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Javni razpisi
Št. 4301-3/2010

Ob-3712/11
Obvestilo

Na podlagi 8. točke javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 40/10
z dne 21. 5. 2010, Ob-3469/10 in 9. točke Navodil za pripravo in oddajo vloge, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije in
30. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št 48/09) objavljamo zaključek javnega razpisa z naslednjo vsebino:
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta
2010, 2011 in 2012 (DOLB 2) v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske
in prometne infrastrukture za obdobje 2007
– 2013, razvojne prioritete Trajnostna raba
energije, prednostne usmeritve Inovativni
ukrepi za lokalno energetsko oskrbo (Uradni list RS, št. 40/10, Ob-3739/09) je zaključen, ker so bila porabljena vsa sredstva za
ta javni razpis, zato se v skladu s 8. točko
tega razpisa zaključuje postopek javnega
razpisa.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-3778/11
Spremembe
V vsebini javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2011), ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 22 z dne
25. 3. 2011, Ob-2131/11, se spremembe
nanašajo na 1., 2., 6., 9. in 10 točko javnega razpisa.
1. Izvajalec javnega razpisa
Doda se nov odstavek: »Povečanje javnega razpisa se izvaja na podlagi Dopolnjenega Programa za izvajanje garancijskega
sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v okviru Slovenskega podjetniškega sklada, Produkt P1 – Garancije za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere«
za obdobje 2009–2013;«
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Doda se besedilo: »Dopolnjenega Programa za izvajanje garancijskega sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere
v okviru Slovenskega podjetniškega sklada,
Produkt P1 – Garancije za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere« za obdobje
2009 – 2013.«
6. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala, ki je na razpolago za javni
razpis

Spremeni se prvi odstavek tako, da
glasi:
»Skupna višina razpisanih sredstev za
izdajanje garancij je 35.268.068,85 EUR.«
Spremeni se zadnji odstavek tako, da
glasi:
»Ocenjena skupna višina razpisanih
sredstev za subvencioniranje obrestne mere
je 3.944.983,06 EUR.«
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike.
Spremeni se besedilo tako, da glasi:
»Garancijska sredstva bremenijo:
– Garancijski sklad GS PIFI MG v višini
30.400.000,00 EUR;
– Garancijski sklad EU 2009 v višini
4.868.068,85 EUR.
Sredstva za subvencijo obrestne mere:
– v višini 3.400.000 EUR – PIFI MG;
– v višini 544.983,06 EUR – proračunska
postavka 6064.
10. Delež prispevka EU v celotnih javnih
izdatkih
Doda se nov odstavek, ki glasi:«
»Razpisan znesek za subvencijo obrestne mere v višini 544.983,06 EUR nima EU
prispevka in bo izplačan iz SLO proračunske postavke 6064.
Slovenski podjetniški sklad

vič«, za besedo »Ljubljana« vejica in beseda »Ljutomer« ter za besedo »Radovljica«
vejica in beseda »Rakičan«.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 4102-3/2010/10

javni razpis
za sofinanciranje daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso za obdobje
2011 do 2015 (DOLB 3), v okviru
Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve Inovativni ukrepi
za lokalno energetsko oskrbo
1. Ime in sedež posredniškega telesa:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,
tel. 01/400-33-11, faks 01/433-10-31 (v nadaljevanju: MG).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
Proračun Republike Slovenije za leto
2011 (Uradni list RS, št 99/09 in 96/10),
Proračun Republike Slovenije za leto 2012
(Uradni list RS, št. 96/10); Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10
in 4/11) Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011), Zakon o javnih finan-

Ob-3724/11

Popravek
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja popravek javnega razpisa
za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2011 in 2012, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 57/10.
V 2. točki javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2011 in 2012, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 57/10 (v nadaljnjem
besedilu: javni razpis), se doda nova sedma
alineja, ki se glasi:
»– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11)«
4. točka javnega razpisa se spremeni
tako, da se glasi:
»Okvirna višina sredstev tega razpisa je skladno z drugim odstavkom
20. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in
2012 14.122.955,00 EUR v letu 2011 in
11.637.067,20 EUR v letu 2012.«
V 5. točki javnega razpisa se za besedo
»Dutovlje« doda vejica in beseda »Godo-

