (natančneje so
pogoji določeni v razpisni dokumentaciji):
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali
– kolikor kandidira upravičenec, ki še
nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči ali
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še
vsaj 2 leti po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 11. 9. 2010
do 9. 9. 2011. Dokazilo o plačilu računa je
plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 9. 9. 2011.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj vloga: Razpis kmetijstvo – de minimis« dostaviti na naslov
Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge oddane na sedežu
Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi 15, do vključno 9. 9. 2011 do
13. ure oziroma poslane po pošti s poštnim
žigom do vključno 9. 9. 2011. Na hrbtni
strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo
najkasneje do 23. 9. 2011. Odpiranje vlog ni
javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga

ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni do 11. 11. 2011.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi 15,
pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si,
rubrika »razpisi in javne objave«. Za dodatne informacije lahko pokličete Petro Klarič,
tel. 220-13-87 ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si, z navedbo
»razpis kmetijstvo – de minimis«.
Mestna občina Maribor
Št. 331-0001/2011
Ob-3577/11
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00, 62/00, 114/01, 20/06 in
45/08), Odloka o proračunu Občine Črna
na Koroškem za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 38/11 z dne 14. 5. 2011), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem za programsko obdobje 2011/2013
(Uradni list RS, št. 90/11), Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. priglasitve: K-BE146-5883679-2011,
Mnenje Ministrstva za finance, št. priglasitve: M001-5883679-2011 (v nadaljevanju:
občina) objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Črna na Koroškem
v letu 2011
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Črna na Koroškem v letu 2011.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
23.823,00 € in za pomoči po pravilu de minimis 3.287,00 €.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje ureditvenih načrtov za:
hleve-prosta reja, ki se bo izvajala v letu
2011 in bo predmet prijave na razpis za
dodelitev sredstev na področju kmetijstva,
je lahko začeta pred izdajo upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški
po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka
razpisnega postopka.
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu de
minimis; sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu pa se upoštevajo upravičeni
stroški od 1. 1. 2011 do zaključka razpisnega postopka.
III. Upravičenci
Upravičenci:
– upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa.
IV. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
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A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali, boljše
izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
A1. Sofinanciranje v posodabljanje
kmetijskih gospodarstev in rastlinsko pro
izvodnjo:
–
višina
razpisanih
sredstev:
23.823,00 €.
Sofinancirajo se:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in
nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, v kolikor investicija presega
vrednost 10.000,00 €;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...)
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
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– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči,
…);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z omejenimi dejavniki,
vendar največ do višine 2.500,00 €.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Občine
Črna na Koroškem in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (obrazci: A-primar, B1primar in C-primar),
– kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2011 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2011«.
B. Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo
učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti
preživetja.
B1. Sofinanciranje strokovnih društev
– višina
razpisanih
sredstev:
3.250,00 €.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma dokazila, zahtevana
z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
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za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in
tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100% stroškov, vendar do največ 1.000,00 €;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (obrazci: A-primar, B2-primar
in C-primar),
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2011-sofinanciranje strokovnih društev«.

Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C. Sofinanciranje naložb za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih
mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in
utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Namenjen je naložbam, ki so potrebne
za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti
ali za posodobitev že obstoječe dopolnilne
dejavnosti.
Višina razpisanih sredstev: 2.437,00 €.
Cilji ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov),
(2) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
(3) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike));
(5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji
(oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo,
skodlami in skriljem, peka v kmečki peči,
izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz
lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno
kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in
dišavnic);
(6) pridobivanje in prodaja energije iz
obnovljivih virov na kmetiji;
(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
(9) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
(10) aranžiranje ter izdelava vencev,
šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
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– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani investiciji
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči,
– do 50% upravičenih stroškov, vendar
največ do 2.500,00 €.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(Obrazci: A – de minimis, B – de minimis
in C – de minimis).
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne izjave.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2011 – sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti«.
D. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev
Namen ukrepa:
Zaradi neekonomskih prevozov v odročnih, razpršenih območjih občine pokrivati
dodatne stroške transporta in opreme.
Višina razpisanih sredstev: 850,00 €.
Cilji ukrepa:
– ohraniti gospodarsko dejavnost in transportne mreže na odročnih območjih.

Predmet podpore:
Pokrivanje dodatnih stroškov prevoza
(transporta in opreme).
Upravičenci:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta;
– subjekti, ki so registrirani in opravljajo
gospodarsko dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti transporta;
– predložiti seznam lokalnih, odročnih
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno;
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški
– stroški transporta na odročnih območjih.
Podpore se ne dodelijo za:
– financiranje prevoza na rednih, lažje
dostopnih progah.
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči
– do 100% upravičenih stroškov za prevoz (transport in opremo).
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
pokrivanje dodatnih stroškov transporta in
opreme iz odročnih krajev
(Obrazci: A – de minimis, B – de minimis
in C – de minimis).
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– registracijo za opravljanje dejavnosti
transporta;
– predložiti seznam lokalnih, odročnih
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2011 – sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti«.
V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost (po pravilu
de minimis), ki se bo izvajala v letu 2011 in
bo predmet na ta razpis je lahko začeta pred
izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
vendar pa se mora smiselno zaključiti do
25. novembra 2011, upravičenci pa morajo
v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena
dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene
po uredbi za skup. Izjeme pa velja pravilo iz
II. poglavja, točka 1.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem, ali osebno v sprejemni pisarni
občine do vključno 28. 7. 2011 (velja datum
poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga za javni razpis Kmetijstvo 2011 (ter
ukrep na katerega se prijavlja)«. V primeru,
da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni ovojnici.
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Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjeni prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2011,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem pravilniku odloča direktor občinske
uprave ali druga od direktorja pooblaščena
oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za
posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora
vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila,
in sicer:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene
pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve
je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih
vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Na podlagi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Črna na Koroškem v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi
sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih
sredstev. Občina Črna na Koroškem bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri
se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne
pravice in obveznosti.
VIII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Črna na Koroškem:
http://www.crna.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, na Občini Črna na Koroškem, Center 101, 2393
Črna na Koroškem.
X. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani po tel. 02/870-48-12, ali osebno pri Dragici Mazej ali na elektronskem
naslovu: dragica.mazej@crna.si.
Občina Črna na Koroškem
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Javne dražbe
Ob-3549/11
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/2010) ter sklepa o letnem načrtu
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Ribnica za leto 2011,
št. 478-0024/2011, ki ga je dne 3. 3. 2011
sprejel Občinski svet Občine Ribnica,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 1012/2, k.o. Ribnica, travnik
v izmeri 403 m2,
b) parc. št. 3351/1, k.o. Dolenja vas, neplodno v izmeri 88 m2.
Nepremičnina pod točko 2.a) ima status
stavbnega zemljišča in se nahaja v zahodnem delu naselja Ribnica, imenovanem
Mlaka. Nepremičnina nima urejenega neposrednega dostopa iz javne površine temveč je dostop do zemljišča posreden iz Kosovelove ulice preko sosednjih parcel. SZ
parcele prečka javni vodovod, mimo parcele
poteka tudi nizkonapetostno elektro omrežje. Zemljišče se nahaja v območju urejanja
R7/S2 – v območju stanovanjske namembnosti.
Nepremičnina pod točko 2.b) ima status
stavbnega zemljišča in se nahaja v osrednjem delu naselja Dolenja vas, neposredno
ob desnem bregu vodotoka Ribnica, zaradi
česar je občasno poplavno ogrožena. Zemljišče ima urejen dostop iz javne prometne
površine. Zemljišče je komunalno opremljeno z asfaltirano javno cesto, javnim elektro
omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem.
Zemljišče se nahaja v poselitvenem območju naselja Dolenja vas R6/S1 – v območju
stanovanjske namembnosti.
3. Vrsta pravnega posla za vse predmete
prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.a) 12.896,00 EUR, najnižji znesek
višanja: 50 EUR,
– izklicna cena za nepremičnino pod točko 2.b) 1.267,20 EUR, najnižji znesek višanja: 50 EUR.
Izklicna cene ne vključuje zakonsko določenega 20% davka na dodano vrednost
oziroma 2% davka na promet nepremičnin,
ki ga plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic:
00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna

pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 12. julija 2011,
v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica in sicer za predmete:
– pod 2.a) ob 11. uri,
– pod 2.b) ob 11.30.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je
treba nakazati na transakcijski račun Občine
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ
722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana varščina bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o vseh predmetih prodaje na Občini Ribnica, kontaktna oseba
Ana Lesar Oražem, tel. 01/837-20-10.
11. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2. se prodajo
v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za
nepremičnine,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek s soglasjem predstojnika ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri

čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica, www.ribnica.si
Občina Ribnica
Ob-3550/11
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica, št. 352-9/2011 z dne 3. 6. 2011
javno dražbo
za oddajo profitnega stanovanja
v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet oddaje v najem
Profitno dvosobno stanovanje v stanovanjski stavbi, na Prijateljevem trgu 12,
1310 Ribnica, katera stoji na parc. št. 1916,
k.o. Ribnica, neto tlorisna površina stanovanja je 47,87 m2.
Stanovanju pripadata klet in terasa. Stanovanje je neopremljeno.
3. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko: najemna pogodba.
V najemni pogodbi bo navedeno, da najemnik v stanovanju ne sme imeti domačih
živali.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.: 161,41 EUR, najnižji
znesek višanja: 5 EUR.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji
(inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.
5. Način in rok plačila najemnine
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica.
Položena varščina se všteje v plačilo prve
najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški
obsegajo predvsem stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti
in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo
povzroča najemnik.
Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik
dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno
povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu
bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 1,3% v roku osmih dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik
stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi
normativi in standardi ter, da so poravnane
vse obveznosti do najemodajalca.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 12. julija 2011,
v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska
cesta 3, Ribnica, in sicer ob 12. uri.
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7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini ene izklicne mesečne najemnine. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica,
št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja), z navedbo
»plačilo varščine za najem stanovanja«.
8. Plačana kavcija bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku
3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
9. Ogled predmetnega stanovanja
bo možen po predhodnem dogovoru na
tel. 01/837-20-28 (Zalka Gorše).
10. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, ki so izpolnile pogoj polnoletnosti.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– potrdilo o državljanstvu RS ali osebno
izkaznico ali potni list,
– overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, EMŠO in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. toč-
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ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
možno podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,
– komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve
pravnega posla, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, pri čemer se
dražiteljem v roku 3 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica: www.ribnica.si.
Občina Ribnica

Ob-3568/11
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 40. člena
Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
(Medobčinski uradni vestnik, št. 1/09-UPB1)
in skladno s programom prodaje nepremičnin v letu 2011, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor bo izvršil prodajo naslednjih stanovanj v Mariboru po naslednjih izklicnih
cenah:
Zap.
št.

Naslov

Št.
stan.

Vrsta
(št. sob)

Etaža

Leto
gradnje

1S

pritličje

1936

Površina
(bruto)
m2

Izklicna cena
v EUR

Kavcija v višini
10% izklicne
cene v EUR

44,53

34.800,00

3.480,00

1

BETNAVSKA CESTA 49

1

2

BETNAVSKA CESTA 108

113

1S

3. nads.

1956

47,16

28.500,00

2.850,00

3

CESTA XIV. DIVIZIJE 4

5

gars.

podstr.

1902

31,54

8.900,00

890,00

4

CESTA XIV. DIVIZIJE 88
(prodaja 1/2 stanovanjske
hiše)

/

1S

pritličje

1906

48,10

16.800,00

1.680,00

5

CIRIL-METODOVA
ULICA 18

6

1S

1890

30,50

9.700,00

970,00

6

DELAVSKA ULICA 6

4

1S

pritličje

1929

30,61

22.100,00

2.210,00

7

IZTOKOVA ULICA 23

1

1S

kletno

1939

54,20

12.000,00

1.200,00

8

KOROŠKA CESTA 50

7

2S

pritličje

1892

61,26

32.500,00

3.250,00

podst.

9

KOROŠKA CESTA 56

4

1S

pritličje

1890

20,56

10.500,00

1.050,00

10

KOROŠKA CESTA 56

5

1S

pritličje

1890

21,76

12.000,00

1.200,00

11

KOROŠKA CESTA 56

6

gars.

pritličje

1890

15,33

7.900,00

790,00
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Št.
stan.

Vrsta
(št. sob)

Etaža

Leto
gradnje

Površina
(bruto)
m2

Izklicna cena
v EUR

Kavcija v višini
10% izklicne
cene v EUR

12

KOROŠKA CESTA 56

8

1S

1. nads.

1890

23,33

11.200,00

1.120,00

13

KOROŠKA CESTA 56

13

1S

1. nads.

1890

34,33

16.400,00

1.640,00

14

KOROŠKA CESTA 58

2

1S

pritličje

1800

34,19

12.500,00

1.250,00

15

KOROŠKA CESTA 90

6

1S

pritličje

1897

39,62

13.500,00

1.350,00

16

KOROŠKA CESTA 90

9

gars.

pritličje

1897

24,86

9.600,00

960,00

17

KOROŠKA CESTA 90

15

2S

1. nads.

1897

59,98

20.400,00

2.040,00

18

KOROŠKA CESTA 90

16

1S

1. nads.

1897

16,99

6.500,00

650,00

19

KOROŠKA CESTA 90

18

1S

1. nads.

1897

33,41

11.400,00

1.140,00

20

KOROŠKA CESTA 90

20

1S

1. nads.

1897

41,47

14.200,00

1.420,00

21

LJUBLJANSKA ULICA 4

10 in 11

2S

podstr.

1925

47,35

19.000,00

1.900,00

22

SODNA ULICA 25

2

3S

2. nads.

1911

94,75

42.000,00

4.200,00

23

TRUBARJEVA ULICA 4

10

1S

podstr.

1903

33,65

16.000,00

1.600,00

24

ULICA HEROJA STANETA
22

1

1S

kletno

1898

46,44

13.600,00

1.360,00

25

ULICA HEROJA STANETA
22

2

1S

kletno

1898

32,87

10.700,00

1.070,00

26

VOJAŠNIŠKI TRG 8

140.500,00

14.050,00

Celotni objekt tlorisne površine
720,00 m2 na parc. št. 1628,
k.o. Maribor-grad

1890

Skupna
površina parc.
št. 1628 je
364,00 m2

* Nepremičnina pod zap. št. 4 – predmet prodaje je solastniški delež stanovanjske hiše v višini ½ od celote.

II. Znesek višanja: znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša
200,00 EUR.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodajna pogodba se sklene
z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku
dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec)
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od nakupa.
IV. Način in rok plačila kupnine: kupnino je potrebno plačati v 30 dneh od sklenjene pogodbe na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za
javna plačila v Slovenski Bistrici. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba
za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
zemljiškoknjižno dovolilo izdano po plačilu
celotne kupnine.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
v II. nadstropju v Dvorani generala Rudolfa
Maistra, dne 5. 7. 2011 ob 11. uri.
VI. Višina kavcije: dražitelji morajo do
vključno 30. 6. 2011 plačati kavcijo v višini
10% izklicne cene na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
št.: 01270-6950971157 z navedbo »kavcija
za zap. št. ___«.
Navedba zaporedne številke nepremičnine je obvezna.
VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
kavcije

Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
od dneva dražbe oziroma v primeru predkupne pravice po uveljavljanju le-te.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo
in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se
varščina zadrži. Organizator javne dražbe
zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
VIII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Dražitelji se morajo na dan javne dražbe
od 10.30 do najkasneje 10.50, osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TRR računa (z navedbo
banke) za primer vračila kavcije;
2. osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
3. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
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 overjeno pooblastilo za zastopanje na
javni dražbi;
6. 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;
7. 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, star največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Po oddaji zgoraj navedenih dokumentov
pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelji ne smejo zapuščati prostora,
kjer se odvija javna dražba oziroma če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti.
IX. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno in po stanju nepremičnin
v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
– Pri nepremičninah pod zaporednimi
številkami 3, 4, 5, 6, 7, od 9 do vključno
20 ter 22, 23 in 26 ni vzpostavljene etažne
lastnine.
– Vse nepremičnine so proste oseb in
stvari, z izjemo nepremičnine pod zaporedno št. 7, ki je zasedena.
– Nepremičnine pod zaporednimi številkami 8, 15, 16, 17, 18, 19 in 20 so registrirane enote kulturne dediščine.
– Mestna občina Maribor ima v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) pri
nepremičnini pod zaporedno št. 26 predkupno pravico.
– Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah pod zaporednimi št. 1, 4 in 22 imajo
v skladu s 124. in 66. členom veljavnega
Stvarnopravnega zakonika pri odkupu stanovanja predkupno pravico, ki jo bodo lahko
na podlagi 508. člena veljavnega Obligacijskega zakonika uveljavljali v 30 dneh po
prejemu pisnega obvestila Javnega med-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
občinskega stanovanjskega sklada o višini
izdražene cene.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške notarske
overitve podpisa prodajalca in stroške vpisa
prodane nepremičnine v zemljiško knjigo.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Če dva ali več dražiteljev draži isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne
pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem.
X. Ogled:
Ogled nepremičnin bo možen:
– dne 21. 6. 2011, pod zap. št. 1: od od
9.00–10.00, št. 2: od 10.30–11.30, št. 3: od
12.00–13.00, št. 4: od 13.30–14.30;
– dne 22. 6. 2011, pod zap. št. 5: od
9.00–10.00, št. 6: od 10.30–11.30, št. 7: od
12.00–13.00, št. 8: od 13.30–14.30, št. 9-13:
od 15.00–16.00;
– dne 23. 6. 2011, pod zap. št. 14: od
9.00–10.00, št. 15-20: od 10.30–11.30, št. 21:
od 12.00–13.00, št. 22: od 13.30–14.30;
– dne 24. 6. 2011, pod zap. št. 23: od
9.00–10.00, št. 24-25: od 10.30–11.30,
št. 26: od 12.00–13.00.
XI. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javne
dražbe do sklenitve pravnega posla.
XII. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 02/250-63-10.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor, www.jmssmb.si
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Ob-3554/11
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o začetku postopka redne likvidacije
družbe (št. 47701-16 z dne 24. 12. 2009)
Likvidacijski upravitelj Rudnika živega srebra Idrija, d.o.o. – v likvidaciji, Bazoviška 2,
5280 Idrija, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Idriji – objekti
in parcele na območju jaška Delo
Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Rudnik živega srebra Idrija
d.o.o. – v likvidaciji, Bazoviška ulica 2, 5280

Idrija, mat. št. 5040817, ID št. za DDV: SI
71912029.
Predmet javne dražbe so:
A. Nepremičnine na območju jaška Delo
v Idriji, in sicer:
– parc. št. 2231/1, dvorišče, v izmeri
4.819 m2 in zemljišče pod stavbo, v izmeri
1.225 m2. Na omenjeni parceli je zgrajena
stavba bivših garderob, ki so deloma preurejene v delavnico in zgradba transformatorske postaje iz katere pa je demontirana
vsa oprema;
– parc. št. 2233, zemljišče pod zgradbo,
v izmeri 306 m2. Na omenjeni parceli je
zgrajena lopa za skladišče materiala;
– parc. št. 2234, zemljišče pod zgradbo,
v izmeri 256 m2. Na omenjeni parceli je
zgrajena upravna stavba jamskih obratov;
– parc. št. 2238, dvorišče, v izmeri 278
m2;
– parc. št. 2239, dvorišče, v izmeri 221
m2;
– parc. št. 2240, gozd, v izmeri 1.306
m2;
– parc. št. 2241, gozd, v izmeri 763 m2;
– parc. št. 2254, pašnik, v izmeri 377
m2;
– parc. št. 2255, pot, v izmeri 230 m2.
Parcela št. 2231/1, je vpisana v zk. vložku št. 1105, k.o. Idrija – mesto, ostale parcele pa v zk. vložek št. 594, k.o. Idrija mesto.
720 k.o., vse pri Okrajnem sodišču v Idriji.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Idrija, št. 3501-0585/2010, z dne 25. 11.
2010 izhaja, da so vse parcele po osnovni
namenski rabi stavbno zemljišče. Občina
Idrija ima predkupno pravico (Odlok o predkupni pravici Občine Idrija – Uradni list RS,
št. 21/03).
Vsi objekti so prazni. Stavba jaška s stolpom (parcela št. 2231/2), kovačija (parcela št. 2236) in nakladalna postaja (parcela
št. 2235) so proglašeni za spomenik državnega pomena in niso predmet prodaje. Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu
(kolikor bo le ta izrazil željo) dovolil vpisati
služnostno pravico hoje in vožnje v breme
parcele št. 2231/2.
Izklicna cena je 594.000,00 €.
Najnižji znesek višanja je 250,00 €. Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka
na promet nepremičnine, ki ga poleg kupnine plača kupec.
Način in rok plačila kupnine
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno. Kupec bo moral prodajno pogodbo skleniti v roku 8 dni po pridobitvi potrdila Občine Idrija, da ne uveljavlja predkupne pravice. V primeru, da se Občina Idrija
ne odpove predkupni pravici, se uspelemu
dražitelju vrne varščino.
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Kupnino mora kupec plačati v roku 15 dni
po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je prodajna pogodba razdrta,
pogodbeni stranki prosti vseh obveznosti,
prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano
varščino.
Kupnino bo kupec poravnal v enkratnem
znesku na transakcijski račun prodajalca,
št. 0475-2000-0325-485, odprt pri banki
Nova KBM d.d. Kupec bo poleg dosežene
kupnine dolžan plačati še davek na promet
nepremičnin, stroške overovitve pogodbe,
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist in morebitne druge
stroške.
Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se
bo vršila dne 6. 7. 2011, ob 10. uri, v sejni
sobi, v prvem nadstropju na sedežu prodajalca, Bazoviška ulica 2, Idrija.
Varščina
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Varščina se plača na transakcijski
račun prodajalca, št. 0475-2000-0325-485,
odprt pri banki Nova KBM, s pripisom namena nakazila »Javna dražba«.
Neuspelemu dražitelju bo varščina vrnjena v roku petih delovnih dni po končani javni
dražbi brez obresti. Uspelemu dražitelju se
bo vplačana varščina vštela v kupnino.
Pogoji za udeležbo na javni dražbi in
ogled predmetov javne dražbe:
Ogled nepremičnin, ki so predmet te
javne dražbe, je možen po predhodnem
dogovoru z likvidacijskim upraviteljem Markom Cigaletom, tel. 05/37-43-920, e-pošta:
rudnik.idrija@s5.net, ki posreduje tudi vse
druge informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin. Pravne osebe morajo
prodajalcu pred začetkom dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma državljanstvu članice Evropske
unije. Pooblaščenci dražiteljev morajo pred
začetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane.
Opozorilo: prodajalec lahko kadarkoli
ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne
izkazane stroške.
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.
– v likvidaciji
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Razpisi delovnih mest
Ob-3551/11
Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 25. 4. 2003
razpisuje Štajerski tehnološki park d.o.o.
prosto delovno mesto
direktorja družbe.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– izobrazba VII. stopnje ekonomske, tehnične, organizacijske ali pravne smeri;
– reference na področju poznavanja podpornega okolja za podjetništvo;
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, najmanj 5 let vodstvenih izkušenj;
– izkušnje s področja projektnega vodenja;
– znanje angleškega jezika (zaželeno
znanje nemškega jezika);
– zaželjeno je poznavanje ustreznih programov in postopkov EU;
– usposobljenost za samostojno delo
z računalnikom;
– državljanstvo RS;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne
sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– kandidat se ne sme ukvarjati z dejavnostjo, ki je v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo ŠTP d.o.o.;
– kandidat predloži načrt nadaljnjega
razvoja Štajerskega tehnološkega parka
v obliki poslovnega načrta za obdobje trajanja mandata.
Mandat razpisanega delovnega mesta
je 4 leta. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite
priporočeno, na naslov Štajerski tehnološki
park d.o.o., Pesnica pri Mariboru 20a, 2211
Pesnica pri Mariboru, v 15 dneh po objavi razpisa, z obveznim pripisom na kuverti
»Vloga na razpis za direktorja ŠTP«.
Štajerski tehnološki park d.o.o.
Ob-3556/11
Svet zavoda – Center za idrijsko dediščino, Mestni trg 1, 5280 Idrija, je v skladu
z 10. členom Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda – Center za idrijsko dediščino (Uradni list RS, št. 55/10, 73/10) sprejel sklep
o objavi javnega razpisa za imenovanje
direktorja javnega zavoda – Center za
idrijsko dediščino.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo poleg predpisanih
zakonskih pogojev izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– VII. stopnja izobrazbe,
– 4 leta ustreznih delovnih izkušenj,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– znanje angleškega jezika na višji ravni,
– predložen petletni načrt s finančnim
okvirom poslovanja zavoda.
Za izpolnjevanje pogojev ustreznih delovnih izkušenj ter organizacijskih in vodstvenih

sposobnosti se šteje delovna doba na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu oziroma izkušnje s projektnim vodenjem.
Izpolnjevanje pogojev zahtevane izobrazbe in višje ravni znanja angleškega jezika se izkazuje z izjavo kandidata.
Obseg dela in naloge direktorja so podrobneje navedene v 10. členu Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda – Center za
idrijsko dediščino (Uradni list RS, št. 55/10,
73/10).
Kandidati pošljejo svoje pisne prijave priporočeno po pošti z vsemi dokazili in gradivi
na naslov: Center za idrijsko dediščino, svet
zavoda, Mestni trg 1, 5280 Idrija, s pripisom:
»Ne odpiraj! Za razpis – direktor CID«, in sicer najkasneje do torka, 28. junija 2011.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe (navedena stopnja in
smer izobrazbe, datum zaključka ter ustanova),
2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih
zaposlitvah (naveden datum sklenitve in
prekinitve zaposlitve delovnega razmerja
ter kratek opis dela),
3. izjavo o znanju angleškega jezika na
višji ravni (navedena vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija),
4. petletni načrt dela zavoda s finančnim
okvirom poslovanja zavoda,
5. kratek življenjepis kandidata z navedbo pridobljenih znanj in veščin,
6. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
7. izjavo, da kandidat dovoljuje svetu zavoda pridobitev podatkov iz uradnih evidenc
drugih organov za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev.
O izboru bo svet zavoda odločal na
podlagi preučitve prispelih prijav (gradiv in
priloženih dokazil), kandidati bodo o izbiri
obveščeni najkasneje do srede, 13. julija
2011. Svet zavoda se lahko na podlagi prostega preudarka odloči tudi za dodatne načine pridobivanja informacij o primernosti
kandidata (razgovor, ugotavljanje poslovnih in strokovnih lastnosti kandidatov, reference, predložitev dodatnih dokazil ipd.).
Svet zavoda prepozno prispelih vlog ne bo
obravnaval.
Direktorja imenuje svet zavoda po pridobljenem soglasju Občinskega sveta Občine Idrija, in sicer za mandatno obdobje
petih let.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Kontakt
za
dodatne
informacije:
tel. 05/37-34-504, e-pošta: simon.bizjak@idrija.si.
Svet zavoda – Center za idrijsko
dediščino

Št. 15/11-3
Ob-3566/11
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi
prvega odstavka 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02
in 103/07 – ZDR), javno objavlja dve prosti
uradniški delovni mesti za določen čas
svetovalec v službi za analizo in mednarodno sodelovanje (v nadaljevanju
SAMS) in strokovni sodelavec v službi
za analizo in mednarodno sodelovanje
(v nadaljevanju SAMS).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
v SAMS:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit ali magisterij
pravnih znanosti,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih,
– višja raven znanja dveh svetovnih jezikov (angleščina, nemščina ali francoščina)
s poznavanjem pravne terminologije,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Višja raven znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje
vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in
pisno tvorjenje slogovno primernih besedil.
2. zasedbo delovnega mesta Strokovni
sodelavec v SAMS:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– eno leto delovnih izkušenj na pravniških delih,
– višja raven znanja dveh svetovnih jezikov (angleščina, nemščina ali francoščina)
s poznavanjem pravne terminologije,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Višja raven znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje
vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in
pisno tvorjenje slogovno primernih besedil.
II. Naloge Svetovalca v SAMS in Strokovnega sodelavca v SAMS:
1. Naloge Svetovalca v SAMS:
– zbiranje podatkov in pripravljanje zahtevnejših primerjalnopravnih gradiv ter analiz za zadeve iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– pripravljanje zahtevnejših gradiv in podatkov, ki jih zbirajo mednarodna združenja in za sodelovanje pri delu mednarodnih
združenj, katerih član je Ustavno sodišče,
– prevajanje odločb in sklepov ter evidenčnih stavkov,
– spremljanje ustavnosodne presoje ter
sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje
obvestil o tem,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predstojnika službe ali
generalnega sekretarja.
2. Naloge Strokovni sodelavec v SAMS:
– zbiranje podatkov in priprava primerjalnopravnih gradiv za zadeve iz pristojnosti
Ustavnega sodišča,
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– pripravljanje gradiv in podatkov, ki jih
zbirajo mednarodna združenja in za sodelovanje pri delu mednarodnih združenj, katerih
član je Ustavno sodišče,
– prevajanje odločb in sklepov ter evidenčnih stavkov,
– spremljanje ustavnosodne presoje ter
sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje
obvestil o tem,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predstojnika službe ali
generalnega sekretarja.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– visoka raven znanja slovenskega jezika.
Kandidata, s katerima bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, ne bosta
imenovana v naziv. V pogodbi o zaposlitvi
se bodo kandidatu za delovno mesto Svetovalec v SAMS določile pravice oziroma dolžnosti glede na naziv svetovalec II v SAMS
(44. plačni razred – 2.585,09 EUR), Strokovnemu sodelavcu v SAMS pa se bodo
pravice oziroma dolžnosti določile glede na
naziv svetovalec III v SAMS (42. plačni razred – 2.390,04 EUR).
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati za zasedbo delovnega
mesta Svetovalec v SAMS morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru,
da je kandidat pridobil magisterij pravnih
znanosti v tujini, mora priložiti tudi dokazilo,
da je v tujini podeljeni naslov enakovreden
slovenskemu znanstvenemu naslovu magister znanosti),
– fotokopijo dokazila o pridobljenih
2 letnih delovnih izkušnjah na pravniških
delih,
– fotokopija potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
višje ravni znanja svetovnih jezikov, ki sta
pogoj za zasedbo delovnega mesta,
– dokazila o tem, da ima kandidat izkušnje z ustreznim svetovnim jezikom s poudarkom na pravni terminologiji,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva objave tega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave
tega delovnega mesta na Zavodu RS za
zaposlovanje),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati za zasedbo delovnega mesta Strokovni sodelavec v SAMS morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:

– fotokopijo diplome,
– fotokopijo dokazila o pridobljenih 1 letnih
delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
višje ravni znanja svetovnih jezikov, ki sta
pogoj za zasedbo delovnega mesta,
– dokazila o tem, da ima kandidat izkušnje z ustreznim svetovnim jezikom s poudarkom na pravni terminologiji,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva objave tega delovnega
mesta na Zavodu RS za zaposlovanje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo
ne sme biti starejše od dneva objave tega
delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
3. Kandidati lahko pisne prijave z zahtevanimi dokazili vložijo do 4. 7. 2011. Ustavno
sodišče ne pridobiva podatkov iz uradnih
evidenc.
4. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101
Ljubljana, z navedbo »Ne odpiraj – javna
objava Svetovalec v SAMS« oziroma »Ne
odpiraj – javna objava Strokovni sodelavec
v SAMS«.
VI. Izbira kandidata se bo opravila na
podlagi pregleda predložene dokumentacije
in z morebitnim razgovorom.
VII. Z izbranima kandidatoma bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas nadomeščanja, tj. do 31. 12. 2012, s polnim delovnim
časom.
VIII. 1. Informacije o izvedbi razpisa dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure, na
tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javna objava se objavi na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje in na
spletni strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 70/2011
Ob-3567/11
Svet Centra za socialno delo Maribor,
Dvorakova ul. 5, Maribor, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96 in 36/00), 56., 57. in 69. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2) ter 32. in 33.člena Statuta Centra
za socialno delo Maribor objavlja javni razpis
za prosto delovno mesto:
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Maribor.
Skladno s Statutom Centra za socialno
delo Maribor mora kandidat/ka poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, določene v 56. in
57. členu Zakona o socialnem varstvu:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, pet let delovnih izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu ter dvajset let
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu za delo na področju
socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
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zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje,
– za direktorja je lahko imenovan tudi
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa
za vodenje iz prejšnjega odstavka, mora pa
ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega
programa ne opravi v roku, mu/ji mandat na
podlagi zakona preneha.
Kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno obdobje petih let in sklenil/a pogodbo
o zaposlitvi za določen čas mandatnega
obdobja. Mandat bo nastopil/a, ko bo po
končanem izbirnem postopku podal soglasje še minister, pristojen za socialno varstvo,
po predhodnem mnenju pristojnega organa
Mestne občine Maribor.
Prijavi morajo kandidati/tke priložiti ustrezna overjena dokazila o izpolnjevanju pogojev, življenjepis, reference o dosedanjem
strokovnem delu ter potrdilo:
– da niso bili/e pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– da zoper njih ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
Prijavi je prav tako potrebno priložiti program dela z vizijo razvoja Centra za socialno
delo Maribor.
Pisno prijavo morajo kandidati/tke poslati
po pošti v zaprti ovojnici z opombo »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja!« v roku
15 dni od dneva objave na naslov: Center
za socialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5,
2000 Maribor.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati/tke bodo o izbiri pisno
obveščeni/e v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Maribor
Št. 110-140/2011
Ob-3574/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju,
b) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru,
c) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju,
d) 2 prosti mesti okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani,
e) 2 prosti mesti okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Mariboru,
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju,
b) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Kranju,

Stran

1490 /

Št.

47 / 17. 6. 2011

c) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Murski Soboti,
d) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu na Ptuju,
e) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a, b, c, d, e
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a, b, c, d, e
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 87/09, 57/10
– skl. US in 86/10 – ZJNepS) mora prijava
kandidata 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 imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, 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 imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca
oziroma pomočnika okrožnega državnega
tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 110-59/2011
Ob-3587/11
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 okrožnega sodnika na
Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-58/2011
Ob-3588/11
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 vrhovnega sodnika
na Evidenčnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
vrhovnega sodnika, določene v 12. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,

– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV:
h t t p : / / w w w. e u r o p a s s . c e d e f o p . e u r o pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi
z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3618/11
Upravni odbor Inštituta za hidravlične
raziskave je dne 9. 6. 2011 na 33. redni
seji na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US,
8/1996, 18/1998 Odl. US, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP) ter 32. člena Statuta Inštitut
za hidravlične raziskave sprejel odločitev
o objavi javnega razpisa za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične raziskave.
Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94
Odl. US, 8/1996, 18/1998 Odl. US, 36/00
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11)
ter 48. členom Statuta Inštituta za hidravlične raziskave, poleg splošnih pogojev za
sklenitev delovnega razmerja v javnem sektorju, izpolnjevati kandidat:
– imeti doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
– izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate
v zadnjih petih letih,
– izkazovati sposobnosti za organiziranje
in vodenje,
– aktivno obvladati vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjevati druge pogoje, ki jih določa
zakon ali ustrezen predpis.
Direktorja Inštituta za hidravlične raziskave imenuje Upravni odbor Inštituta za
hidravlične raziskave s soglasjem ustanovitelja Inštituta za hidravlične raziskave.
Direktor Inštituta za hidravlične raziskave
je organizacijski in strokovni vodja javnega
raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlič-
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ne raziskave. Mandat direktorja Inštituta za
hidravlične raziskave traja pet let.
Kandidati morajo svoje prijave posredovati v 8 dneh od objave tega javnega razpisa
na naslov: Inštitut za hidravlične raziskave,
Hajdrihova 28, p.p. 3401, 1000 Ljubljana.
Prijava na ta javni razpis mora biti v zaprti
ovojnici z oznako »Za razpisano mesto direktorja Inštituta za hidravlične raziskave«.
Prijavi na ta javni razpis morajo biti priložena
ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev
razpisa, življenjepis z navedbo dosedanjih
izkušenj, bibliografijo ter program dela in vodenja Inštituta za hidravlične raziskave.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo v tajništvu Inštituta za hidravlične raziskave, na tel. 01/24-18-420, ga. Šuštaršič.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od izteka roka za oddajo
vlog.
Inštitut za hidravlične raziskave
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Druge objave
Št. 278/11

Ob-3570/11

Obvestilo
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag.
Igor Kolenc, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09 in 49/10; v nadaljevanju: uredba),
Odlokom o proračunu Občine Izola za leto
2011 (Uradne objave Občine Izola, št. 3/11),
10. člen Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave
Občine Izola, št. 24/09), in javnim razpisom
za oddajo začasnih prodajnih mest v najem
(Uradni list RS, št. 37/11) objavlja delno ustavitev postopka oddaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla v skladu z IX. točko razpisne dokumentacije javnega zbiranja ponudb
za oddajo nepremičnin Občine Izola, z dne
20. 5. 2011 (Uradni list RS, št. 37/11), in sicer
za naslednje nepremičnine kot sledi: nepremičnina s parcelno številko 393 in 394/1, k.o.
Malija, v izmeri do 25 m2, ki predstavlja javno
površino na kopališču »pod Belvederjem«,
z namenom postavitve montažnega, sezonskega večnamenskega prodajnega mesta ter
pripadajočim zemljiščem, v skupni izmeri do
100 m2 v neposredni bližini prodajnega mesta. Namen prodajnega mesta: prodaja pakiranih sendvičev in drugih pripravljenih prigrizkov, prodaja osvežilnih pijač ter izvajanje
dejavnosti, ki pomenijo popestritev ponudbe
na kopališču »pod Belvederjem«.
Občina Izola – Comune di Isola
Ob-3547/11
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a,
8310 Šentjernej, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet: nepremičnina poslovni
objekt, v prvem nadstropju, na Trgu Gorjanskega bataljona 2, 8310 Šentjernej,
s pripadajočim stavbnim in funkcionalnim
zemljiščem (parc. št. 415/3 in 2893/1, k.o.
Šentjernej).
2. Rok za zbiranje ponudb je 4. 7. 2011,
do 12. ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma in ure.
3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10% izhodiščne cene za ponujeno nepremičnino na EZR, št. 01319-0100015314,
sklic na št. 430-20/2011, Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno vrnili v nominalnem znesku
v 30 dneh od sprejema odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo
ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta
v kupnino.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,

– dokazilo o plačilu varščine,
– matično in davčno številko ponudnika,
številko TRR,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dejavnost oziroma uporabo, ki se bo
izvajala na predmetu prodaje,
– kontaktno osebo ponudnika in njegovo
telefonsko številko,
– navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a,
8310 Šentjernej.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 7.
2011, ob 13. uri, na naslovu: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej.
Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru
najkasneje v roku 60 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.
7. Ponudba mora biti veljavna najmanj
90 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo
za izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot
je navedena za nepremičnino pod točko 1.
tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega
zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb,
oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli
odškodnine.
8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe,
izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo,
davek in morebitne druge stroške) plača
izbrani ponudnik.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, poznejše reklamacije se
ne upoštevajo.
10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh
od prejema obvestila o izboru in poziva
k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo. Kolikor kupec v navedenem roku
ne podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu, prodajalec pa si pridržuje pravico
povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino
mora kupec plačati v 8 dneh po sklenitvi
pogodbe, kar je bistvena sestavina pravnega posla, pri čemer se znesek vplačane
varščine všteje v kupnino. Kolikor kupec
v navedenem roku ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez
dodatnega opomina in si hkrati pridržuje
pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos
prodane nepremičnine ni možen pred plačilom celotne kupnine.
11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd.)
prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri
kontaktnih osebah, na tel. 07/393-35-72.
Občina Šentjernej

Št. 430-0034/2011/5
Ob-3548/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS, št. 86/10),
55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Lokalnega
energetskega koncepta Občine Razkrižje,
št. projekta LEK-RA-06-08, april 2009, in
Sklepa Občinskega sveta Občine Razkrižje,
478-0002/2011/1 z dne 26. 5. 2011, Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje,
objavlja
namero o ustanovitvi služnosti in javno
zbiranje ponudb
za postavitev sončne elektrarne na
strehi Osnovne šole Razkrižje
a) Navedba organizatorke javnega zbiranja ponudb in upravljavke objekta Osnovne
šole Razkrižje.
Služnostna zavezanka in organizatorka javnega zbiranja ponudb: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, matična številka 1332163000, ID za DDV:
SI84157020, tel. +386 2 584-99-00, faks
+386 2 584-99-01.
Upravljavka objekta Osnovne šole Razkrižje: Osnovna šola Razkrižje, Šafarsko 24,
9246 Razkrižje, tel. +386 2 585-86-40, faks
+386 2 585-86-49.
b) Opis predmeta služnosti
Predmet služnosti je postavitev sončne
elektrarne na strehi Osnovne šole Razkrižje v naselju Šafarsko, parc.št. 451/1, k.o.
Šafarsko, na ocenjeno 534 m2 uporabne
površine strehe, obrnjene na južno stran
z naklonom 13°30´, ter 471 m2 uporabne
površine strehe, obrnjene na severno stran
z naklonom 13°30´ (ta del strehe je prekrit s strešno kritino iz vlaknasto cementnih
plošč »ETERNIT«, ki jo je potrebno predhodno odstraniti in zamenjati s kvalitetno
pločevinasto strešno kritino z minimalno
življenjsko dobo 30 let), in 266 m2 uporabne površine strehe, obrnjene na zahodno
stran z naklonom strehe 13°30´ (ta del strehe je že obnovljen in prekrit s pločevinasto
strešno kritino). Skupna uporabna površina strehe za postavitev sončne elektrarne
je ocenjeno 1.271 m2. Vse mere streh so
informativnega značaja in jih je potrebno
preveriti na objektu.
Predmet služnosti je tudi celovita storitev pri izgradnji sončne elektrarne, vključno s pripravo in izdelavo potrebne projektne in tehnične dokumentacije, pridobitvijo
zahtevanih soglasij in upravnih dovoljenj,
pridobitvijo ustreznih podpor in potrdil, celovito izgradnjo oziroma postavitvijo sončne
elektrarne, tehničnim pregledom, pridobitvijo obratovalnega dovoljenja, sklenitvijo pogodb, spremljanjem in pomočjo skozi celoten proces investicije ter vsemi drugimi
potrebnimi aktivnostmi za dosego namena
služnosti).
Služnost obsega pravico:
– postaviti oziroma zgraditi sončno elektrarno na strehi objekta Osnovne šole Razkrižje, vključno z izvedbo napeljave kablov
in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje
navedenega objekta;
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– vzdrževati objekt iz prejšnje točke
v skladu s tehničnim napredkom in razvojem;
– dostopa do nepremičnine in prehoda
preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja
objekta in naprave;
– izgradnje oziroma postavitve sončne
elektrarne, s pripadajočo nosilno konstrukcijo ter aktivno opremo, pripadajočo infrastrukturo, priključkom na elektroenergetsko
omrežje, itd.;
– opravljanja terenskih ogledov, označitev, meritev in drugih pripravljalnih del;
– dovoza in odvoza materiala in delavcev, potrebnih za izvedbo pogodbeno dogovorjenih del.
Stvarna pravica služnosti se ustanavlja
za dobo do 30 let od sklenitve pogodbe in
je odplačna.
Ponudnik/izvajalec mora v okviru dodeljene stvarne služnosti vzpostaviti računalniški sistem, preko katerega lahko občina
in osnovna šola dnevno preverjajo, kaj se
dogaja z fotonapetostnimi moduli na strehi, pred postavitvijo sončne elektrarne na
streho pa prednostno sanirati tiste dele
obstoječe strehe na objektu Osnovne šole
Razkrižje, ki so še pokriti s strešno kritino
ETERNIT, vključno z vsemi potrebnimi krovskimi in kleparskimi deli ter strelovodom.
Sanacija in zamenjava strešne kritine na
zgoraj navedenih delih strehe, mora biti izvedena z upoštevanjem gradbenih in tehničnih
zahtev PURES (Pravilnika o učinkoviti rabi
energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10)
in Tehnične smernice TSG-1-004:2010) ter
veljavne področne zakonodaje.
V ponudbi mora biti jasno razvidna vrednost sanacije obstoječe strehe pokrite
z ETERNITOM z vsemi potrebnimi krovskimi
in kleparskimi deli ter strelovodom, ponudbi
pa priložen natančen popis del sanacijskih
del. Vrednost sanacijskih del se upošteva pri
znesku letnega nadomestila od prihodkov
iz naslova prodane proizvedene električne
energije.
Izhodiščno letno nadomestilo: v višini
5% od prihodkov iz naslova prodane pro
izvedene električne energije.
Služnostni upravičenec prične nakazovati letno nadomestilo na transakcijski račun
Občine Razkrižje, ki bo določen v služnostni pogodbi, ko vsota tako določenih letnih
nadomestil preseže vrednost izvedenih sanacijskih del. Pri tem se upošteva sedanje
cene, ki se ne diskontirajo ali obrestujejo
oziroma so nespremenljive.
c) Vrsta pravnega posla
Z uspelim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo 30 let, v obliki
notarskega zapisa, najkasneje v roku 15 dni
po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.
Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže,
da bo:
– zaradi izgradnje in obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške predhodno
nemudoma saniral poškodovano in neustrezno streho in kritino na objektu Osnovne
šole Razkrižje ter pri tem upošteval gradbene in tehnične zahteve PURES (Pravilnik
o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10) in Tehnično smernico
TSG-1-004:2010) in vso veljavno področno
zakonodajo;
– vsa sanacijska dela izvedel odgovorno
in korektno skladno z gradbenimi predpisi
in pravili stroke;