Št. 330-1/11

Ob-3779/11
Popravek

V Javnem razpisu o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Kobarid v letu 2011, objavljenem v elektronski izdaji Uradnega lista RS, št. 48/11, se
v četrti alineji 1. točke – Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo, pod
upravičenimi stroški doda:
– stroški nakupa nove in rabljene mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo.
Občina Kobarid
Št. 4301-34/2011
Ob-3711/11
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10) in
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809
61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) objavljamo
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cah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Energetski zakon (Uradni
list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08 in 22/10),
Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09), Shema
državne pomoči »Spodbujanje učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. X435/2009),
Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredba
Sveta (ES), št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006, o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES), št. 1260/1999
(UL L, št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredba Sveta
(ES), št. 1084/2006, z dne 11. julija 2006,
o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES), št. 1164/94 (UL L,
št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1084/2006/ES); Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006,
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredba
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (Uradni list RS, št. 371/06, str. 1,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in
79/10), Nacionalni strateški referenčni okvir
za obdobje 2007–2013, Operativni program
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013 (Odločba Evropske
Komisije z dne 27. 8. 2007), Odločitev organa upravljanja o potrditvi instrumenta Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso za obdobje
2011 do 2015 (DOLB 3) v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Trajnostna raba energije, Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo št. KS OP ROPI/6/3/006-0-MG,
z dne 10. 6. 2011.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne
spodbude so namenjene za naložbe v nove
sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do
spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo
kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za
obstoječe daljinsko omrežje.
Izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je del strategije Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom. Izgradnja DOLB prispeva
tudi k zmanjšanju rabe fosilnih goriv ter podpira trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka
in zaposlitve.
Prijavitelj lahko kandidira za sofinanciranje dela celotne investicije (eno ali več faz
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širitve daljinskega omrežja, ki predstavljajo
ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene
cilje, vnaprej določeno trajanje ter določen
začetek in konec).
Javni razpis za sofinanciranje projektov
(v nadaljevanju: operacij), ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega
sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno
energetsko oskrbo. Razmerje med sredstvi
na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje je 85:15.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja
v Republiki Sloveniji in EU.
V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije
in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list
RS, 89/08 in 25/09).
V skladu z navedenim pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja
po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki
izpolnjujejo pogoje po 5. in 6. členu.
3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen
namen po tem razpisu in, da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni nameni so:
1. izgradnja sistemov DOLB s kotlovsko kapaciteto največ do 20 MW1;
2. razširitev omrežja pri obstoječem
DOLB oziroma daljinskem sistemu, ki uporablja geotermalno energijo, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso2;
3. izgradnja mikro sistemov DOLB.
Operacija po tem razpisu je:
1. Sistem DOLB, ki vključuje centralno
kotlovnico, z enim ali več kotlov na lesno biomaso oziroma postrojenjem za soproizvodnjo
električne energije in toplote iz lesne biomase
(parno postrojenje ali sistem ORC), iz katerega se nepovezanim3 kupcem proda in po
skupnem toplovodnem omrežju dobavi več
kot 50% letno proizvedene toplote. Industrijski sistemi daljinskega ogrevanja in sistemi
sosežiga lesne biomase v termoelektrarnahtoplarnah, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, niso
upravičenci po tem razpisu. Operacija po tem
razpisu je tudi širitev daljinskega omrežja, ki
uporablja geotermalno energijo, pod pogojem, da je toplotna obremenitev omrežja po
razširitvi večja od 800 kWh/m.
1
V primeru etapne izgradnje je omejevalni
faktor toplotna moč celotnega sistema. Če je
npr. za pokrivanje koničnih obremenitev predviden kotel na fosilni vir, velja omejitev moči na
20 MW za celotno kotlovsko inštalacijo (Primer:
kombinacija kotel na lesno biomaso 14 MW
+ kotel na fosilni vir 7 MW ni upravičena).
2
V primeru, ko gre za razširitev omrežja,
brez dograditve novih kotlov, mora prijavitelj
računsko dokazati, da bo več kot 80% na novo
potrebne toplote proizvedeno v obstoječem kotlu na lesno biomaso oziroma z uporabo geotermalne energije.
3
Nepovezani kupci so podjetja, ki ne veljajo za povezana v skladu z Opredelitvijo mikro,
malih in srednjih podjetij, ki jo je sprejela Komisija (Priloga 1 iz Uredbe ES št. 800/2008).