– zamenjal kritino ETERNIT z vsemi potrebnimi krovskimi in kleparskimi deli, ter
strelovod na delu strehe, namenjene postavitvi fotonapetostnih modulov;
– poskrbel za izgradnjo oziroma sanacijo
strelovodne naprave;
– pred izgradnjo sončne elektrarne za
objekt služnostnemu zavezancu v potrditev predložil ustrezno tehnično dokumentacijo in preveril skladnost načrtovane postavitve sončne elektrarne s planskimi akti
Občine Razkrižje;
– pridobil vsa potrebna upravna dovoljenja za zamenjavo strešne kritine in izgradnjo
sončne elektrarne;
– po tehničnem pregledu sanacije strehe
in strešne kritine na osnovi faktur, izvedena
dela prenesel na občino, ki bo v ta namen
registrirala ločeno knjigo vodenja obračuna
DDV in investicijo zavedla v svoje poslovne
knjige;
– zgradil sončno elektrarno na celotnem
objektu strehe Osnovne šole Razkrižje in
izvedel napeljavo kablov in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje navedenega
objekta;
– termin izvedbe postavitve sončne elektrarne na strehi Osnovne šole Razkrižje prilagodil izvajanim aktivnostim v Osnovni šoli
Razkrižje, tako da ne bo moten šolski proces in omejen dostop do predmetne nepremičnine oziroma objekta;
– postavil sončno elektrarno najkasneje
v roku enega leta od podpisa služnostne
pogodbe;
– med izvajanjem pogodbenih del na celotnem gradbišču upošteval in izvajal vse
potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, na svoje stroške zavaroval izvedbo del in gradbišče pri ustrezni
zavarovalnici in kopijo zavarovalne police
še pred pričetkom del izročil lastniku nepremičnine;
– kot jamstvo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbeno dogovorjenih obveznosti
v 10 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku bančno garancijo v višini 5% vrednosti
del zamenjave in sanacije strehe, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izročitve garancije banke za odpravo napak
v garancijski dobi oziroma do primopredaje
objekta;
– po končanih delih zamenjave in sanacije strehe izročil naročniku garancijo banke,
unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5%
vrednosti del sanacije strehe, kot jamstvo za
odpravo napak v garancijski dobi; garancija
mora veljati celotno služnostno dobo;
– ves čas trajanja služnosti redno in na
svoje stroške vzdrževal streho in zagotavljal
njeno vodotesnost, vzdrževal strelovodne
naprave ter naprave za odtekanje strešne
meteorne vode kot tudi sončno elektrarno;
– po preteku služnostnega obdobja odstranil vse elemente sončne elektrarne in
vzpostavil na strehi objekta prvotno stanje
ter hkrati lastniku predal bančno garancijo
za brezhibno vodotesnost strehe za obdobje
veljavnosti najmanj 5 let, unovčljivo na prvi
poziv, oziroma v primeru podaljšanja služnosti nadaljeval z izvrševanjem služnosti pod
pogoji, ki jih v okviru podaljšanja služnosti
pisno dogovorita pogodbeni stranki;
– za čas služnosti sklenil ustrezno zavarovanje za škodne dogodke na strešnih
površinah, na elementih sončne elektrarne
ter zavarovati morebitno nastalo škodo na
objektih tretjih oseb ter premičnin in oseb
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v bližnji okolici, v obsegu 100 m od objekta,
za primer nesreče;
– nosil vse stroške v zvezi s služnostno
pogodbo in njenim vpisom v zemljiško knjigo.
V ta namen ponudnik pri notarju deponira izbrisno pobotnico za izbris podeljene
služnosti, katero bo Občina Razkrižje izkoristila v primeru, če ponudnik ne bo pristopil
k izvedbi pogodbeno dogovorjenih del.
d) Varščina in pogoji za sodelovanje
v postopku javnega zbiranja ponudb
1. Varščina:
Ponudnik mora do zaključka postopka
zbiranja ponudb plačati varščino v višini
500,00 EUR na transakcijski račun Občine Razkrižje, SI56 0137 6010 0013 782,
odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine sončna elektrarna«. Ponudnik
izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdilom
o vplačani varščini, ki ga priloži ponudbi. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh
po izboru najugodnejšega ponudnika.
2. Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti:
Ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega zbiranja
ponudb in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja. Posebne listine
v tej točki ni potrebno predložiti. Šteje se, da
je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da je registriran
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, in ima za opravljanje
te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
3. Ekonomska in finančna sposobnost I:
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega zbiranja ponudb ni imel blokiranih transakcijskih računov ter v preteklem in tekočem letu ne posluje z izgubo.
Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje
s predložitvijo obrazca BON-1/P (podjetja)
oziroma BON-1/SP (samostojni podjetniki)
s podatki in kazalniki za leto 2010, pozitivne
bilance stanja na dan 31. 12. 2010 in izkaza poslovnega izida na dan 31. 12. 2010,
ter potrdili vseh poslovnih bank, pri katerih
ima ponudnik odprt transakcijski račun, iz
katerih je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega zbiranja ponudb
noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran.
4. Ekonomska in finančna sposobnost
II:
Ponudnik ima dostop do ustreznih finančnih in kreditnih linij, da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe
del (sanacija strehe in postavitev sončne
elektrarne). Ponudnik izpolnjevanje pogoja
dokazuje s predložitvijo potrdil o poslovanju
na vseh odprtih transakcijskih računih ponudnika, iz katerih je razvidna kreditna sposobnost ponudnika. Banka mora posebej
navesti, do katere višine je ponudnik kreditno in garancijsko sposoben. Če se ponudnik sklicuje na finančne kapacitete drugih
oseb, mora ponudbi priložiti njihovo pisno
izjavo, da so mu pripravljene financirati ali
sofinancirati izvedbo investicije, ne glede na
to, da ne sodelujejo v postopku in/ali izvedbi
pogodbe.
5. Reference:
Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let kot
glavni izvajalec ali kot partner v skupnem
nastopu izvedel najmanj tri delujoče objekte sončnih elektrarn, od tega najmanj dva
objekta sončne elektrarne z nazivno močjo
večjo od 100 kWp, kjer se je pred name-
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stitvijo elektrarne izvedla tudi sanacija strehe. Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje
z izpolnitvijo seznama izvedenih projektov in
originalnimi referenčnimi potrdili naročnikov.
Občina Razkrižje ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih
potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti
reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodbo, popis
del, obratovalno dovoljenje, itd.).
6. Tehnične zahteve:
Fotovoltaične plošče: monokristalni sončni modul, najmanj 240 W. Instalirana moč:
najmanj 104 kWp. Izpolnjevanje navedenih
pogojev ponudnik izkazuje s predložitvijo
izpolnjenega, podpisanega in žigosanega
obrazca PONUDBA.
7. Sprejem obveznosti:
Ponudnik sprejema vse obveznosti, merila in pogoje, določene z razpisno dokumentacijo v okviru namere o ustanovitvi služnosti in javnega zbiranja ponudb ter vzorcem
pogodbe za postavitev sončne elektrarne
na strehi Osnovne šole Razkrižje. Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.
Šteje se, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da
sprejema vse obveznosti, merila in pogoje,
določene z razpisno dokumentacijo v okviru namere o ustanovitvi služnosti in javnega zbiranja ponudb ter vzorcem pogodbe
za postavitev sončne elektrarne na strehi
Osnovne šole Razkrižje.
8. Resničnost izjav:
Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov. Posebne listine v tej
točki ni potrebno predložiti. Šteje se, da je
ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da v ponudbi ni
navedel neresničnih podatkov ali predložil
neresničnih izjav.
e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo in elementi, ki naj jih
ponudba vsebuje
Ponudniki so lahko fizične in 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 kopijo osebnega dokumenta (potni list,
osebna izkaznica), sedež pravne osebe pa
z izpisom iz AJPES. Na razpisu lahko sodelujejo samo ponudniki, ki so registrirani
za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo
za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja, za kar morajo predložiti ustrezno
dokazilo.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo ponudbi priložiti
dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih
državah, ki so enakovredne institucijam, od
katerim se zahtevajo dokazila za slovenske
državljane oziroma pravne osebe. V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed dokumentov
zahtevanih v okviru tega postopka, lahko
ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo,
s katero potrdi izpolnjevanje zahtev služnostnega zavezanca in organizatorja javnega
zbiranja ponudb. Takšna izjava ponudnika, mora biti podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim
organom poklicnih ali gospodarskih sub
jektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj
sedež.
Ponudba in ostali dokumenti, vezani
na predmetno sklenitev služnosti, morajo
biti v slovenskem jeziku. Stroške v zvezi
s pripravo ponudbe v celoti nosi ponudnik.
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Zavezujoča ponudba, da bo štela za pravilno, mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(Priloga 1),
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
Izjava ponudnika (Priloga 2),
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
Ponudba, iz katerega bo razvidno lokacija,
model in moč fotovoltaičnih plošč, nazivna
instalirana moč sončne elektrarne in višina
ponujenega nadomestila, ki ne sme biti nižje
od izhodiščne višine nadomestila (Priloga
3),
– reference in referenčna potrdila: izpolnjen, podpisan in žigosan seznam izvedenih
projektov in originalna referenčna potrdila
naročnikov, iz katerih je razvidno, da je ponudnik v obdobju zadnjih 3 let kot glavni
izvajalec ali kot partner v skupnem nastopu
izvedel najmanj tri delujoče objekte sončnih
elektrarn, od tega najmanj dva objekta sončne elektrarne z nazivno močjo večjo od 100
kWp, kjer se je pred namestitvijo elektrarne
izvedla tudi sanacija strehe (Prilogi 4 in 5),
– potrdilo o vplačani varščini,
– dokazila v zvezi z izpolnjevanjem ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika,
in sicer:
– BON-1/P
(podjetja)
oziroma
BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki
in kazalniki za leto 2010,
– pozitivno bilanco stanja na dan
31. 12. 2010,
– izkaz poslovnega izida na dan
31. 12. 2010,
– potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun,
iz katerih je razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih pred objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni
bil blokiran,
– potrdila o poslovanju na vseh odprtih
transakcijskih računih ponudnika, iz katerih
je razvidna kreditna sposobnost ponudnika,
oziroma pisna izjava druge osebe, kolikor se
ponudnik za namen predmeta tega javnega
zbiranja ponudb sklicuje na finančne kapacitete drugih oseb,
– celovito analizo energetskega potenciala OŠ Razkrižje,
– ponudbeni predračun s popisom del za
sanacijo obstoječe strehe, pokrite s strešno
kritino iz vlaknasto cementnih plošč »ETERNIT«, ki jo je potrebno odstraniti in zamenjati s kvalitetno pločevinasto strešno kritino
z minimalno življenjsko dobo 30 let z vsemi
potrebnimi krovskimi in kleparskimi deli ter
strelovodom,
– pismo o nameri banke, o izdaji bančne garancije, unovčljive na prvi pisni poziv,
v višini 5% vrednosti del sanacije strehe,
kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih
v garancijski dobi,
– izpolnjeno, na vsaki strani parafirano
in za pravne osebe tudi žigosano pogodbo iz Priloge 6, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije v okviru namere o ustanovitvi služnosti in javnega zbiranja ponudb.
Občina si pridržuje pravico do sprememb
vzorca pogodbe, tako da le-te ne vplivajo na
izpolnjevanje pogojev ponudnikov oziroma
ne zmanjšujejo njihovih pravic.
Vse denarne vrednosti v ponudbi morajo
biti podane v Evrih (EUR).
Ponudba je popolna, če vsebuje vse
zgoraj navedene dokumente. Zahteva
se predložitev originalov dokumentov in dokazil, podpisanih, parafiranih in žigosanih
s strani pristojnih odgovornih oseb.
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Ponudba mora biti na zahtevanih mestih
podpisana s strani zakonitega zastopnika
ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis
ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi
priloženo pooblastilo za podpis ponudbe.
f) Merila za izbor
1. Merilo: ponudbena vrednost sanacije
strehe (10 točk)
Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika:
Število točk = 10 ×

ponudbena vrednost sanacije strehe posameznega ponudnika v EUR
najnižja ponudbena vrednost v EUR najboljšega ponudnika
2. Merilo: ponujen% od prodaje električne energije (60 točk)
Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika:

Število točk = 60 ×

ponujen% letnega nadomestila posameznega ponudnika
najvišji% letnega nadomestila najboljšega ponudnika

3. Merilo: skupna ponujena inštalirana
moč na objektu (30 točk)
Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika:
Število točk = 30 ×

skupna ponujena inštalirana moč (KWp) posameznega ponudnika
največja ponujena inštalirana moč (KWp) najboljšega ponudnika
Število točk posameznega ponudnika se
določi tako, da se rezultati 1., 2. in 3. merila
seštejejo. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki doseže najvišji seštevek.
g) Omejitve v postopku javnega zbiranja
ponudb
Pogodba z najugodnejšim ponudnikom
bo sklenjena po pridobitvi soglasja Občinskega sveta Občine Razkrižje k postavitvi
sončne elektrarne na Osnovni šoli Razkrižje.
Obveznost Občine Razkrižje, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena. Občina Razkrižje si pridržuje pravico, da z nobenim
prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne
da bi za to navedel razloge in brez odškodninske odgovornosti. Občina Razkrižje si
pridržuje pravico, da bo po prejemu ponudb
s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
h) Predložitev ponudbe
Ponudba mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici. Za pravočasno se
bo štela, če bo prispela na naslov Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje,
najkasneje do četrtka, 7. 7. 2011 do 12. ure
(prejemna teorija). Na licu ovojnice mora
biti jasno navedeno polni naziv oziroma ime
ponudnika ter oznaka »Ne odpiraj pred potekom roka za oddajo ponudb! Služnost –
Ponudba za sončno elektrarno na strehi OŠ
Razkrižje«. Ponudnikom svetujemo, da za
pravilno označitev ponudbe uporabijo ovojnico iz razpisne dokumentacije.
Zaželeno je, da so vsi listi ponudbene
dokumentacije prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni)
strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, ki sicer podpisuje
ponudbo. Način vezave je smiselno povzet
iz 35. člena Zakona o notariatu /ZN/ (Uradni
list RS, št. 2/07 – UPB3, 33/07 – ZSReg- in
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45/08). Pregled ponudbe mora biti mogoč,
ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.
Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno
pregledal celotno razpisno dokumentacijo in
podal popolno ponudbo.
i) Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb bo v četrtek, 7. 7. 2011
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Razkrižje in
ne bo javno. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila z odločbo župana imenovana
strokovna komisija. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, je nepravočasna in
se izloči iz nadaljnjega postopka ter zaprta
vrne pošiljatelju. Ponudniki, katerih ponudbe bodo pravočasne in bodo vsebovale bistvene elemente ponudbe, imele pa bodo
pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani
na dopolnitev ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo določen v pozivu na dopolnitev. Skladno s predpisi o razpolaganju
s stvarnim premoženjem, si Občina Razkrižje pridržuje pravico, da po prejemu več
ponudb izvede s ponudniki dodatna pogajanja. Hkrati si pridržuje pravico, da pogodbe
ne sklene z nobenim ponudnikom oziroma
lahko župan začeti postopek kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi
za to navedel razloge in brez odškodninske odgovornosti. Ponudniki bodo o izbiri
najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v petnajstih dneh od datuma
odpiranja ponudb.
j) Ogled nepremičnin in dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi
javnega zbiranja ponudb ter natančnejše
podatke o nepremičnini lahko interesenti
dobijo na tel. +386 2 584-99-08 pri kontaktni osebi Moniki Holc, vsak delovni dan med
8. in 14. uro. Ogled objekta je možen samo
po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega
razpisa vključno z obrazci za sestavo ponudbe je objavljeno na spletni strani Občine
Razkrižje, http://www.razkrizje.si.
Občina Razkrižje
Št. 47802-01/2011
Ob-3564/11
Občina Sveta Ana 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), 2.
točke 6. člena Statuta Občine Sveta Ana
(39/10) ter Programa nakupa in prodaje
stvarnega premoženja občine v letu 2010,
ki ga je sprejel Občinski svet na svoji 19.
redni seji dne 16. 6. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Sveta Ana, Sv.
Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah,
tel. 02/729-58-80; faks 02/729-58-85, e-pošta: obcina@sv-ana.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti Občine Sveta Ana:
A. nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 497/5, pripisano pri vl. št. 335, k.o.
Žice, celotna površina zemljišča znaša
12.099 m2,
B. Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 497/7, pripisano pri vl. št. 335, k.o. Žice,
celotna površina znaša 18.862 m2.
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Predmetni nepremičnini predstavljata
območje poslovne cone v Žicah, ki je na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana (Uradni list RS,
št. 29/04, 70/08, 50/10) opredeljeno kot
stavbno zemljišče, namenjeno za gospodarske dejavnosti. Širše območje je nepozidano stavbno zemljišče, v območju je kompostarna in na severnem robu mehanična
delavnica. Območje je v poplavnem območju potoka Velke in Lehnerjevega potoka, sicer v območju ni zavarovanih ali varstvenih
območij. V območju ni gospodarske javne
infrastrukture.
V predmetnem območju je po veljavnih
prostorskih aktih predvidena gradnja nestanovanjskih stavb za potrebe obrtnih, skladiščnih, poslovnih dejavnosti z integriranimi
sončnimi elektrarnami (streha, fasada) za
proizvodnjo električne energije.
Izklicna cena posamezne nepremičnine
znaša 19,207 €/m2 in vsebuje ceno zemljišča
15,00 €/m2, 20% DDV v znesku 3,00 €/m2,
ki ga plača kupec ter stroške investicijske
dokumentacije, ki znašajo 1,207 €/m2.
Izklicna cena nepremičnine pod točko
A je 232.385,49 € in ne vsebuje drugih stroškov, navedenih v nadaljevanju razpisa, ki
jih plača kupec.
Izklicna cena nepremičnine pod točko
B je 362.282,43 € in ne vsebuje drugih stroškov, navedenih v nadaljevanju razpisa, ki
jih plača kupec.
Komunalni prispevek ni zajet v ceni in se
odmeri v postopku odmere komunalnega
prispevka začetim na zahtevo zavezanca
ali po uradni dolžnosti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in v roku podajo
pravilno ponudbo.
3. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izklicne cene za nepremičnine na transakcijski račun Občine Sveta Ana: 01381-0100010821,
odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na
številko: 00 722100
Ponudniki morajo plačati varščino do zaključka postopka zbiranja ponudb. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna
v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma
izdaje računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino.
V. Drugi pogoji:
Za nepremičnine si Občina Sveta Ana
obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
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Pri načrtovanju in izvajanju posegov
v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so
del veljavnega prostorsko – izvedbenega
akta.
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, mora ponudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske dejavnosti, ki
mora vsebovati razvojni program gospodarske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti,
zaposlitvene možnosti, z navedbo števila
delovnih mest in predviden čas realizacije
razvojnega projekta.
Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku dveh let od sklenitve pogodbe
na predmetnih nepremičninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost,
v skladu z namensko rabo zemljišč, parc.
št. 497/5, 497/7 vse k.o. Žice in opredeljeno
namensko rabo teh zemljišč na dan razpisa,
kot je opisano v točki II.
Kolikor se pričetek gradnje objektov za
gospodarsko dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo pričel v roku dveh
let od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč parc. št. 497/5, 497/7, vse
parcele k. o. Žice, velja za razdrto.
VI. Ponudba
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice 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 sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
– Kopijo matične in davčne številke.
– Razvojni program gospodarske dejavnosti.
– Dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra).
– Pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe.
– Dokazilo o plačani varščini v višini 10%
izklicne cene in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke,
v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo
ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela v zaprti ovojnici v roku 15 dni
od dneva objave razpisa, na naslov občine, z oznako »Javni razpis za prodajo
nepremičnin – Ne odpiraj!«, ne glede na
datum poštnega žiga. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
e) Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz VI. točke javnega razpisa.

f) Odpiranje ponudb bo 18. dan po objavi razpisa ob 12.. uri, v prostorih sejne
sobe Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17, 2233
Sveta Ana v Slovenskih goricah. Odpiranje
ponudb je javno. Javno odpiranje ponudb bo
opravila s sklepom imenovana komisija.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim
pooblastilom ponudnika.
g) Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).
h) Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe
z izbranim ponudnikom vendar največ dva
meseca od dneva odpiranja ponudb.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najvišja ponujena cena.
2. V primeru da dva ali več ponudnikov
za nakup posamezne gradbene parcele oziroma zemljišč, ki predstavljajo celoto, ponudijo isto ceno, lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe
ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali
opravi med najugodnejšimi ponudniki javno
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi
ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
3. Občina Sveta Ana si pridržuje pravico,
da kot najugodnejšega ponudnika izbere tistega ponudnika, ki bo predložil program
razvoja gospodarske dejavnosti, ki bo predvideval razvojne možnosti, katere bo Občina Sveta Ana smatrala kot najprimernejše
glede predvidene dejavnosti, zaposlitvenih
možnosti in časa realizacije projekta.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb oziroma izvedbe dodatnih pogajanja ali novega
odpiranja ponudb v primeru, da bodo na
razpis prispele enakovredne najugodnejše
ponudbe.
5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Župan Občine Sveta Ana lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Občina Sveta Ana si pridržuje pravico,
da ne izbere nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
2. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove,
se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine
Sveta Ana.
3. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma
izdaje računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino.
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4. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške
sklenitve pogodbe, stroške notarskih storitev, stroške cenitve nepremičnine in stroške
objave javnega razpisa plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na
nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško
knjigo, ki ga po plačilu celotne kupnine opravi Občina Sveta Ana.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup
nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Sveta Ana,
Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah, ali oddajo v glavni pisarni Občine Sveta
Ana v roku 15 dni od dneva objave razpisa.
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom
občine vidno navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«,
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime
in priimek (naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Sveta Ana
prispele po roku za oddajo ponudb, bodo
v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Občina Sveta Ana si pridržuje pravico,
da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da
začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sveta
Ana pri Ireni Golob, tel. 02/729-58-84.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo
ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Sveta Ana: http://www.sv-ana.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v glavni pisarni Občine Sveta Ana.
Občina Sveta Ana
Št. 352-03/2011-014
Ob-3565/11
Občina Vodice na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09,
49/10), 69. člen Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96., 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04,
6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št.
U-I-250/98), in Posamičnega programa prodaje za območje ŠS 14/3-3 OPPN Polje
objavlja drugo
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež: organizator javnega zbiranja ponudb je Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice. Upravljavec javnega zbiranja ponudb je Kompare Boštjan s.p., Selanov trg 4, 1210 Ljubljana – Šentvid.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so posamezne zazidljive parcele v zemljiško knjižnem vložku 181, k.o. Polje, ki
v prostorskem aktu nosijo naziv ŠS 13/3-3
Polje, za katere je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu –
OPPN Polje:
– parcela 199/19, oznaka parcele P1,
v izmeri 500,61 m2,
– parcela 199/23, oznaka parcele P9,
v izmeri 507,39 m2,
– parcela 199/31, oznaka parcele P13,
v izmeri 511,21 m2.
3. Vrsta pravnega posla: Občina Vodice
v 2. členu navedene nepremičnine prodaja
po metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Varščina: višina varščine je določena
na 10% ponujene cene. Ponudbi je potrebno
priložiti potrdilo o plačani varščini. Ponudba
brez potrdila o plačilu varščine se obravnava kot nepopolna in se izloči iz postopka.
Ponudniku, ki s svojo ponudbo ni uspel,
se varščina vrne najkasneje v roku 8 dni po
odpiranju prispelih ponudb.
Ponudniku, ki je s ponudbo uspel, se
varščina všteje v kupnino.
Kolikor ponudnik najpozneje v 30 dneh
ne sklene pogodbe ali v roku ne plača kupnine, se šteje, da je odstopil od svoje ponudbe
oziroma od pogodbe in prodajalec obdrži
prejeto varščino.
5. Informacije o predmetu prodaje in
kontaktna oseba prodajalca: podrobnejše
informacije o predmetu prodaje za namen
oblikovanja ponudbe za nakup je mogoče
pridobiti pri upravljavcu javnega zbiranja
ponudb na naslovu: Kompare Boštjan s.p.,
Selanov trg 4, 1210 Ljubljana – Šentvid,
GSM 040/476-306 oziroma ales@kompareepremicnine.si.
6. Oblika in pogoji za oddajo ponudbe:
zainteresirani kupci v ponudbi na formularju,
ki se nahaja pri upravljavcu javnega zbiranja
ter na spletni strani: www.vodice.si v rubriki
'javna naročila, razpisi in objave navede:
– ime in priimek/ naziv pravne osebe,
– naslov stalnega bivališča/sedež,
– davčno številko,
– EMŠO/matično številko,
– opredelitev predmeta nakupa (parcela),
– ponujeno ceno za m2 (brez DDV),
– dokazilo o plačilu varščine,
– parafiran vzorec pogodbe.
7. Rok plačila kupnine: rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši kot 30 dni od sklenitve pogodbe. Z najugodnejšim ponudnikom
se sklene pogodba najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri. Kolikor izbrani ponudnik
tudi po podaljšanju roka (vendar največ za
15 dni) ne podpiše pogodbe, upravljavec
zadrži varščino. Plačilo kupnine v roku je
bistvena sestavina pravnega posla in se
nakaže na v pogodbi navedeni podračun
prodajalca, št. 01338-6000000486, odprt pri
Banki Slovenije.
8. Rok za oddajo ponudbe in vezanost
na oddano ponudbo: rok za oddajo ponudbe
je določen na 29. 6. 2011 do 9. ure. Javno
odpiranje se izvede 29. 6. 2011 ob 11. uri,
v sejni sobi Občine Vodice, Kopitarjev trg
1, Vodice.
Ponudnik je vezan na dano ponudbo še
8 dni po javnem odpiranju ponudb.
V primeru več najugodnejših ponudb se
postopek nadaljuje z neposrednimi pogajanji.
9. Ustavitev postopka: župan Občine
Vodice lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo izkazani stroški in položena varščina.
10. Postopek: javno zbiranje ponudb se
izvede z oddajo ponudbe v zaprti ovojnici in
pripisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb OPPN Polje« priporočeno po pošti ali
z neposrednim vročanjem na naslov Občina
Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
Ponudbo, ki je prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasno, vendar nepopolno ponudbo, komisija,
ki je imenovana za izvedbo postopka, izloči
in o tem obvesti ponudnika.
Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa po-
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manjkljivo dokumentacijo, lahko dopolni do
odpiranja ponudb.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj ocenjena vrednost
stvarnega premoženja – posamezne parcele, je javno zbiranje ponudb za predmetno
parcelo neuspešno.
11. Zapisnik: ponudbe se odpirajo na
kraju in ob času, ki sta navedena v 8. členu
tega obvestila o javnem zbiranju ponudb.
O odpiranju ponudb se piše zapisnik, ki ga
podpišejo člani komisije za izvedbo javnega
postopka zbiranja ponudb.
12. Pogodba: z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. Upravljavec
lahko podaljša rok za podpis pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni.
Občina Vodice
Št. 278/11
Ob-3569/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju:
Občina), na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni
list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju
nepremičnega premoženja v najem (Uradne
objave 24/09), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo začasnih prodajnih mest
v najem
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
1. Prodajna mesta ob sprehajalni poti:
1A: del zemljišča s parcelno št. 1395/1,
k.o. Izola, v izmeri do 40 m2, ki predstavlja
javno površino ob parkirišču, vključno s prodajno hišico, v izmeri 7 m2, z namenom
prodaje izdelkov domače in umetne obrti
(spominki, drobno galanterijsko blago) – štiri
prodajna mesta. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno
obdobje najema je 680 EUR.
1B: del zemljišča s parcelno št. 1185,
k.o. Izola, v skupni izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti,
vključno s prodajno stojnico z namenom
prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje,
unikatni spominki ipd.) – dve prodajni mesti.
Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema
je 700 EUR.
1C: del zemljišča s parcelno št. 1112, k.o.
Izola, v skupni izmeri 10 m2, ki predstavlja
javno površino na Velikem trgu, vključno
s prodajno stojnico z namenom prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje, unikatni
spominki ipd.) – dve prodajni mesti. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je
700 EUR.
Vsak posamezni predmet oddaje se odda
v najem za določen čas in sicer do 15. 9.
2011. Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po
določeni ceni in za izbrano obdobje.
II. Pogoji prijave ponudbe
Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti.
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Ponudba na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki
ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje
ponudbe;
– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od
8 dni glede na datum oddaje ponudbe;
– izjavo o poravnanih obveznostih do
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov,
obveznosti iz naslova najemnih pogodb za
poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče –Priloga 3;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
– Priloga 1;
– podpisan vzorec pogodbe – Priloga 2;
– dokazilo o vplačani varščini v višini
10% izklicne cene, na naslov: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije TRR, št: 01240-0100006381;
– dodatno za prijavo pod točko 1 ustrezna dovoljenja z dokazili (kolikor jih ponudnik ima, npr. certifikat za izdelke domače
oziroma umetnostne obrti in druga ustrezna
dokazila).
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine ter prodajne hišice ali stojnice, kjer je to
v točkah navedeno.
Izklicna cena posameznih prodajnih mest
v razpisnem postopku, je bila določena na
podlagi sklepa župana (št. 478-239/2009
z dne 15. 9. 2010).
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, TRR št: 01240-0100006381
s pripisom »vplačilo varščine« ter navesti
prodajno mesto, na katero se predmet ponudbe nanaša. Izbranemu ponudniku se bo
varščina poračunala z najemnino, ostalim
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri
na pripisan TRR ponudnika.
Najemnina za prodajno mesto se
poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izola,
št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki
Slovenije. Plačilo najemnine v določenem
roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine
v določenem roku, se šteje pogodba za
razdrto. Višina najemnine se za posamezno leto uskladi z vrednostjo za obračun
najemnine za posamezno leto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in
poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (stroški električne energije,
poraba vode, odvoz smeti, stroški čiščenja,
najem gradbenih omaric in drugi stroški) so
breme najemnika.
Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno,
zaradi česar občina ne odgovarja za nobeno
morebitno škodo, nastalo na premoženju
najemnika. Prodajnih mest, ki jih je izbrani
ponudnik pridobil v najem po tem razpisu,
ne sme oddajati v podnajem.
IV. Merila za ocenitev ponudb
a) Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov
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Merila

Možne
točke

1

Kakovost in zanimivost prodajnega programa

do 20

2

Status domače in umetnostne obrti (z nalepko in številko
certifikata)

20

3

Izvedba delavnic (prikaz in ustvarjanje na prostem, delavnice
za otroke in odrasle)

10

4

Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izklicne cene – vsakih 20 EUR= 1 točka
– najemnina je enaka izklicni ceni = 0
Prodajno mesto se odda ponudniku
z največjim številom zbranih točk. Izbranih
je število ponudnikov, kolikor je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru,
da dva ali več ponudnikov doseže enako
število točk, bo imel prednost pri izbiri prodajnega mesta ponudnik, ki bo ponudil višjo
najemnino, oziroma bo o izbranem ponudniku odločal žreb.
V. Navodila za pripravo ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Ponudbe pod izklicno ceno, nepopolne
ponudbe in prijave ponudnikov, ki imajo do
Občine Izola neporavnane obveznosti, ne
bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka
razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve ponudbe
Predlagatelji morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do
4. 7. 2011 (datum poštnega žiga) na naslov
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola,
ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe
morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javna
ponudba za najem začasnih prodajnih mest
– Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene
ponudniku.
VII. Datum odpiranja in vsebina ponudbe
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo obravnavala komisija za oddajo
nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 6. 7. 2011 ob 15.30, v sejni sobi
v pritličju Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in
obravnavale po vrstnem redu, po katerem
so bile predložene. Na odpiranju ponudb
bo strokovna komisija ugotavljala popolnost
ponudb glede na zahtevana dokazila. Ponudb pod izklicno ceno, nepopolnih ponudb
in prijav ponudnikov, ki imajo do Občine
Izola neporavnane obveznosti, komisija ne
bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za gospodarske
javne službe, gospodarstvo, turizem in promet po prejemu zapisnika komisije predloži
županu v podpis sklep o izboru ponudnikov,
ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki
bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku petih dni po izdelavi prednostnega
seznama.
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Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
najemne pogodbe najpozneje v tridesetih
dni po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo
občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. V kolikor izbrani
ponudnik odstopi od sklenitve pogodbe, se
vplačana varščina izbranemu ponudniku ne
vrne.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa: Občina
Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na
ostala določila javnega razpisa, brez katerih
koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru
katerega pooblastil nastopajo:
– na posameznih lokacijah ne izbere
nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in
sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov (varščina),
– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog
najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike
v osmih dneh od obravnavanja prispelih
ponudb.
X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka
roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni
strani Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih
ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani v času uradnih ur, po
tel. 05/660-01-03 ali po el. pošti na: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola – Comune di Isola
Št. 0127/2011
Ob-3576/11
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),
skladno z 2. točko drugega odstavka 80.a
člena in ostalimi določbami Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4), na podlagi 2. točke prvega odstavka 5. člena in
v skladu s prvim odstavkom 3. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja
s finančnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07,
55/09, 38/10), prodajalec Občina Cerklje na
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem, ponovno objavlja
poziv
za javno zbiranje ponudb
v postopku prodaje finančnega
premoženja
1. Prodajalec: Občina Cerklje na Gorenjskem, za katero vodi postopek v zvezi
s tem pozivom Komisija za vodenje postopka prodaje finančnega premoženja,
objavlja ta poziv z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb
za prodajo 100% ustanoviteljskega deleža
v zavodu Socialno varstveni zavod Taber,

Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na
Gorenjskem.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je 100% ustanoviteljski delež v zavodu Socialno varstveni zavod Taber. Glavna
dejavnost zavoda je dejavnost domov za
starejše.
Izklicna vrednost 100% ustanoviteljskega
deleža znaša 1.202.000,00 EUR. Postopek
prodaje lastniškega deleža bo potekal v eni
fazi, s ceno kot glavnim kriterijem izbora.
3. Pogoji sodelovanja:
– Na razpisu lahko sodelujejo domače ali
tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem,
da so državljani Republike Slovenije ali druge
države članice 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 sodnega registra.
– Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo, overjeno pri notarju.
– Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izklicne vrednosti, ki se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa Občine Cerklje na Gorenjskem,
št. 01212-01000066686, odprt pri Banki Slovenije, sklic 05 75116-11-201000, ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine.
Rok za plačilo varščine je do vključno dne
8. 9. 2011, do 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku
15 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
4. Ponudniki morajo oddati zavezujoče
ponudbe, ki morajo vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo zakonitega zastopnika (pri
pravnih osebah);
– naslov, telefonsko številko, številko telefaxa in kontaktno osebo;
– navedbo predmeta ponudbe;
– obrazloženo in z dokazili podprto pisno
izjavo, da je zainteresirani ponudnik sam
ali v povezavi z drugimi osebami kadrovsko, tehnično in ekonomsko sposoben za
opravljanje dejavnosti domov za starejše in
z navedbo referenc s področja celovite organizacije izvedbe projekta in upravljanja,
pri opravljanju dejavnosti domov za starejše,
ali primerljive dejavnosti s področja varstva
in oskrbe oseb. Reference se navedejo na
obrazcu, ki je del Informacijskega memoranduma (razpisne dokumentacije);
– ceno za nakup 100% ustanoviteljskega deleža zavoda (kupnina), pri čemer leta ne more biti nižja od izklicne vrednosti
1.202.000,00 EUR in izjavo, da ponudba
zavezuje ponudnika 4 mesece;
– rok za plačilo kupnine – v primeru ponujenega plačilnega roka, daljšega od 8 dni,
je ponudnik dolžan ponudbi priložiti izjavo
banke, da bo v primeru, da bo ponudnik
izbran, izdala bančno garancijo za dobro
izpolnitev obveznosti – plačilo kupnine, v višini celotne neplačane kupnine, izplačljivo
na prvi poziv, brez ugovorov;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponu-
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dnika fizične osebe, zakonitega zastopnika
pravne osebe, oziroma pooblaščenca.
5. K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu (potrdilo o državljanstvu oziroma fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista) oziroma sedežu
pravne osebe (izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– potrdilo o pravočasnem plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene ter številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo;
– podatke o ponudnikovem statusu in
finančnem položaju – za ponudnike, pravne
osebe, najmanj zaključni račun za leti 2009
in 2010;
– izjavo, da ponudnik nastopa v svojem
imenu in za svoj račun, oziroma če ponudnik
pravna oseba, nastopa v okviru povezanih
družb, to razkriti;
– reference s področja celovite organizacije izvedbe projekta in upravljanja pri
opravljanju dejavnosti domov za starejše ali
primerljive dejavnosti s področja varstva in
oskrbe oseb (potrebna je najmanj ena referenca);
– v primeru ponujenega plačilnega roka,
daljšega od 8 dni, je ponudnik dolžan ponudbi priložiti izjavo banke, da bo v primeru,
da bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za dobro izpolnitev obveznosti – plačilo
kupnine, v višini celotne neplačane kupnine,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovorov.
Podrobneje je izdelava ponudbe obrazložena v Informacijskem memorandumu.
Ponudniki morajo predložiti dokumentacijo
in izdelati ponudbo skladno z določili Informacijskega memoranduma.
6. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje
ponudbe z dokazili in prilogami na naslov:
Občina Cerklje na Gorenjskem, Komisija
za vodenje postopka prodaje finančnega
premoženja, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem.
Rok za oddajo ponudb je 12. 9. 2011,
do 9. ure.
Ponudba mora biti predložena v zaprti
ovojnici, s pripisom »Javno zbiranje ponudb
za prodajno ustanoviteljskega deleža – Ne
odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba se
bo štela za pravočasno, če bo prispela, do
12. 9. 2011, do 9. ure, ne glede na datum
poštnega žiga. Ponudbe, ki bodo prispele
po roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnika.
Pravočasne in popolne ponudbe bo
obravnavala Komisija za vodenje postopka
prodaje finančnega premoženja. Komisija
od ponudnikov lahko zahteva tudi dodatna
dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so jih
le-ti dolžni predložiti.
7. Odpiranje ponudb bo dne 12. 9. 2011,
ob 10. uri, v sejni sobi, v 2. nadstropju Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Odpiranje ponudb bo javno. Na odpiranju
bodo lahko prisotni ponudniki fizične osebe, zakoniti zastopniki ponudnikov pravnih
oseb, drugi predstavniki ponudnikov pa se
bodo morali izkazati s pisnim pooblastilom.
8. Občina lahko po odpiranju ponudb
zahteva dodatne podatke o ponudnikovem
statusu in finančnem položaju, kolikor meni,
da je boniteta, solventnost ali likvidnost po-
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nudnika taka, da se lahko utemeljeno pričakuje, da ponudnik kot ustanovitelj ne bo
deloval tako, da bi bili namen in cilji zavoda
doseženi. V primeru, če se pričakovanje na
podlagi predloženih dodatnih dokazil, potrdi
za utemeljeno (z objektivnimi podatki), bo
občina takega ponudnika izločila kot neustreznega ponudnika.
9. Komisija bo opravila ožji izbor ponudnikov na podlagi kriterija za vrednotenje
ponudb. Osnovna kriterija sta najvišja kupnina in reference. Kolikor bi več ponudnikov
ponudilo isto najvišjo ceno in isti rok plačila (za preračun cene na sedanjo vrednost
v primeru odloženega plačila se uporablja
letna obrestna mera v višini 6-mesečnega
euriborja na dan odpiranja ponudb), bo komisija boljšega ponudnika izbrala na podlagi
presoje predloženih referenc s področja celovite organizacije izvedbe projekta in upravljanja pri opravljanju dejavnosti domov za
starejše ali primerljive dejavnosti s področja
varstva in oskrbe oseb.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu poziva
k podpisu pogodbe. Osnutek pogodbe je
sestavni del razpisne dokumentacije (Informacijskega memoranduma). Kakršnokoli
dodajanje ali spreminjanje pogodbe s strani
ponudnika, pomeni neveljavnost ponudbe.
Osnutek pogodbe se lahko do podpisa, na
pobudo Občine Cerklje na Gorenjskem, še
spremeni. Opis premoženja zavoda se na
dan podpisa pogodbe uskladi z dejanskim
stanjem. Če se izbrani ponudnik pozivu
k podpisu pogodbe v določenem roku ne
odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe
odstopil, varščina pa zapade v korist Občine
Cerklje na Gorenjskem.
11. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe. V primeru kasnejšega
plačila, to je odloženega plačila (najdlje do
31. 12. 2012), je kupec za neplačani del kupnine dolžan predložiti nepreklicno bančno
garancijo za dobro izpolnitev pogodbenih
obveznosti – plačilo kupnine, izplačljivo na
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prvi poziv, brez ugovora. Veljavnost bančne
garancije mora biti najmanj 10 dni daljša
od roka, v pogodbi dogovorjenega za plačilo kupnine. Bančno garancijo je kupec dolžan izročiti Občini Cerklje na Gorenjskem,
v 10 dneh po podpisu pogodbe. Če bančne
garancije za dobro izpolnitev pogodbenih
obveznosti – plačilo kupnine, v višini neplačanega dela kupnine v navedenem roku
ne predloži, se šteje, da je od pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine
Cerklje na Gorenjskem. Prenos ustanoviteljskega deleža se opravi po prejetem plačilu
kupnine oziroma po prejemu nepreklicne
bančne garancije, s katero se zavaruje neplačani del kupnine.
12. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je
izključena. Župan Občine Cerklje na Gorenjskem lahko brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti kadarkoli ustavi začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, ne
da bi za to navedel razloge.
13. Za izvedbo javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 in
38/10).
14. Razpisna dokumentacija, ki obsega
besedilo javnega poziva za zbiranje ponudb,
Informacijski memorandum in podpisano
Pogodbo o koncesiji z MDDSZ, je na voljo
na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na
Gorenjskem, v času uradnih ur, ter na spletni strani občine http://www.cerklje.si/, pod
rubriko »Občina/Objave in razpisi« (brez
podpisane Pogodbe o koncesiji z MDDSZ).
Podpisano pogodbo o koncesiji z MDDSZ
lahko zahtevate pisno po elektronski pošti na naslov obcinacerklje@siol.net ali po
faksu 04/281-58-20 in vam jo bomo posredovali.
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po
elektronski pošti, na naslov: obcinacerklje@siol.net ali po faksu 04/281-58-20.
Občina Cerklje na Gorenjskem
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Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Št. 105-2011

Ob-3571/11
Preklic
Uprava družbe Ingrad Gramat, d.d.,
Medlog 7, 3000 Celje, na podlagi smiselne
uporabe Zakona o gospodarskih družbah in
smiselne uporabe statuta delniške družbe
Ingrad Gramat, d.d. preklicuje zasedanje
skupščine delniške družbe Ingrad Gramat,
d.d., sklicane za petek, 24. junija 2011, ob
10. uri, na sedežu družbe, Medlog 7, 3000
Celje.
Sklic zasedanja skupščine je bil objavljen
v Uradnem listu RS, dne 20. 5. 2011.
Ingrad Gramat, d.d.
Uprava
Ob-3608/11
Preklic
Uprava družbe Mineral, družba za pridobivanje, pridelavo in montažo naravnega
kamna, d.d., Podpeč 46, 1352 Preserje zaradi spremembe pomembnega deleža delnic ter podane prevzemne namere za odkup vseh delnic družbe Mineral d.d. s strani
družbe Stonex d.o.o., do katerih je prišlo
po objavi sklica skupščine, preklicuje 23.
Izredno skupščino družbe Mineral d.d., sklicano za 20. 6. 2011 ob 14. uri, v veliki sejni
sobi v petem nadstropju poslovne stavbe
Poteza, na naslovu Železna cesta 18, 1000
Ljubljana.
Mineral d.d.
predsednik uprave
Sandi Knez
Ob-3552/11
Na podlagi 13. člena Statuta Triglav,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uprava Triglav,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje
29. skupščino
Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
Koper – Capodistria,
Pristaniška ulica 10,
ki bo dne 18. 7. 2011 ob 11. uri, v poslovnih prostorih Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., v Ljubljani, Dunajska 22, IX.
nadstropje, sejna soba.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednico skupščine se izvoli Meto Škerjanec Sošić, za preštevalca
glasov Andreja Vakslja. Seji skupščine bo
prisostvoval vabljeni notar Miro Košak, ml.,
iz Ljubljane.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 z mnenjem
nadzornega sveta, poročilom notranje revizijske službe za poslovno leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 ter
podelitev razrešnice članom nadzornega
sveta in uprave.

Predlogi sklepov:
2.1 Skupščina Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je seznanila z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010
z mnenjem nadzornega sveta, z letnim poročilom notranje revizijske službe za poslovno
leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta ter
poročilom nadzornega sveta za poslovno
leto 2010.
2.2 Skupščina podeljuje predsedniku
uprave mag. Simonu Vidmarju, ki je do 2. 9.
2010 opravljal funkcijo člana uprave, in članu uprave mag. Ivanu Gracarju razrešnico
za poslovno leto 2010.
Skupščina predsedniku uprave Danijelu
Starmanu, ki je svojo funkcijo opravljal do
2. 9. 2010, in članu uprave Gregorju Strmčniku, ki je svojo funkcijo prav tako opravljal
do 2. 9. 2010, ne podeli razrešnice za poslovno leto 2010.
2.3 Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. razrešnico za poslovno leto
2010.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., za poslovno leto 2010 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000
Ljubljana.
4. Seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta Triglav,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ki so jih za
opravljanje nalog v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., in njenih odvisnih družbah
prejeli v poslovnem letu 2010.
Predlog sklepa: skupščina Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je seznanila
s prejemki članov uprave in nadzornega sveta Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
ki so jih za opravljanje nalog v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., in njenih odvisnih
družbah prejeli v poslovnem letu 2010.
5. Spremembe statuta Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe Statuta zavarovalnice in čistopis spremenjenega statuta v predloženem besedilu.
6. Odpoklic in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predloga sklepov:
6.1 Odpokličejo se člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev: mag. Vladimir
Mišo Čeplak, Tadej Čoroli, Igor Stebernak
in Boštjan Vovk.
Sklep o odpoklicu stopi v veljavo z dnem
vpisa sprememb Statuta, sprejetih na 29.
zasedanju skupščine družbe v sodni register.
6.2 Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za mandatno dobo
v trajanju štirih let se izvolita: Boštjan Vovk
in Tadej Čoroli.
Nova člana nadzornega sveta nastopita
svoj mandat naslednji dan po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 29. zasedanju
skupščine družbe v sodni register.
7. Seznanitev skupščine s prenehanjem
mandata predstavnika delavcev v nadzornem svetu.

Predlog sklepa: svet delavcev seznanja
skupščino, da naslednji dan po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 29. zasedanju
skupščine družbe v sodni register preneha
mandat članu nadzornega sveta Robertu
Kavčiču.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim
nazivom točke in predlogom sklepa mora
biti predložena v pisni obliki, obrazložena in
posredovana tajništvu uprave družbe v roku
7 dni po objavi sklica skupščine.
Vsak nasprotni predlog delničarjev
k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda mora biti podan v pisni obliki ter obrazložen. Predlog delničarja
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine posredoval tajništvu
uprave družbe 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.
Udeležba na skupščini
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. dne 14. 7. 2011. Na dan
zasedanja skupščine se morajo delničarji
prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov in
s predlogom sprememb statuta z utemeljitvijo, je delničarjem dostopno vsak delovni
dan od 10. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v tajništvu uprave Triglav,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., na njenem
sedežu v Kopru, Pristaniška ulica 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 13. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava Triglav, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d.
predsednica uprave
mag. Meta Berk Skok
član uprave
mag. Simon Vidmar
Ob-3553/11
Uprava družbe na podlagi 14. in 15. člena Statuta delniške družbe Tanin Sevnica,
Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica, sklicuje
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14. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,
ki bo v Sevnici, dne 19. 7. 2011, ob 12. uri
na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica in
skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli Simon Jeglič, odvetnik iz Ljubljane, Kersnikova 5;
– za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Ratajc in Tina Šteblaj iz Tanin Sevnica
d.d.;
– za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Alojz Vidic iz Sevnice,
Glavni trg 41.
2. Obravnava letnega poročila družbe
za poslovno leto 2010 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve
revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2010, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2010.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa:
3.1. Izhajajoč iz potrjenega letnega
poročila družbe za poslovno leto 2010 bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2010
znaša 2.183.196,75 EUR in ga sestavljajo: preneseni dobiček leta 2002 v znesku
156.016,06 EUR, preneseni dobiček leta
2003 v znesku 304.257,74 EUR, preneseni
dobiček leta 2004 v znesku 528.305,11 EUR,
preneseni dobiček leta 2005 v znesku
156.479,47 EUR, preneseni dobiček leta
2006 v znesku 245.144,11 EUR, preneseni
dobiček leta 2007 v znesku 290.666,56 EUR,
preneseni dobiček leta 2008 v znesku
135.763,57 EUR, preneseni dobiček leta
2009 v znesku 102.344,48 EUR in čisti
poslovni izid poslovnega leta 2010 v višini
264.219,65 EUR.
3.2. Ves bilančni dobiček v višini
2.183.196,75 EUR ostane nerazporejen (kot
preneseni dobiček) in bo o njem odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2010 in jima
podeli razrešnico za poslovno leto 2010.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2011 imenuje predlagana revizorska
družba in sicer AGC Consultatio d.o.o. Ljub
ljana, Ulica Jana Husa 1a Ljubljana.
5. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
so za svoje delo upravičeni do sejnine. Predsedniku pripada sejnina v višini 800,00 EUR
neto, članom pa v višini 750,00 EUR neto.
Poleg sejnine pripada članom nadzornega
sveta za udeležbo na seji tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Tanin Sevnica d.d., Herma-
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nova 1, Sevnica, v tajništvu družbe, vsak
delovni dan med 12. in 13. uro od objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi
glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku
poslati tudi pisna pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda s predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno
utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa
se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol
ure pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.
Tanin Sevnica d.d.
uprava
Ivan Mirt
Ob-3555/11
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe SGP Zidgrad
Idrija d.d. sklicuje
16. skupščino
družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.,
ki bo dne 19. 7. 2011, ob 10. uri, na sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo
skupščine, verifikacijsko komisijo ter imenuje notar v skladu s predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2011, se
imenuje družba PRO Revizija d.o.o., Kazarje 10, 6 230 Postojna.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija
d.d. za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta
za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad
Idrija d.d. za poslovno leto 2010 z mnenjem

revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja
in nadzora;
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto 2010.
4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta.
5. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Članom nadzornega sveta se za njihovo
delo zagotovi nagrada za poslovno leto, in
sicer:
– za predsednika nadzornega sveta v višini 6.000,00 EUR bruto,
– za člana nadzornega sveta v višini
4.000,00 EUR bruto.
Nagrada se članom nadzornega sveta
izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice: Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe, najkasneje četrtega
dne pred skupščino, do 15.30. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini
prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in ga
je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer
ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Dopolnitev dnevnega reda: delničarji,
katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji,
ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za
dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev: Delničarji lahko
k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena
ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog)
ali predloge za volitve članov nadzornega
sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v
nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in 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 in bodo
razumno utemeljeni.
Vpogled v predloge sklepov in obrazložitve točk:
Na sedežu družbe SGP Zidgrad Idrija
d.d., Vojkova 8 v Idriji, so od dneva sklica
skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan, v času od
12. do 14. ure, dostopni na vpogled: predlog
sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitev točk dnevnega
reda, letno poročilo za leto 2010 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
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Pravica do obveščenosti: delničar na
skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas. Skupščina odloča z večino
oddanih glasov, če zakon ali statut ne določa drugače.
SGP Zidgrad Idrija d.d.
uprava družbe
Ob-3572/11
Na podlagi določila četrtega odstavka 31. člena Statuta družbe Nove KBM
d.d., Uprava banke vabi delničarje na
20. sejo skupščine
družbe Nova Kreditna banka Maribor
d.d.,
ki bo v torek, dne 19. 7. 2011, ob 11. uri,
v dvorani Minarik Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarjem predlagal, da se za predsednika
skupščine izvoli Grego Peljhana, odvetnika
iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa Roberta Ernestla in Gregorja Mavsarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednika skupščine izvoli Grego Peljhana, odvetnika iz Ljubljane
ter Roberta Ernestla in Gregorja Mavsarja
za preštevalca glasov.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 20.
skupščini delničarjev družbe Nova KBM
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.
Predlagatelj sklepa je uprava.
2. Seznanitev s poročilom o notranjem
revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2010
z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2010 z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine
Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM
d.d. za leto 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2010, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d.
za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora
v letu 2010
Predlog sklepa:
3.1. Na podlagi predloga uprave banke in
mnenja nadzornega sveta banke se bilančni
dobiček za leto 2010 v višini 3.391.912,68
evra v celoti uporabi za izplačilo delničarjem. Bruto dividenda na delnico znaša 0,13
evra.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
31. 3. 2011. Dividenda se izplača dne 20. 9.
2011.
3.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2010.
3.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno
leto 2010.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.
4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2011.

Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM
d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2011
imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Ljub
ljana.
Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.
5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke,
Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev Nove KBM
d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu.
2. Na podlagi sprejetih sprememb in
dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo
Statuta Nove KBM d.d.
Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.
6. Predlog določitve višine osnovnih plačil, sejnin in drugih prejemkov in povračil
stroškov za člane nadzornega sveta in člane
komisij nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Člani nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejmejo bruto mesečno
plačilo v višini 1.291,00 EUR. Predsednik
nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini
1.936,00 EUR, podpredsednik nadzornega
sveta pa za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 1.410,00 EUR.
2. Člani stalnih komisij nadzornega
sveta (navedenih v statutu ali kot takšnih
določenih s sklepom nadzornega sveta), ki
so hkrati člani nadzornega sveta, za svoje
delo prejmejo bruto mesečno plačilo v višini
322,00 EUR (doplačilo), člani komisij, ki niso
hkrati člani nadzornega sveta, pa prejmejo
bruto mesečno plačilo v višini kot jo določi
nadzorni svet. Predsednik komisije nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme
bruto mesečno plačilo v višini 483,00 EUR
(doplačilo), podpredsednik komisije nadzornega sveta pa za opravljanje funkcije prejme
bruto mesečno plačilo v višini 354,00 EUR
(doplačilo).
3. Člani in predsednik nadzornega
sveta ter člani in predsedniki komisij nadzornega sveta prejmejo mesečno plačilo in
doplačilo, do katerega so upravičeni, dokler
opravljajo funkcijo. Če opravljajo funkcijo
manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih
dni. Posamezni član komisije nadzornega
sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in
torej ne glede na število komisij, katerih član
je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil
vse dokler skupni znesek takih doplačil ne
doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za
opravljanje funkcije za posameznega člana
nadzornega sveta.
4. Poleg mesečnega plačila za opravljanje funkcije, predsednik in člani nadzornega sveta ter predsednik in člani komisij
nadzornega sveta za udeležbo na sejah
prejmejo sejnino v skladu z določbami statuta družbe in v skladu s tem sklepom skupščine družbe. Posamezni član nadzornega
sveta je, ne glede na prej navedeno in torej
ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta
bodisi iz naslova sej komisij nadzornega
sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega
plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.
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5. Predsednik in člani nadzornega sveta prejmejo bruto sejnino v višini
275,00 EUR. Predsednik in člani komisij
nadzornega sveta, prejmejo bruto sejnino
v višini 220,00 EUR.
6. Za korespondenčno sejo prejmejo
člani nadzornega sveta ali komisij bruto sejnino v višini 80 odstotkov predvidenih sejnin
iz 5. točke tega sklepa.
7. Člani nestalnih komisij nadzornega
sveta prejmejo plačilo za opravljanje funkcije za čas operativnosti posamezne komisije
v višini, določeni v 2. točki tega sklepa.
8. Članom nadzornega sveta in članom komisij se za udeležbo na sejah in
drugih aktivnosti po sklepu nadzornega
sveta (izobraževanje, sestanek ipd.) povrnejo potni in drugi stroški v višini dejanskih
stroškov.
9. Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati in se uporabljati sklep o določitvi
višine sejnine in drugih prejemkov za člane
nadzornega sveta in komisij nadzornega
sveta, ki ga je sprejela skupščina banke
na svoji 18. seji dne 8. 7. 2009. Ta sklep
začne veljati prihodnji dan, po sprejemu na
skupščini.
Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami,
čistopisom Statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju
in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.
a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem
družbe na sedežu banke v Mariboru, Ulica
Vita Kraigherja 4, vsak delovni dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine
od 10. do 13. ure in na spletni strani družbe,
http://www.nkbm.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta in ostalo gradivo
je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljub
ljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si) in
spletnih straneh Warsaw Stock Exchange
(http://gpw.pl/root_en).
Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah
delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve
za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov in volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do
obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi
odstavek 300., 301. in 305. člen ZGD-1) so
objavljene na spletni strani banke.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava banke bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
banki najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda banki sporočijo tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
delnicar@nkbm.si. ali po telefaksu na
št. 02/229-20-14.
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Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava banke
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani banki v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji
lahko predloge sklepov in volilne predloge
družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na
elektronski naslov: delnicar@nkbm.si. ali po
telefaksu na št. 02/229-20-14.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se banki sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti posredovane v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika
in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga
le-ta uporablja. Banka ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po
elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega
podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
banke, če so le-ti potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki najkasneje 3 dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi banke, to je do vključno
15. 7. 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 15. 7.
2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov:
Nova Kreditna banka Maribor d.d., tajništvo
banke – za skupščino, 2505 Maribor. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in
veljavne bodo samo prijave z originalnimi
podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti banki, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne
pravice po pooblaščencu je dostopen na
spletni strani banke, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu banke
v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, vsak
delovni dan, od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
delnicar@nkbm.si, in sicer v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa
lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in
žig oziroma pečat pravne osebe, če ga le-ta
uporablja. Banka ima pravico do preveritve
identitete delničarja oziroma pooblastitelja,
ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti,
ter avtentičnosti njegovega podpisa. Poobla-
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stilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na št. 02/229-20-14. Delničarji lahko
pooblastilo na enak način, kot so ga podali,
do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega ali poslovnega registra.
Na
dan
sklica
skupščine
ima
banka 39.122.968 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en
glas na skupščini. Na dan sklica skupščine
banka sicer nima lastnih delnic, vendar pa
je Poštna banka Slovenije d.d. – bančna
Skupina Nove KBM na dan objave sklica
skupščine lastnik 136.000 navadnih imenskih kosovnih delnic Nove KBM d.d.
Vljudno prosimo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12. uri,
v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali
zastopanih delničarjev.
Uprava Nove KBM d.d.
Andrej Plos,
član
Manja Skernišak,
članica
Matjaž Kovačič,
predsednik
Št. 1632
Ob-3575/11
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2,
Maribor, vabi delničarje na
17. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve
in inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino v sredo, dne
20. 7. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe
Vetrinjska ulica 2, Maribor, sejna soba, v III.
nadstropju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Seji bo
prisostvoval vabljen notar Stanislav Bohinc,
ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine Francija Klauznerja in za
preštevalki glasov Majo Lorencin in Zdenko
Zabavnik.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.
4. Predstavitev letnega poročila družbe
Informatike d.d. Maribor za poslovno leto
2010, revizorjevega poročila in poročila nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme na znanje letno poročilo Informatike d.d., revizorjevo poročilo in
poročilo nadzornega sveta za leto 2010.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010
v vrednosti 136.293,55 EUR se deli:
– 107.794,16 EUR kot preneseni dobiček,
– 28.499,39 EUR v druge rezerve iz dobička.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2010.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja za leto 2011 revizijsko družbo Revizijski center d.o.o. iz
Ljubljane.
7. Dopolnitev seznama dejavnosti družbe in sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se dopolni z dejavnostjo H53.200 – Druga poštna
in kurirska dejavnost.
Predlog sklepa: zaradi dopolnitve dejavnosti družbe, skupščina sprejme sklep
o spremembi 3. točke statuta, kjer se doda
v seznam dejavnosti še dejavnost H53.200
– Druga poštna in kurirska dejavnost.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine
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 so
vpisani v delniški knjigi dne 14. 7. 2011 in
ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom
iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, je na sedežu
družbe na vpogled vsak delovni dan, pri
Maji Lorencin, od 10. do 12. ure, in pri Maji
Rozman, od 10. do 12. ure, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2, do dneva
skupščine.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih žele, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina vnovič sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d.
uprava družbe
Pavel Car
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Ob-3591/11
Na podlagi določil ZGD-1 in 35. točke
Statuta delniške družbe SGP Tehnik d.d.,
sklicuje direktor družbe
13. sejo skupščine
delniške družbe SGP Tehnik d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 18. 7. 2011 ob
12. uri, na sedežu družbe SGP Tehnik d.d.,
v Škofji Loki, Stara cesta 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe
SGP Tehnik d.d., ugotovitev sklepčnosti in
izvolitev delovnih teles skupščine družbe
SGP Tehnik d.d.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine družbe SGP Tehnik
d.d., izvoli se predsednik skupščine družbe SGP Tehnik d.d. in preštevalca glasov
v skladu s predlogom sklicatelja skupščine.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave je: za člana nadzornega sveta družbe SGP Tehnik d.d. se
imenuje Primož Mlačnik. Mandat člana nadzornega sveta družbe SGP Tehnik d.d. prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe SGP Tehnik d.d., in traja do dne
18. 7. 2015.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, je
na vpogled delničarjem v kabinetu uprave in
poslovodstva družbe SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2, Škofja Loka, vsak delovni dan,
od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica
do dneva zasedanja skupščine. Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa
dokumentacije, ki mu ga družba zagotovi
najkasneje naslednji delovni dan po podani
zahtevi.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži presegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine 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. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem
roku sedmih dni in so dani najpozneje na
dan skupščine, se obravnavajo na 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 delniško knjigo družbe dne 14. 7. 2011
in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino (to je do dne 14. 7. 2011). Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe
poslati tudi pisno pooblastilo.
Delničar glasuje osebno ali po pooblaščencu z glasovnicami, ki jih prejme pred

začetkom skupščine. Vsaka delnica daje
imetniku en glas.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo
odprt 30 minut pred začetkom.
SGP Tehnik d.d.
direktor družbe
mag. Klemen Ferjančič
Ob-3598/11
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe,
uprava družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., s sedežem v Kranju, Ulica
Mirka Vadnova 6, sklicuje
20. redno skupščino delničarjev,
ki bo v Kranju, dne 21. 7. 2011, ob 9. uri,
na sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine. Na skupščini prisostvuje notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010,
informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
1. Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2010 v višini 95.940 EUR ostaja
nerazporejen.
2. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2010.
3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi družbe za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
4. Prehod na enotirni sistem upravljanja
in spremembe Statuta.
Predlog sklepa:
4.1. Sprejme se predlagane spremembe
Statuta družbe Gorenjski tisk d.d., ki so povezane z uvedbo enotirnega sistema upravljanja družbe.
4.2. Spremembe Statuta pričnejo veljati
z dnem vpisa v sodni register.
5. Prenehanje mandata predsednika
družbe in članov nadzornega sveta ter imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa:
5.1. Zaradi prehoda na enotirni sistem
upravljanja z dnem vpisa sprememb Statuta
v sodni register preneha mandat predsedniku družbe Andreju Kropetu in članom nadzornega sveta: Marku Moharju, Ireni Šturm
in Tini Bačić.
5.2. Zaradi prehoda na enotirni sistem
upravljanja se za mandatno obdobje 4 let,
s pričetkom mandata z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register, imenuje
upravni odbor v sestavi: Marko Mohar, Matjaž Satler, Davor Vlahek.
6. Določitev plačil članom upravnega
odbora.
Predlog sklepa:
6.1. Članom upravnega odbora pripada
plačilo za udeležbo na sejah, prevozni stroški in drugi upravičeni izdatki. Predsedniku
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upravnega odbora pripada sejnina v višini
260,00 EUR, članu upravnega odbora pa
v višini 150,00 EUR.
6.2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa
sprememb Statuta v sodni register.
Sklepe, navedene pod točkami 1., 2. in
4. predlagata uprava in nadzorni svet, sklepe pod točkami 3., 5. in 6. pa nadzorni
svet.
II. Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami,
čistopisom statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, izjavo o upravljanju, in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena
ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na
sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, (tajništvo), vsak delovni dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine
od 9. do 11. ure. Besedilo sklica skupščine
je dostopno tudi na spletni strani družbe,
http://www.go-tisk.si. Izčrpne informacije
o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem
zahteve za dodatne točke dnevnega reda,
podajanjem nasprotnih predlogov sklepov,
volilnih predlogov ter pravicah delničarjev
do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen,
prvi odstavek 300., 301. in 305. člen ZGD-1)
so prav tako objavljene na spletni strani
družbe.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog
delničarja se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost
njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja
vprašanja in zahteva podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
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Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino,
to je najpozneje dne 17. 7. 2011, in ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 17. 7. 2011. Prijava se
pošlje po pošti na naslov: Gorenjski tisk d.d.,
Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave
z originalnimi podpisi delničarjev oziroma
zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter
brezplačno na voljo na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6 (tajništvo), vsak
delovni dan od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine od 9. do 11. ure.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne
pravice po pooblaščencu je dostopen na
spletni strani družbe ter brezplačno na voljo
na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.
do 11. ure. Družba ima pravico do preveritve
identitete delničarja oziroma pooblastitelja
ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot
so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli
prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega ali poslovnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
963.348 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna
delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba
1.149 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih
pravic.
Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in se izkazali z osebnim
dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno
za glasovanje.
Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d.
predsednik uprave
Andrej Krope
Ob-3607/11
Na podlagi določil 295. člena ZGD-1 sklicujem
4. redno letno skupščino
družbe Akrapovič d.d., Malo Hudo 8A,
1295 Ivančna Gorica,
ki bo dne 19. 7. 2011, v športni dvorani
Osnovne šole Stična (Cesta 2. grupe odredov 40, Ivančna Gorica), s pričetkom ob
14.30.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost
na skupščini. Po predlogu upravnega odbora se imenujejo naslednji organi skupščine:
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– za predsedujočega se imenuje Nina
Drnovšek,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Tjaša Bajuk ter Tomaž Slana.
– Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljeni notar Andrej Rozman iz Idrije.
2. Razširitev dejavnosti družbe in sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa:
Dejavnosti družbe se razširijo z naslednjimi dejavnostmi:
– 24.510
– 24.520
– 24.530
– 24.540
– 25.110
– 25.620
– 28.150
– 29.100
– 30.300
– 30.110
– 30.120
– 32.500
– 46.460

– 58.140
– 63.110
– 63.120
– 77.390
– 82.300

Litje železa
Litje jekla
Litje lahkih kovin
Litje drugih neželeznih kovin
Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov
Mehanska obdelava kovin
Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos
energije
Proizvodnja motornih vozil
Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil
Gradnja ladij in plavajočih
konstrukcij
Proizvodnja čolnov za
razvedrilo in šport
Proizvodnja medicinskih
instrumentov, naprav in drugih
pripomočkov
Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki ter
medicinskimi potrebščinami in
materiali
Izdajanje revij in druge
periodike
Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev
v najem in zakup
Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj.

Skupščina pooblašča notarja Andreja
Rozmana, da uskladi besedilo Statuta družbe Akrapovič d.d., s sprejetim sklepom.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2010
z mnenjem revizorja in poročilom upravnega
odbora v zvezi s pregledom letnega poročila
ter informacija o prejemkih članov upravnega odbora.
Skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2010
z mnenjem revizorja in poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom letnega poročila ter prejemki članov upravnega
odbora.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice
upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
– Bilančni dobiček družbe za leto 2010
v višini 14.022.227,00 EUR se ne razporedi.
– Upravnemu odboru se za poslovno leto
2010 podeli razrešnica.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2011
se za revizorja imenuje družbo BM Veritas
Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
Ljubljana.

V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov upravni odbor. Ker je točka 3 le
seznanitvene narave, se o njej ne glasuje.
Sklic skupščine
Skladno s četrtim odstavkom 296. člena
ZGD-1 se sklic skupščine objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani
družbe »www.akrapovic.si«.
Pogoji udeležbe
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 (v nadaljevanju: presečni
dan), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti
poslovno sposobno fizično ali pravno osebo,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na
skupščini enake pravice, da lahko govori in
postavlja vprašanja kot delničar, katerega
zastopa. Obrazec pisnega pooblastila je na
voljo v tajništvu družbe.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Upravni odbor bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 na način iz
296. člena ZGD-1 objavil dodatne točke
dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na
skupščini, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najkasneje sedem dni po
objavi tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge iz prvega odstavka 301. člena ZGD-1. Predlog delničarja oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi
razumno utemeljen predlog in 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. Ne glede na navedeno, volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Zagotovitev informacij
Poslovodstvo od objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine na
sedežu družbe omogoča delničarjem brezplačen vpogled v:
– predloge sklepov skupščine z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog;
– obrazložitev vsake točke dnevnega
reda, o katerih bo odločala skupščina;
– letno poročilo z mnenjem revizorja in
poročilo upravnega odbora iz 285. člena
ZGD-1 ter izjavo o upravljanju družbe, če ni
vključena v letno poročilo. Na delničarjevo
zahtevo je treba temu najpozneje naslednji
delovni dan brezplačno izročiti prepis poročil,
če niso objavljena na spletni strani družbe;
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– besedilo predlaganih sprememb statuta;
– druga poročila in dokumente, ki jih je
treba po zakonu predložiti skupščini.
Točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami ali predlogi v zvezi z morebitnimi
dopolnitvami dnevnega reda in predlogi ter
volilnimi predlogi delničarjev in njihove utemeljitve ter druge informacije v zvezi z njimi
bodo dani na vpogled nemudoma po njihovem prejemu.
Delovno gradivo k točkam dnevnega
reda s popolnimi besedili listin in predlogov
bo na vpogled dostopno v tajništvu na sedežu družbe, Malo Hudo 8A, Ivančna Gorica,
vsak delovni dan, od dneva objave skupščine med 9. in 12. uro. Z gradivi bo objavljeno
tudi prečiščeno besedilo statuta družbe, če
bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Akrapovič d.d.
Igor Akrapovič,
predsednik upravnega odbora

Razširitve dnevnih redov
Ob-3578/11
Uprava družbe Elektro Gorenjska d.d.,
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih
družbah – ZGD-1 na podlagi zahteve delničarja Republika Slovenija, ki je imetnik
13.796.137 delnic, kar predstavlja 79,5%
osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazano upravičenje, da v skladu z 298. členom ZGD-1 zahteva dodatno točko dnevnega reda skupščine, sklicane za dne 8. julija
2011, ob 10. uri, katere sklic je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 43/11, dne 3. 6.
2011, objavlja dodatno točko dnevnega reda
skupščine, ki glasi:
3. točka dnevnega reda: razrešitev dveh
članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov
delničarjev.
Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe odpokliče dosedanja člana nadzornega sveta Mojco Golc Goropečnik in Ludviga Sotoška.
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b) Skupščina družbe za obdobje do 26. 8.
2013 namesto Mojce Golc Goropečnik in
Ludviga Sotoška, imenuje naslednja člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:
mag. Alenko Bradač in Duška Kapevski.
Obrazložitev:
Agencija je na podlagi podane odstopne
izjave Mojce Golc Goropečnik (elektronska
pošta z dne 21. aprila 2011), pregleda ocene nadzornega sveta, glede na poslovno
okolje, razvojni cikel družbe, poslovni model, strategijo in želene cilje družbe ocenila, da je prisoten konflikt poslovnih interesov in da je struktura nadzornega sveta
glede na javno objavljena merila agencije
neustrezna. Predlaga se odpoklic Mojce
Golc Goropečnik in Ludviga Sotoška ter
imenovanje mag. Alenke Bradač in Duška
Kapevski.
Oba nadomestna člana sta imenovana
za čas do izteka mandata prejšnjima članoma in sta bila nominirana preko Akreditacijske komisije v zadevi strokovne presoje
usposobljenosti kandidatov za člane nadzornega sveta v družbi Elektro Gorenjska,
d.d.
Elektro Gorenjska d.d.
mag. Bojan Luskovec
predsednik uprave
Ob-3592/11
Na zahtevo delničarja Republika Slovenije, katere interese zastopa Agencija za
kapitalske naložbe Republike Slovenije,
uprava za 15. sejo skupščine, ki bo v četrtek, dne 7. julija 2011 ob 9. uri, na sedežu
družbe, v Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika
sejna soba/IV. nadstropje, objavlja dodatno
točko dnevnega reda:
4. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa delničarja Republika Slovenija k 4. točki:
4.1. Skupščina družbe odpokliče dosedanja člana nadzornega sveta Vladimirja
Malenkovića in dr. Uroša Merca.
4.2. Skupščina družbe za obdobje do
25. 8. 2013, namesto Vladimirja Malenkovića
in dr. Uroša Merca, imenuje naslednja člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:
Marijo Žlak in Nikolaja Abrahamsberga.
Elektro Celje, d.d.
predsednik uprave
Rade Knežević, univ. dipl. inž. el.
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Zavarovanja terjatev
SV 657/11
Ob-3573/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 657/11 z dne 9. 6. 2011,
je dvosobno stanovanje št. 12, v drugem
nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Zoisova ulica 3, 4000 Kranj, z ident. št. stavbe 863, stoječe na parc. št. 930/8, k.o. 2100
Kranj, last zastavitelja družbe Viking, d.o.o.,
Kranj, Mlaka pri Kranju, Nedeljska vas 11,
4000 Kranj, na temelju prodajne pogodbe,
sklenjene 14. 4. 2006, s prodajalcema Bogdanom Beravsom in Nicole Behrend, zastavljeno v korist upnice Delavske hranilnice
d.d. Ljubljana, s sedežem Miklošičeva 5,
Ljubljana, matična številka 5448557000, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR, z obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,90% letno, obresti pa tečejo od črpanja kredita dalje ter z zapadlostjo
glavnice terjatve dne 31. 7. 2014.
SV 851/2011
Ob-3601/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 851/2011 z dne 6. 6.
2011, je dvoinpolsobno stanovanje št. 35,
s pripadajočo kletno shrambo, v skupni
izmeri 71,45 m², v 7. nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru, na naslovu Ul. Staneta Severja 3, ki stoji na parc.
št. 1621/1, k.o. 678 Sp. Radvanje, z ident.
št. dela stavbe 678-1320-35.E, solast zastaviteljev Majc Leonide in Božič Gregorja, vsakega do ½ od celote, na temelju prodajne
pogodbe št. PS01033 z dne 26. 4. 2011, zastavljeno v korist SKB d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 62.000,00 EUR
s pp.
SV 622/2011
Ob-3602/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 622/2011 z dne 15. 6. 2011,
je bilo stanovanje št. 4, v kleti, v neto tlorisni
površini 30.19 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Koroška cesta 53,
Kranj, z ident. št. stavbe 414, stoječi na parc.
št. 336/5, k.o. 2100 – Kranj (ID 4455395),
last zastaviteljice Nevenke Radojević, Koroška cesta 53, Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 1. 1999, sklenjene med Nevenko Radojević kot kupovalko, in Dragom
Zajcem, Podlimbarskega ulica 13, Ljubljana,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist zastavne upnice Delavske hranilnice d.d. Ljub
ljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, matična številka 5448557000, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 32.000,00 EUR,
po obrestni meri 6.70% letno nominalno,
z zapadlostjo zadnjega obroka 30. 6. 2016
ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem gotovinskem kreditu
št. 06-52-35070.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 182730/2010
Os-2619/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. VL 182730/2010
z dne 14. 12. 2010, zaradi izterjave denarne
terjatve v višini 1.874,58 EUR s pp, je bil
v korist upnice Svetovanje in storitve, Bojana Munda s.p., Pivolska cesta 12, Hoče,
dne 28. 2. 2011 opravljen rubež nepremičnine – poslovni prostor v kletnih prostorih na
naslovu Ulica heroja Šaranoviča 27, Maribor, v skupni izmeri 937,29 m2, ki se nahaja
na parc. št. 422/10, k.o. Melje (oznaka ID
0655-663-1), last dolžnika Trilogija gostinstvo in druge storitve d.o.o.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2011
VL 185709/2010
Os-2782/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. VL 185709/2010
z dne 16. 12. 2010, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 1.874,58 EUR s pp, je
bil v korist upnika ZOIS, družba za pravno svetovanje, zemljiško knjižno svetovanje, odškodnine in storitve d.o.o., Pivolska
cesta 12, Hoče, dne 28. 2. 2011 opravljen
rubež nepremičnine – poslovni prostor v kletnih prostorih na naslovu Ulica heroja Šaranoviča 27, Maribor, v skupni izmeri 937,29
m2, ki se nahaja na parc. št. 422/10, k.o.
Melje (oznaka ID 0655-663-1), last dolžnika
Trilogija, gostinstvo in druge storitve d.o.o.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2011
In 1413/2010
Os-3367/11
V izvršilni zadevi upnika Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Demis, gradbeništvo, posredništvo in storitve, d.o.o., Ulica pariške komune
40c, Maribor, zaradi izterjave 926,07 EUR
s pp se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št.
In 1413/2010 z dne 3. 12. 2009 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanje št. 1, v izmeri 66,50 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju objekta, ki stoji na naslovu Ul. pariške Komune 40c, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 5. 2011
VL 2010/199905
Os-3413/11
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 25. 5.
2011, ob 10. uri, v izvršilni zadevi, opravilna številka VL 2010/199905, ki se vodi na
Okrajnem sodišču v Murski Soboti, upnika Komunala d.o.o., Kopališka 2, Murska
Sobota, ki ga zastopa odvetnica Tanja Koračin-Bohar, Slomškova 1, Murska Sobota, proti dolžniku Lendvaj Štefanu, Lendavska 45b, Murska Sobota, zaradi izterjave
1.841,05 EUR s pp, v navzočnosti dolžnika
in poobl. upnika, opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer
stanovanje št. 19, v 5. nadstropju – mansarda večstanovanjske stavbe, stoječe na parc.
št. 272, ki je vpisana pri vl. št. 3903, k.o.
Murska Sobota, identifikator stavbe 1975,
na naslovu Lendavska 45b, Murska Sobota,

v skupni izmeri 81,88 m2, kar predstavlja kuhinjo, tri sobe, hodnik, kopalnico in teraso.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 6. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2476/2010
Os-2856/11
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici Lei Chiabai, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Gospane Simič,
Bevkova ulica 3, Ajdovščina, ki jo zastopa
Odvetniška družba Matoz, o.p., d.n.o., iz
Kopra, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, dne
11. 4. 2011 izven naroka izdalo sklep opr. št.
Dn 2476/2010, o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– prodajne pogodbe, sklenjene med Primorjem, d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina,
in Rajem Simičem dne 18. 2. 2005 pod št.
S24/TRATA/26;
– zemljiškoknjižnega dovolila družbe Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina, št.
L100-1372/05-DLi-kp z dne 30. 5. 2005,
in se nanašata na nepremičnino, z identifikacijsko št. 3.E – stanovanje št. 24, v pritličju, v izmeri 89,50 m2, v stanovanjski stavbi,
na naslovu, Na Trati 2, Ajdovščina, z identifikatorjem 1624.ES, stoječo na zemljišču
s parc. št. 1140/4, k.o. Ajdovščina, vpisano
pri podvložku št. 1761/3, k.o. Ajdovščina.
Predlagana vknjižba lastninska pravice
na zgoraj na zgoraj navedeni nepremičnini,
se zahteva v korist imetnikov z imenoma:
Rajo Simič, rojen 24. 11. 1952, stanujoč
Bevkova ulica 3, Ajdovščina – do deleža
½, Gospana Simič, rojena 25. 8. 1963, stanujoča Bevkova ulica 3, Ajdovščina – do
deleža 1/2.
Vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini sodišče poziva,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost, oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 22. 4. 2011
Rz 112/11
Os-3467/11
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Občine Hrpelje Kozina, z dne 28. 4. 2011, oklicuje
začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 409, k.o. Obrov.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice Občine Hrpelje
Kozina.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 6. 2011

N 47/2008
Os-3597/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 27. 10.
1963, sklenjene med Združenim podjetjem
Iskra Kranj – organizacija: Tovarna elektrotehničnih in finomehaničnih izdelkov,
kot prodajalcem, in Brigito Ošabnik, rojeno Končan, Kebetova 20, Kranj, kot kupcem, za posamezni del št. 17, stanovanje
št. 17, v 6. etaži, s kletjo v 1. etaži, Kebetova
ulica 20, Kranj, v izmeri 59,94 m2, ID ZNAK
2100-303-17.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Andreja Rozmana, rojen 7. 12. 1957,
Kebetova ulica 20, Kranj in Tanje Rozman,
rojene 13. 2. 1960, Kebetova ulica 20, Kranj,
za vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 6. 2011
Dn 26608/2009
Os-6796/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Benedik Nikolaja Tomaža, Ciril Metodov trg
11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v 2500/22
– stanovanje št. 22, v etaži 6,1 z ident.
št. 1737-0300-022, v Ljubljani, Slomškova
ulica 11, k.o. Tabor, dne 29. 10. 2010, pod
opr. št. Dn 26608/2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, darilne pogodbe z dne 24. 2. 1986,
sklenjene med Petek dr. Savom, Trg revolucije 7, Maribor, in Kobe Jasno Modrico,
Peričeva 7, Ljubljana, za ½ stanovanjske
garsonjere v Ljubljani, Slomškova ul. 11.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2010
Dn 17876/2009
Os-6882/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Darje Nevine Lindtner, Masarykova c. 17,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, stanovanje, z ident. št. 15.E,
vpisani v podvl. št. 1442/15, v k.o. Brinje I,
dne 25. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 7.
1965, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občinske skupščine, Ljub
ljana Bežigrad, kot prodajalcem, in Francem
in Zoro Bertoncelj, Mariborska 4, Ljubljana,
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kot kupcema, in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 15.E, vpisani v podvl. š.
1442/15, v k.o. Brinje I,
– sodne poravnave, sklenjene pri Vrhovnem sodišču SRS z dne 23. 10. 1972,
sklenjena med Francem, Zoro in Bojano
Bertoncelj, Mariborska 4, Ljubljana, kot
strankami, in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 15.E, vpisani v podvl.
št. 1442/15, v k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 159/2010
Os-3291/11
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Mirjane Tudija, Križevska vas
68, Metlika, ki jo zastopa pooblaščenec
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti toženi
stranki neznanim dedičem po pokojni Katarini Vardjan, rojeni Hribljan, nazadnje stanujoči Jurovski Brod 12, p. Žakanje, Republika
Hrvaška, zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 850,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 4. 5. 2011
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem po pokojni Katarini Vardjan, rojeni
Hribljan, nazadnje stanujoči Jurovski Brod
12, p. Žakanje, Republika Hrvaška.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče po pokojni Katarini Vardjan, rojeni Hribljan, nazadnje stanujoči Jurovski Brod 12, p. Žakanje,
Republika Hrvaška, vse do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen
za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 5. 2011
P 185/2010
Os-3292/11
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Jožeta Malnariča, Nestoplja
vas 5, Semič, ki ga zastopa pooblaščenec
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznanim dedičem po pokojnem
Janezu Malnariču, nazadnje stanujočem
v Kanadi, zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 290,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 5. 5. 2011,
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega prebivališča po pokojnem Janezu Malnariču, nazadnje stanujočem v Kanadi.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče ne-
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znanega prebivališča po pokojnem Janezu
Malnariču, nazadnje stanujočem v Kanadi,
vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 5. 2011
P 155/2010
Os-3293/11
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi
tožeče stranke Alenke Lakner, Bistrica 1,
Črnomelj, ki jo zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženi
stranki neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem
Pešelj Andreju, Bistrica 5, Črnomelj, zaradi
priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k.
listine, pcto 400,00 €, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 4. 5.
2011 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega prebivališča po
neznano kje in kdaj umrlem Pešelj Andreju,
Bistrica 5, Črnomelj.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznano kje in kdaj umrlem Pešelj Andreju, Bistrica 5, Črnomelj, vse
do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 5. 2011
P 141/2010
Os-3294/11
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Ivana Starešiniča, Preloka 10,
Vinica, ki ga zastopa pooblaščenec Anton
Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Starešinič Janezu, Preloka 18, Vinica, zaradi
priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k.
listine, ptco 800,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 12. 4. 2011,
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Starešinič Janezu,
Preloka 18, Vinica.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj
umrlem Starešinič Janezu, Preloka 18, Vinica, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 4. 2011
P 179/2010
Os-3295/11
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi
tožeče stranke Jožeta Žuniča, Desinec 10
(prej 6), Črnomelj, proti toženi stranki neznanim dedičem in neznano kje bivajočim
po pokojni Žunič Mariji, rojeni Jonke, z zadnjim prebivališčem na naslovu Desinec
6, p. Črnomelj, nato neznano kje v tujini
(ZDA), zaradi ugotovitve lastninske pravice
na podlagi priposestvovanja, pcto 300,00 €,

v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 4. 5. 2011 postavlja začasnega
zastopnika neznanim dedičem in neznano
kje bivajočim po pokojni Žunič Mariji, rojeni
Jonke, z zadnjim prebivališčem na naslovu
Desinec 6, p. Črnomelj, nato neznano kje
v tujini (ZDA).
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče in neznano kje bivajoče po pokojni Žunič Mariji, rojeni Jonke, z zadnjim prebivališčem
na naslovu Desinec 6, p. Črnomelj, nato
neznano kje v tujini (ZDA), vse do takrat,
dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 5. 2011
P 176/2010
Os-3296/11
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Jožeta Zdravljeviča, Drašiči 50,
Metlika, ki ga zastopa pooblaščenec Jože
Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti toženim
strankam 1) neznanim dedičem neznanega
bivališča po neznano kje in kdaj umrlem
Zdravljevič Antonu, Železniki 17, Metlika; 2)
neznanim dedičem neznanega bivališča po
neznano kje in kdaj umrli Zdravljevič Bari,
Železniki 17, Metlika in 3) neznanim dedičem neznanega bivališča po neznano kje
in kdaj umrlem Zdravljevič Mirku, Železniki
17, p. Metlika, zaradi priznanja lastninske
pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine,
pcto 500,00 €, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 4. 5. 2011 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po neznano kje in
kdaj umrlem Zdravljevič Antonu, Železniki
17, Metlika; 2) neznanim dedičem neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrli
Zdravljevič Bari, Železniki 17, Metlika in 3)
neznanim dedičem neznanega bivališča po
neznano kje in kdaj umrlem Zdravljevič Mirku, Železniki 17, p. Metlika.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Anton Zajc, Ulica 21. oktobra 19a,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko 1) neznane dediče
in neznanega bivališča po neznano kje in
kdaj umrlem Zdravljevič Antonu, Železniki
17, Metlika; 2) neznane dediče neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrli Zdravljevič Bari, Železniki 17, Metlika in
3) neznane dediče neznanega bivališča po
neznano kje in kdaj umrlem Zdravljevič Mirku, Železniki 17, p. Metlika, vse do takrat,
dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 5. 2011
P 5/2011
Os-3297/11
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi
tožeče stranke Dušana Miliča, Poljanska
cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju,
proti toženi stranki neznanim in neznano
kje živečim članom Milić zadruge, Miliči 16, Adlešiči, zaradi priznanja lastninske
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pravice na podlagi priposestvovanja, pcto
8.800,00 €, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 5. 5. 2011 postavlja začasnega zastopnika neznanim in
neznano kje živečim članom Milić zadruge,
Miliči 16, Adlešiči.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Anton Zajc, Ulica 21. oktobra 19a,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje
živeče člane Milić zadruge, Miliči 16, Adlešič
vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 5. 2011
P 72/2011
Os-3298/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, proti toženi
stranki: 1. Martin Žnidaršič, Ulica Staneta
Rozmana 13, Črnomelj in 2. Domingo ING
podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o.,
Robova cesta 6, Vrhnika, zaradi ugotovitve
lastninske pravice pcto 1.900,00 €, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 17. 5. 2011 postavilo začasnega zastopnika prvo toženi stranki Martinu Žnidaršiču,
nazadnje bivajoče na naslovu Ulica Staneta
Rozmana 13, Črnomelj in nato na neznanem naslovu.
Začasni zastopnik je Dušan Bricelj, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 5. 2011
P 57/2011
Os-3390/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Rade Milič, Mestni log
3, Metlika, ki ga zastopa pooblaščenec Jože
Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti toženim
strankam neznani in neznano kje živeči dediči po Milič Danici, Miliči 22, Adlešiči, Milič Dušanu, Miliči 9, Adlešiči, Milič Dušanu,
Miliči 22, Adlešiči, Milič Ljubici, Miliči 22,
Adlešiči, Milič Miletu, Miliči 22, Adlešiči, Milič
Petru, Miliči, Adlešiči, Milič Radetu, Miliči 22,
Adlešiči, Milič Radetu, Miliči 9, Adlešiči in Milič Zorki, Miliči 22, Adlešiči, zaradi priznanja
lastninske pravice pcto 1.000,00 €, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 13. 5. 2011, postavilo začasnega zastopnika neznanim in neznano kje živečim
dedičem po Milič Danici, Miliči 22, Adlešiči,
Milič Dušanu, Miliči 9, Adlešiči, Milič Dušanu, Miliči 22, Adlešiči, Milič Ljubici, Miliči 22,
Adlešiči, Milič Miletu, Miliči 22, Adlešiči, Milič
Petru, Miliči, Adlešiči, Milič Radetu, Miliči 22,
Adlešiči, Milič Radetu, Miliči 9, Adlešiči in
Milič Zorki, Miliči 22, Adlešiči.
Začasni zastopnik je Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznanim in neznano kje
živečim po Milič Danici, Miliči 22, Adlešiči,
Milič Dušanu, Miliči 9, Adlešiči, Milič Dušanu, Miliči 22, Adlešiči, Milič Ljubici, Miliči 22,
Adlešiči, Milič Miletu, Miliči 22, Adlešiči, Milič

Petru, Miliči, Aldšečiči, Milič Radetu, Miliči
22, Adlešiči, Milič Radetu, Miliči 9, Adlešiči
in Milič Zorki, Miliči 22, Adlešiči in nato na
neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali
njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred
sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 13. 5. 2011
VL 74296/2010
Os-3272/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice S Leasing d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška
družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p.d.n.o.,
Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Zoranu Klepić, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica
Špela Zamljen, Čufarjeva 3, Ljubljana, zaradi izterjave 53.979,19 EUR, sklenilo:
dolžniku Zoranu Kleić, Brodarjev trg 5,
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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Špela Zemljen, Čufarjeva 3, Ljub
ljana.
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 25. 1. 2011
I 10631/2006
Os-3309/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3/a, Koper – Capodistria, zoper dolžnika Jeluška
Pirc, Majde Vrhovnikove ulica 8, Ljubljana
– dostava, ki ga zastopa odvetnica začasna
zastopnica Maja Ramšak, Peričeva 35/II,
Ljubljana, zaradi izterjave 2.259,61 EUR
s pp sklenilo:
dolžnik Jeluška Pirc se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Maja Ramšak, Peričeva 35/II, Ljub
ljana.
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 24. 5. 2011
VL 203994/2010
Os-3348/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a,
Koper – Capodistria, proti dolžniku Janu
Plahuta, Kamniška cesta 12, Domžale, ki
ga zastopa odvetnica Suzana Miklič Nikič,
Ljubljanska cesta 102, Domžale, zaradi izterjave 4.093,68 EUR, sklenilo:
dolžniku Janu Plahuta, Kamniška
cesta 12, Domžale, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
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Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnica Suzana Miklič Nikič, Ljubljanska
cesta 102, 1230 Domžale.
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
I P 2362/2010
Os-3402/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Katji Rahne Breznik v pravdni zadevi tožeče stranke Mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Darja Karlin,
odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki
Dušanu Biščanič, neznanega prebivališča
(prej Brodarjev trg 1, Ljubljana), zaradi plačila 985,92 EUR s pripadki, dne 24. 5. 2011
sklenilo:
toženi stranki Dušanu Biščaniču se
v zadevi opr. št. I P 2362/2010 na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2011
VL 211213/2010
Os-3410/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika: T – 2 Družba za ustvarjanje,
razvoj in trženje elektronskih komunikacij
in opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor, proti dolžniku Svetlomiru Domitrov,
Ljubljanska cesta 16a, Rače, ki ga zastopa
odvetnik Franci Šošterič, Partizanska 6, Maribor, zaradi izterjave 1.032,49 EUR, sklenilo:
dolžniku Svetlomiru Domitrov, Ljub
ljanska cesta 16a, Rače, 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 Franci Šošterič, Partizanska 6, 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 4. 5. 2011
VL 167723/2010
Os-3464/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Deželne banke Slovenije
d.d., Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, ki jo
zastopa Katja Žalik, Kolodvorska ulica 9,
Ljubljana, proti dolžniku Izetu Duraković,
Ulica pod lipo 4, Črnomelj, ki ga zastopa
zakoniti zastopnik odvetnik Luka Jukič, Zadružna cesta 16, Črnomelj, zaradi izterjave
210,68 EUR, sklenilo:
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dolžniku Izetu Duraković, Ulica pod lipo
4, Črnomelj, 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 Luka Jukič, Zadružna cesta 16, 8340
Črnomelj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2011
P 42/2011
Os-3346/11
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi P 42/2011, ki obravnava
tožbo tožeče stranke Zavarovalnice Tilia
d.d., Seidlova cesta 5, Novo mesto, zoper
toženo stranko Bena Capl, ki je neznanega
prebivališča (prej Cesta Graške Gore 1, Limbuš), zaradi plačila 2.581,55 EUR s pp, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, tožencu postavilo za začasnega zastopnika odvetnika
Marka Štamcarja, Novi trg 11, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
toženca v tem postopku dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika oziroma dokler tožena
stranka ne bo nastopila na sodišču.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 5. 2011
N 5/2011
Os-3035/11
Okrajno sodišče v Trebnjem, je po
okrajni sodnici Katji Pavlič, v nepravdni
zadevi predlagatelja Leopolda Kmetiča,
Sevnica 5, Mirna, ki ga zastopa odvetnik
Jurij Gros iz Trebnjega, zoper nasprotnega udeleženca 1. Anico Mihevc, neznano
kje v Avstraliji, Avstralija in 2. Štefanijo Zemljan, neznano kje v ZDA, zaradi predloga
za delitev stvari v solastnini in predloga za
postavitev začasnega zastopnika, dne 5. 5.
2011, sklenilo:
za začasnega zastopnika nasprotnima
udeleženca se postavi odvetnik Alojz Bandelj, Gubčeva 9, Trebnje.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 5. 5. 2011

Oklici dedičem
D 61/2011
Os-3225/11
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Fugina Ivanu, sinu
Petra, rojenem 22. 3. 1880, razglašenim za
mrtvega z datumom smrti 23. 3. 1950.
Znano je, da je zapustnik imel brata Fugina Petra in sestro Fugina Marijo, ki pa sta
oba že pokojna. Ni pa znano, ali je bil zapustnik poročen, ali ne, ali je imel kaj otrok, ali
ne, pa tudi ne, ali je poleg navedenega brata
in sestre imel še kakšnega drugega brata ali
sestro, ali ne.
Zato sodišče s tem oklicem poziva vse,
ki menijo, da imajo kakršnokoli pravico do
zapuščine pokojnega Fugina Ivana, da se
v roku enega leta od objave tega oklica
v Uradnem listu Republike Slovenije, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
strani tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko
obravnavo in zadevo zaključilo v skladu
z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 4. 5. 2011
D 557/2010
Os-3119/11
Vabilo z oklicem neznanim dedičem: Liljani Tuljak, Nerini Tuljak, Marinu Tuljak, Robiju Tuljak, neznanega bivališča po pokojni
Tuljak Antoniji, rojeni Ugrin, je dne 20. 7.
1987 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 5. 2011
I D 1250/2010
Os-3468/11
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Ani Črnugelj, hčeri Martina, rojeni 1. 7. 1885, umrli
11. 1. 1962, nazadnje stanujoči v Ljubljani,
Črnuče 214-a, državljanki FLRJ.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakoniti dediči po zapustnici pridejo v poštev po
pok. zap. sinu Jožetu Črnuglju: zap. vnukinja Breda Perne ter zap. pravnuka Matjaž
Jazbec in Iztok Jazbec, po pok. zap. hčerki Mariji Mavretič: zap. pravnuk Sebastjan
Mavretič, po pok. zap. hčerki Karolini Brinovec: zap. vnukinja Milena Štular in zap.
pravnukinja Bronja Brinovec, po pok. zap.
sinu Alojziju Črnuglju: zap. snaha Frančiška Črnugelj, zap. vnuk Marko Črnugelj in
zap. vnuk Roman Črnugelj, po pok. zap.
sinu Martinu Črnuglju (živečem v Braziliji):
zap. vnuki Martin Črnugelj, zap. vnukinja
Hermina Črnugelj, zap. vnukinja Martina
Jožica Črnugelj Schneider in zap. pravnuk
Marcos Črnugelj (neznani pa so podati zap.
pravnuka Marcela Črnuglja) in edini živeči
dedič, zap. sin Franc Črnugelj, medtem ko
so povsem neznani dediči po pok. zap. sinu
Antonu Črnuglju (živečem v ZDA).
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/1976,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
poziva neznane dediče pokojnega zap. sina
Antona Črnuglja, zap. pravnuka Marcela Črnuglja ter vse ostale, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona,
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike
Slovenije. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2011
D 613/2010
Os-3187/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojni Devetak Herti,
rojeni Brass, rojeni 25. 5. 1923, Gorica, Italija, ki je umrla 27. 10. 2010.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo

pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na podlagi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 5. 2011
D 141/2011
Os-3403/11
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Antoniji Stranščak, rojeni
Ban, Povžane št. 23/32, Materija, rojena dne
14. 9. 1901 in umrli dne 5. 10. 1975, zaradi
odločitve o dedovanju nepremičnin, ki so ji
bile po določilih ZPVAS vrnjene v last kot
nekdanji članici Agrarne skupnosti Povžane.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem
poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 24. 5. 2011
D 138/2011
Os-2948/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Rejec Antonu, rojenem na
Kneži, dne 20. 1. 1870, z zadnjim stalnim
prebivališčem na naslovu Kneža 81, ki je
umrl dne 23. 11 1946.
Ker dediči po pokojnem niso znani, sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku
enega leta od njegove objave zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil nobeden dedič, se
bo zapuščina razglasila za lastnino Republike Slovenije in izročila pristojnemu organu
Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 5. 2011

Oklici pogrešanih
N 28/2010
Os-3459/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš v nepravdni zadevi predlagatelja Sergio Maar, Strada di
Fiume 173, Trst, Italija, ki ga zastopa pooblaščenka Ivica Ukmar, zoper nasprotno
udeleženko Lucia Corbatto, z zadnjim znanim bivališčem Marezige 39, Marezige, ki jo
zastopa skrbnica za poseben primer Irena
Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne udeleženke za mrtvo, na
naroku 27. maja 2011, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Lucie Corbatto, roj.
11. 12. 1908, z zadnjim znanim bivališčem
Marezige 39, Marezige, za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 5. 2011
N 29/2010
Os-3460/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš v nepravdni zadevi predlagatelja Sergio Maar, Strada di
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Fiume 173, Trst, Italija, ki ga zastopa pooblaščenka Ivica Ukmar, zoper nasprotno
udeleženko Antonio Hervat, z zadnjim znanim bivališčem Marezige 39, Marezige, ki jo
zastopa skrbnica za poseben primer Irena
Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne udeleženke za mrtvo, na
naroku 27. maja 2011, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Antonie Hervat, rojene
1. 6. 1902, z zadnjim znanim bivališčem
Marezige 39, Marezige, za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 5. 2011
N 30/2010
Os-3461/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš v nepravdni zadevi predlagatelja: Sergio Maar, Strada di
Fiume 173, Trst, Italija, ki ga zastopa pooblaščenka Ivica Ukmar, zoper nasprotno
udeleženko Giuseppino Corbatto, z zadnjim
znanim bivališčem Marezige 39, Marezige,
ki jo zastopa skrbnica za poseben primer
Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne udeleženke za mrtvo, na
naroku 27. maja 2011, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Giueseppine Corbatto,
rojene 11. 12. 1908, z zadnjim znanim bivališčem Marezige 39, Marezige, za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 5. 2011
N 7/2011
Os-3528/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagateljice Gregorič Jožice, Prvačina 223, ki jo zastopa odvetnica
Maruška Trunkl Glavič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Volk
Ano, rojeno Furlan, rojeno 9. 5. 1908, Kairo,
Egipt, ki jo zastopa Pirjevec Zvonka, Selo
49, Črniče.
O pogrešani razen podatka, da je bila rojena dne 9. 5. 1908 Furlani Alojzu in Jožefi,
rojena Valnar ter da naj bi po podatkih Škofije
Koper umrla v Kairu leta 1948, ter izpiska iz
zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba
živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Volk Ane, rojene Furlan, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 5. 2011
N 29/2010
Os-2781/11
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah
je v teku nepravdni postopek predlagatelja
Jožeta Pelka, Stritarjeva ul. 23, Rogaška
Slatina, ki ga zastopa Jože Unverdorben,
odvetnik v Rogaški Slatini, zaradi razglasitve za mrtvega Tita Pelka, nazadnje stanu-

jočega Stritarjeva ul. 23, Rogaška Slatina,
ki ga zastopa skrbnik za poseben primer
Rok Pelko, Šmiklavška cesta 5, Ljubečna.
Pogrešani Tit Pelko je odšel dne 29. 8. 2000
v ZDA z avionsko linijo Delta Airlines na
destinaciji München – New York. Dne 7. 9.
2000 je predlagatelj in oče nasprotnega udeleženca Jože Pelko od konzularnega predstavništva v New Yorku dobil sporočilo, da
se sin nahaja v New Orleansu v agenciji,
odgovorni za ljudi z izgubljenimi dokumenti.
Izvedel je, da so bili nasprotnemu udeležencu odtujeni vsi dokumenti, denar in prtljaga,
takrat je predlagatelj zadnjič govoril z nasprotnim udeležencem ter mu tudi uredil nadomestno avionsko karto in avtobusno karto
za povratek v New York, kjer naj bi si na
konzularnem predstavništvu uredil nadomestne osebne dokumente za vrnitev v Slovenijo. Bilo je dogovorjeno, da bo v New York
odpotoval v ponedeljek, dne 11. 9. 2000.
V ponedeljek je predlagatelj po preverjanju
izvedel, da Tit Pelko ni odpotoval in da je
preko vikenda zapustil agencijo in se ni več
oglasil. Od takrat predlagatelj z nasprotnim
udeležencem nima več nobenega stika in
se ta tudi ni nikomur nikoli javil. Iz odgovora
sekretarke Andreje Purkart Martinez z dne
23. 10. 2001 je razvidno, da je bilo izginotje
nasprotnega udeleženca prijavljeno lokalni
policiji v New Orleansu. O tem pa je bil tudi
obveščen Interpol Washington.
Zaradi opisanega, sodišče poziva vse, ki
bi karkoli vedeli o pogrešanemu Titu Pelku,
nazadnje stanujočemu Stritarjeva ulica 23,
Rogaška Slatina, da to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Šmarju pri Jelšah, Aškerčev trg
11, Šmarje pri Jelšah, v roku 3 mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega Tita Pelka
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 7. 4. 2011
N 20/2010 do N 40/2010
Os-3120/11
Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razglasitvi pogrešancev 1. Anžlovar
Frances, rojen 1913, 1419 Walnut Rood
S.E. Massillion, ZDA, 2. Anžlovar Frank,
rojen 1918, 1419 Walnut Rood S.E. Massillion, ZDA, 3. Anžlovar Jožef, rojen 1924,
1419 Walnut Rood S.E., Massillion, ZDA, 4.
Anžlovar Rudolf, rojen 1916, 1419 Walnut
Rood S.E., Massillion, ZDA, 5. Bajac Dragutin, rojen 1926, Vardarska 4, Zagreb, Hrvaška, 6. Florjančič Barica, rojena Rodnjak,
Maršala Tita 167, Koška, Hrvaška, 7. Florjančič Jakob, rojen 1904, Maršala Tita 43,
Koška, Hrvaška, 8. Florjančič Josip, rojen
1914, Maršala Tita 34, Koška, Hrvaška, 9.
Florjančič Zvonko, rojen 1923, Jurjevac 105,
Hrvaška, 10. Generalović Ema, rojena 1925,
Tušillović 3, Karlovac, Hrvaška, 11. Garbari
Jolanda, rojena 1939, Melbourne, Avstralija,
12. Horvatek Andžela, rojena 1933, Siged
5/11, Zagreb, Hrvaška, 13. Lozar Ema, rojena 1919, Držičeva 75, Zagreb, Hrvaška, 14.
Lorech Angelina, rojena 1911, 1419 Walnut
Rood E.E., Massilion, ZDA, 15. Moharoš
Marija, rojena Florjančič, Maršala Tita 17,
Koška, Hrvaška, 16. Mariggnoni Alessandro, rojen 1923, Bolzano via Battisti Nuova
26, Italija, 17. Marignoni Franceska, rojena
1889, Bolzano via Cavour 1, Italija, 18. Marignoni Margherita, rojena 1909, Bolzano
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via Cavour 1, Italija, 19. Nemeth Paulina,
rojena 1922, 1419 Walnut Rood S.E. Massillion, ZDA, 20. Pantozzi Lidia Angela, rojena
1929, Bolzano via Cuncina 30, Italija in 21.
Prandi Annamaria, rojena 1928, Bolzano via
Col di lana 8, Italija, za mrtve.
Vsi navedeni pogrešanci so se rodili
slovenskim staršem na območju Republike
Slovenije v začetku 20. stoletja, ki so se
nato že pred letom 1940 s starši preselili
v tujino, in sicer v ZDA, Avstralijo, Italijo in
na Hrvaško. Stalno oziroma začasno prebivališče pogrešanih ni znano, prav tako niso
znani morebitni potomci pogrešancev.
Sodišče poziva Anžlovar Francesa, Anžlovar Franka, Anžlovar Jožefa, Anžlovar
Rudolfa, Bajac Dragutina, Florjančič Barico,
Florjančič Jakoba, Florjančič Josipa, Florjančič Zvonka, Generaloviž Emo, Garbari
Jolando, Horvatek Andželo, Lozar Emo, Lorech Angelino, Moharoš Marijo, Mariggnoni Alessandro, Marignoni Francesko, Marignoni Margherito, Nemeth Paulino, Pantozzi
Lidio Angelo in Prandi Annamario, da se
oglasijo, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli
o njihovem življenju in smrti, da to sporočijo
sodišču v roku 30 dni po objavi tega oklica,
sicer bo po izteku tega roka sodišče Anžlovar Francesa, Anžlovar Franka, Anžlovar
Jožefa, Anžlovar Rudolfa, Bajac Dragutina,
Florjančič Barico, Florjančič Jakoba, Florjančič Josipa, Florjančič Zvonka, Generalović Emo, Garbari Jolando, Horvatek Andelo,
Lozar Emo, Lorech Angelino, Moharoš Marijo, Marignoni Alessandro, Marignoni Francesko, Marignoni Margherito, Nemeth Paulino,
Pantozzi Lidio Angelo in Prandi Annamario,
razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 12. 5. 2011

Kolektivni delovni spori
Kd 240/2011
Os-3558/11
Delovno sodišče v Celju na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04 –
ZDSS-1) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor
med predlagateljem Veolia transport Štajerska, d.d., Cesta k Tamu 7, Maribor, ki ga
zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan,
Prelesnik in partnerji iz Ljubljane, in nasprotnim udeležencem Sindikat Veolia transport
KNSS Neodvisnost, Industrijska ulica 13,
Maribor, zaradi ugotovitve nezakonitosti
stavke.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok in 1. narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 14. 7. 2011,
ob 12.30, v sobi št. I. Delovnega sodišča
v Celju, Gregorčičeva 6, Celje.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešen
na sodni deski tega sodišča dne 6. 6. 2011.
Delovno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo

Spričevala preklicujejo

Buček
Matej,
Brstovnica
7B,
Rimske Toplice, zavarovalno polico, št.
50500036344, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnf-320241
Cencelj Andreja, Ljubljanska cesta
56, Domžale, zavarovalno polico, št.
50500043786, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnc-320269
Hrovat Eva, Stranice 28, Stranice,
zavarovalno polico, št. 50500050850,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnp-320306
Jurkovič Miha, Mahovnik 84, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 50500005807, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnh-320264
Košmajer Dolenc Mojca, Stanetinci 29,
Sveti Jurij ob Ščavnici, zavarovalno polico,
št. 50500011773, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnt-320252
Krek Mateja, Novi svet 7, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 50500005301, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-320287
Mavrek Tea, Rakovlje 6, Braslovče,
zavarovalno polico, št. 50500017233, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnn-320258
Mohorko
Ines,
Tomšičeva
34,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
50500046858, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnt-320302
Nabernik Dušan, Sv. Danijel 82, Trbonje,
zavarovalno polico, št. 50500082102, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnr-320304
Pavlin Janez, Gubčeva 7, Trebnje,
zavarovalno polico, št. 50500005881,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnu-320276
Pejčinović Berden Ana, Frankovo naselje
109, Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
50500058998, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gns-320203
Ravnikar Stanka, Mlaška 59, Kranj,
zavarovalno polico, št. 50500072463, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne-320242
Robič Romana, Zgornje Rute 45,
Gozd Martuljek, zavarovalno polico, št.
50500052130, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnp-320281
Slivniker Mitja, Bernekerjeva ulica
25, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500049607, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnh-320239
Švigelj Rok, Grahovo 86, Grahovo,
zavarovalno polico, št. 50500046069,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.o.o.
gns-320278
Thaler Luka, Zeleni biser 7, Postojna,
zavarovalno
polico,
št.
2003361,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnk-320236
Vrh Marjana, Dolnji Zemon 83,
Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št.
50500055438, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnv-320254
Zagožen Boštjan, Metke 73, Prebold,
zavarovalno polico, št. 50500018252,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnv-320275

Agić Benjamin, Globoka pot 3,
Prestranek, spričevalo 7. razreda Osnovne
šole Prestranek, izdano leta 2009.
gnj-320262
Ajdinović Aida, Peč 31, Grosuplje,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Zalog, izdano
leta 2009 in 2010. gne-320317
Bele Danijela, Sveti Jurij 14, Rogatec,
spričevalo 7. razreda VIZ OŠ Rogatec, št.
1093, izdano leta 2009. gnr-320279
Bele Danijela, Sveti Jurij 14, Rogatec,
spričevalo 8. razreda VIZ OŠ Rogatec, št.
783, izdano leta 2010. gnq-320280
Bizjak Neža, Črtomirova ulica 21 a,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne
šole Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 2010.
gnn-320283
Božič Nataša, Grahovo 35C, Grahovo,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2004. gnz-320221
Bratušek Žan, Šturmovci 28, Videm pri
Ptuju, spričevalo 7. razreda Osnovne šole
Videm, št. 244/2009-2, izdano leta 2009.
gng-320315
Bratušek Žan, Šturmovci 28, Videm pri
Ptuju, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Videm, št. 282-2010-2, izdano leta 2010.
gnf-320316
Brglez Karina, Stogovci 3, Ptujska
Gora, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Majšperk, št. 75/747-2010, izdano leta
2010. gnt-320277
Bricelj Jure, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole
v Ljubljani, smer mizar tapetnik, izdano leta
2005. gng-320190
Bricelj Jure, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Jarše v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnl-320189
Bučar Tomaž, Podpeška cesta 108b,
Brezovica pri Ljubljani, indeks, št. 59000426,
izdala Visokošolsko središče Novo mesto
leto izdaje 2001. gnp-320231
Burger Matjaž, Vir, Tolstojeva ulica 20,
Domžale, zaključno spričevalo Šole za
poklicne voznike Ježica v Ljubljani, izdano
leta 1988. gnl-320185
Butenko Černe Mark, Moškričeva 2A,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda Osnovne
šole Kette in Murn, izdano leta 2008/2009.
gng-320215
Čeh Lana, Prade - cesta XII 4, Koper
- Capodistria, indeks, št. 18050168, izdala
Filozofska fakulteta. gnj-320237
Čuk Matevž, Dolenjska cesta 62,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2010.
gnx-320248
Dolenšek Darinka, Gorenje Dole 19,
Škocjan, spričevalo Poklicne sr. šole
Sevnica, izdano leta 1982. gnm-320284
Domanko Boris, Trg 4. julija 24,
Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Slovenj Gradec, št. 458,
izdano leta 2000. gnc-320219
Donoša Urška, Pertoča 73A, Rogašovci,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene

šole Murska Sobota, št. 829, izdano leta
2009. gns-320253
Drofenik Tomi, Ceste 87, Rogatec,
spričevalo 7. razreda VIZ OŠ Rogatec, št.
1099, izdano leta 2009. gnl-320260
Drofenik Tomi, Ceste 87, Rogatec,
spričevalo 8. razreda VIZ OŠ Rogatec, št.
815, izdano leta 2010. gnk-320261
Filipič Manca, Na Lazih 11, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Brezovica, izdano leta 2009 in 2010.
gnl-320210
Frančeškin Jan, Oktobrske revolucije 21,
Izola - Isola, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2009. gnw-320224
Golob Jaka, Skrbinškova 16, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2008. gnl-320310
Golob Jaka, Skrbinškova 16, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2009. gnk-320311
Golob Jaka, Skrbinškova 16, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2009. gnj-320312
Gradinjan
David,
Gašperšičeva
ulica 6, Ljubljana, indeks, št. 71060670,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnd-320193
Ivanovič Blaž, Jana Husa 9, Ljubljana,
spričevalo 5. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2011. gnv-320200
Jukič Velimir, Cesta v Mestni Log 81, p.p.
428, Ljubljana, spričevalo Šolskega centra
Krško - Tehnična srednja šola, št. 1455,
izdano leta 1980. gny-320222
Kastelic Barbara, Pristava pri Šentjerneju
13, Šentjernej, potrdilo o končani srednji šoli
in opravljeni poklicni maturi, izdala Srednja
šola Josipa Jurčiča, Ivančna Gorica, leta
2002, na ime Sadar Barbara. gny-320297
Kastelic Žiga, Bogneča vas 7, Trebelno,
spričevalo 7. in 8. razreda Osnovne šole
Nove Fužine v Ljubljani, izdano leta 2009 in
2010. gnd-320293
Klemen Maša, Vnanje Gorice 13,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 7.
razred OŠ Brezovica, izdano leta 2009.
gne-320267
Klepec Anton, Krasinec 33, Gradac,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Črnomelj, št. 27/8-82, izdano leta 1982.
gnc-320319
Kobe Mari, Jablovec 34, Podlehnik,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Novo mesto, št. 201/81, izdano leta 1981.
gnw-320274
Koželj Polona, Spodnje Gameljne 26,
Ljubljana Šmartno, spričevalo 7. in 8. razreda
Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro,
izdano leta 2009 in 2010. gnz-320296
Kraljević Ana, Podraga 60, Podnanos,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 1979, izdano na ime
Lozej Ana. gnb-320195
Kraljević Ana, Podraga 60, Podnanos,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 1980, izdano na ime
Lozej Ana. gnz-320196
Kraljević Ana, Podraga 60, Podnanos,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Veno Pilon
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Ajdovščina, izdano leta 1981, izdano na ime
Lozej Ana. gny-320197
Kraljević Ana, Podraga 60, Podnanos,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 1982, izdano na ime
Lozej Ana. gnx-320198
Kraljič Vid, Dolenji Lazi 55, Ribnica,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Franceta
Prešerna Ribnica, št. 370/2010-6, izdano
leta 2010. gnh-320314
Kržan Zala, Dermotova 6a, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2006. gnx-320273
Laibuta Alexander Baariu, Resljeva cesta
8, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razred OŠ
Toneta Čufarja, izdano leta 2009 in 2010.
gnf-320266
Lang Kristjan, Martjanci 45 b, Martjanci,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske šole
Rakičan, izdano leta 1995. gnf-320191
Lazarević Aleksander, Kunaverjeva
ulica 9, Ljubljana, spričevalo 8. razreda
OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 2010.
gnw-320299
Logonder Jaka, Krivec 4, Ljubljana,
spričevalo 1. in 3. letnik Gimnazije Šiška,
izdano leta 2006 in 2009. gni-320238
Luketić Polonca, Rožna dolina, Cesta
XV/20A, Ljubljana, spričevalo 9. razreda
Vzgojnega zavoda Planina, izdano leta
2007. gni-320313
Matić Klara, Srednje Gameljne 18f,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Šmartno pod Šmarno goro, izdano leta 2009
in 2010. gnu-320226
Mencin Jaka, Zabošt 19, Šentvid pri
Stični, spričevalo 1. letnika SŠ Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2010.
gnr-320204
Miklič Tadej, Veliki Breg 28, Mojstrana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2008. gnt-320202
Milanovič Rok, Ravnik 24, Celje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
naravoslovne šole. gnb-320270
Močnik Matic, Gornji Rudnik II/3,
Ljubljana, indeks, št. 23090581, izdala
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnh-320289
Nagode
Urška,
Tržaška
cesta
154A, Logatec, spričevalo 5. razreda
Glasbene šole Logatec, izdano leta 2009.
gny-320272
Ocvirk Lucija, Vrhe 13, Teharje, indeks,
št. 18060166, izdala Filozofska fakulteta
Ljubljana. gnm-320259
Pavlin Zoja Tia, Jakopičeva ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Toneta
Čufarja, izdano leta 2010. gnt-320227
Penko Maša, Moškričeva ulica 40,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, št. II-K312, izdano
leta 2010. gnb-320295
Pirc Nina, Nebčeva ulica 104, Škofljica,
maturitetno spričevalo Srednje veterinarske
šole, izdano leta 2010. gns-320303
Polajnar Klemen, Hraše 22, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Simona Jenka
Smlednik, izdano leta 2008. gnx-320223
Polanec Klara, Efenkova 36, Celje,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Lava,
Celje, izdano leta 2009. gnq-320305
Portir Aleksandra, Rošpoh - del 19,
Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ Kamnica,
izdano leta 2010. gnu-320201
Premrl Boštjan, Vrhpolje 26, Vipava,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
in
tehniške
kmetijsko-živilske
šole

Nova Gorica, izdano leta 2000/2001.
gnm-320209
Prijatelj Laura, Streliška ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Poljane,
izdano leta 2009 in 2010. gnf-320291
Puljić Tamara, Tržaška cesta 40,
Postojna, spričevalo 7. razreda Osnovne
šole Miroslava Vilharja Postojna, izdano leta
2009. gnl-320285
Puljić Tamara, Tržaška cesta 40,
Postojna, spričevalo 8. razreda Osnovne
šole Pivka, izdano leta 2010. gnk-320286
Pušnik Mateja, Gmajna 25H, Slovenj
Gradec, spričevalo poklicne mature Srednje
strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec,
izdano leta 2007. gnk-320211
Rahne Urša, Bukovica pri Vodicah 49,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Vodice,
izdano leta 2010. gnc-320244
Rajtar Nuša, Trnje 113C, Črenšovci,
spričevalo 7. razreda OŠ Franceta Prešerna
Črenšovci, št. 66, izdano leta 2008/2009.
gnw-320199
Rutar Sara, Rimska cesta 6A, Laško,
spričevalo 7. razreda OŠ Primoža Trubarja
Laško, izdano leta 2008/2009. gnv-320300
Samsa Tina, Kal 57, Pivka, maturitetno
spričevalo Srednje šole za elektrotehniko
in računalništvo, izdano leta 2006.
gnz-320271
Serec Nataša, Bernekerjeva 11,
Ljubljana, zaključno spričevalo Gimnazije
Frana Miklošiča, izdano leta 1988.
gnz-320246
Slejko Vladimir, Ravne 10A, Črniče,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
gne-320217
Slejko Vladimir, Ravne 10A, Črniče,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC
Ajdovščina, Poklicna gradbena šola, št.
356/80, izdano leta 1980. gnd-320218
Snoj Črt, Vevška cesta 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2008. gnp-320256
Stenovec Vanda, Mavčičeva 58, Mavčiče,
indeks, št. 30015733, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo. gno-320257
Sterle Ana, Iška vas 109, Ig, spričevalo
7. razreda Osnovne šole Ig, št. 715-2009,
izdano leta 2009. gnf-320216
Susak Serif, Paul Heyse Strasse 17,
München, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1986. gnp-320206
Šajtegel Klavdija, Vodovnikova 44,
Slovenska Bistrica, spričevala 1., 2. in 3.
letnika ter spričevalo zaključnega izpita
Steklarske šole Rogaška Slatina, izdana
1991, 1992, 1993, št. spričevala zaključnega
izpita 251 23/6-1993. gny-320247
Škrgič Sabina, Šifrerjeva 1, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Jožeta
Moškriča, izdano leta 2009 in 2010.
gnq-320205
Škrinjar Patricija, Veščica 34B, Ljutomer,
spričevalo 7. razreda OŠ Stročja vas,
številka 263/09-704, izdano leta 2009.
gnm-320309
Zankoč Andreja, Kampolin 46 a, Portorož
- Portorose, spričevalo 3. letnika Zdravstvene
šole, izdano leta 2008. gne-320192
Zelenčić
Goran,
Tbilisijska
ulica
60, Ljubljana, indeks, izdala Srednja
gostinska šola v Ljubljani, leto izdaje 1994.
gnz-320321
Žerdin Jakob, Archinetova 11, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Toneta Čufarja,
izdano leta 2009. gnd-320243
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Drugo preklicujejo
Aleksander Bevka s.p., Breže 13,
Ribnica, potrdila za voznike št. 006026/
BGD56-2-3381/2010, izdano 14. 7. 2010,
na ime Saša Vidojević, z veljavnostjo do 17.
2. 2011. gnv-320233
Alič Simon, Liminjanska cesta 26,
Portorož - Portorose, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500009591010, izdajatelj
Cetis d.d. gno-320307
Bartol Nadja, Tomšičeva 5, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 18099247,
izdala Filozofska fakulteta, Univerza v
Ljubljani. gnq-320230
Boršnak Bojana, Dolinska cesta
17a, Koper - Capodistria, strokovni izpit
Splošne bolnišnice Celje, leto izdaje 2005.
gnn-320208
Borštnar Vesna, Valvazorjeva 3 c, Izlake,
študentsko izkaznico, št. 20202030, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-320292
Božič Milica, Vrbno 62, Šentjur, certifikat
za nacionalno poklicno klasifikacijo za
socialnega oskrbovalca na domu, izdajatelj
Socialna zbornica Slovenije in UPI - ljudska
univerza Žalec, datum izdaje 20. 12. 2010.
gni-320213
Car Dajana, Ulica XIV. divizije 14,
Metlika, študentsko izkaznico, št. 04040110,
izdala Fakulteta za upravo, Ljubljana.
gnd-320318
Delić Nedim, Šmartinska cesta 135C,
Ljubljana, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji za voznik/voznica v cestnem
prometu, izdajatelj Gospodarska zbornica
Slovenije, CPU, št. 625/8400.002.4.1., leto
izdaje 20. 4. 2007. gns-320229
Emil Grobelnik s.p., Pernovo 17a, Žalec,
licenco, št. 005944, za vozilo Iveco turbo
daily 59E12, registrska številka CE D9-619.
gnu-320251
Gorše Mateja, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19400377,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnk-320186
Grabar Urška, Travniška 6, Celje,
študentsko izkaznico, št. 19387859,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gno-320207
Groznik Manca, Šentvid pri Stični 143,
Šentvid pri Stični, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Vič. gnh-320214
Helbl Jurij, Dobrava 10a, Radlje ob Dravi,
študentsko izkaznico, št. 37000772, izdala
Veterinarska fakulteta. gnv-320225
Kaiser Vinko, Selovec 29B, Šentjanž pri
Dravogradu, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500008329010, izdajatelj Cetis
Celje. gni-320288
Kernc Jernej, Grafernauerjeva 17,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
63060111, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnc-320294
Kocjan Klaudija, Petelinjek 56, Novo
mesto, certifikat o nacionalni poklicni
klasifikaciji, maserka, izdajatelj Vita
Sana d.o.o., leto izdaje 2004, številka
017/2004/8150.001.5.1., dekliški priimek
Klaudija Kocjan Turk. gnb-320320
Košak Črt, Ulica Iga Grudna 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19423275, izdala
Ekonomska fakulteta. gng-320240
Križnić Eva, Gorenja vas 26A, Gorenja
vas, študentsko izkaznico, št. 01005146,
izdala Pedagoška fakulteta. gnm-320234
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Marinšek Maja, Šmartinska 174,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20030310, izdala Pravna fakulteta, Univerza
v Ljubljani. gnb-320245
Mihalič Srečko, Nunska Graba 3,
Ljutomer, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu,
izdano na ime Srečko Mihalič, izdajatelj
Ministrstvo za promet, št. 600211, leto izdaje
1997. gnf-320220
Novak Maruša, Velika Ligojna 12,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 11060031,
izdala Zdravstvena fakulteta. gnl-320235
Oman Sergeja, Snakovška cesta 14,
Križe, študentsko izkaznico, št. 19846995,
izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v
Ljubljani. gno-320232
Osredkar Eva, Polje - Cesta XXVI/24,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
01006449, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gng-320290
Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri
Trebnjem 15, Trebnje, licenco, s ser. št.
O0302596, za vozilo Mercedes-Benz, z reg.
oznako NM U7-527, in licenco, s ser. št.
O0302597, za vozilo MAN, z reg. oznako
NM F7-853. gnj-320187
Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri
Trebnjem 15, Trebnje, licenco, s ser. št.
O0302598, za vozilo Mercedes-Benz, z reg.
oznako NM 54-59C, in licenco, s ser. št.
O0302599, za vozilo MAN, z reg. oznako
NM E5-397. gni-320188
Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri
Trebnjem 15, Trebnje, licenco, s ser. št.
O0302604, za vozilo Mercedes-Benz, tip
vozila Actros 2543L/NR, z reg. oznako NM
76-75T. gng-320265

Parkelj Leon Nick, Erbežnikova ulica
2, Ljubljana, USO program, pomočnik
natakarja, izdano leta 1989, Cene Štupar.
gnc-320194
Petkovšek Bojan, Planina 16A, Planina,
študentsko izkaznico, št. 63020272, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gni-320263
Pirc Nejc, Zgornja Bela 1B, Preddvor,
študentsko izkaznico, št. 71090286, izdala
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gnu-320301
Rozman bus Rozman Janez s.p.,
Lancovo 91, Radovljica, licenco številka
000333/001, za vozilo volvo B 12-60 36E,
registrska št. KR 19-90U. gno-320282
Svetin Anja, Leščevje 6, Ivančna Gorica,
študentsko izkaznico, št. 01002163, izdala
Pedagoška fakulteta. gnd-320268
Šepič Sandra, Podgrad 110, Podgrad,
študentsko izkaznico, št. 32006090,
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta.
gnn-320308
Transporti Draganovič Enes s.p, Tkalska
ulica 3/b, Celje, potrdilo za voznike, št.
008118/AD13-2-960/2011, za cestni prevoz
blaga v okviru licence Skupnosti, za voznika
Delić Nedima, veljavnost od 23. 2. 2011
do 30. 11. 2012, izdajateljica Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje
23. 2. 2011. gnr-320229
Vehovec Suzana, Senožeti 52, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 3. letnika Šolskega centra
za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo,
izdano leta 2009. gnj-320212
Zupanc Andreja, Tržaška cesta 58,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
11070338, izdala Zdravstvena fakulteta.
gnq-320255
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