2. Mikro sistem DOLB, ki vključuje
centralno kotlovnico, z enim ali več kotlov
na lesno biomaso, iz katerega se nepovezanim kupcem proda in po skupnem toplovodnem omrežju dobavi več kot 50% letno
proizvedene toplote in katerih skupna moč
je manjša od 1MW. Na sistem mora biti priključenih najmanj pet porabnikov. Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine,
se lahko povezanim kupcem proda več kot
50% proizvedene toplote.
Finančne spodbude so namenjene za
naložbe v nove sisteme DOLB, to je za t.i.
začetne investicije po Pravilniku o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08
in 25/09 – v nadaljevanju: Pravilnik). Do
spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki
v primeru operacij pod tč. 3.1.I., širijo obstoječ sistem, ki ga imajo v lasti, ali gradijo
novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot
vir za obstoječe daljinsko omrežje.
Kolikor izraba solarne energije, kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DOLB, je lahko
del operacije tudi solarni sistem za pripravo
tople vode.
Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena za rabljene naprave in prototipe naprav.
3.2. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe
obrtniških ter instalacijskih del;
b) stroški nakupa, dobave in montaže
pripadajoče opreme;
c) stroški nakupa objektov4 (Kolikor je
nakup obstoječega objekta gospodaren, je
upravičen strošek);
d) stroški solarnega sistem, ki vključujejo
stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (SSE), hranilnika toplote in
ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema. Stroški solarnega sistema
lahko znašajo največ 350 € na m2 površine
sistema s ploščatimi sprejemniki in največ
500 € na m2 površine sistema z vakumskimi
sprejemniki.
e) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenega namena.
Upravičeni stroški v primeru postrojenja
za soproizvodnjo električne energije in toplote:
– Prijavitelj se lahko odloči, da v stroške
operacije (pod točkami a – e) vključi tudi postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote iz katerega dobavlja toploto
4
Nakup objekta je lahko upravičen strošek,
če je zanj izdelano poročilo, ki izkazuje:
– da cena nepremičnine ne presega tržne
vrednosti, kar mora potrditi neodvisni usposobljeni cenilec;
– da je zgradba zgrajena v skladu z nacionalnimi predpisi, kar mora potrditi pooblaščeni
uradni organ oziroma da izkazuje točke, ki ne
izpolnjujejo pogojev, kadar je predvideno, da jih
bo upravičenec med operacijo odpravil;
– da za zgradbo, ki je predmet operacije
v zadnjih desetih letih niso bila dodeljena nacionalna nepovratna sredstva ali nepovratna
sredstva Skupnosti, s katerimi bi prišlo do podvajanja pomoči v primeru sofinanciranja nakupa iz EU sredstev;
– da se (bo) nepremičnina uporabljala za
namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji.
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v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli, vendar mora ob tem računati,
da bo JARSE5 pri določitvi višine podpore
za proizvodnjo električne energije iz OVE
in SPTE, upošteval državno pomoč, ki bo
dodeljena na razpisu DOLB 3.
– Kolikor prijavitelj vključi v stroške operacije (pod točkami a – d) samo izgradnjo
daljinskega omrežja za razvod proizvedene
toplote ter toplotne postaje pri porabnikih
(točke 5.1.3, 5.3 in sorazmernimi stroški
pod tč. 5.4.3, 5.4.4 in 5.4.5 v Obrazcu 0),
dodeljena državna pomoč iz razpisa DOLB
3, ne bo vplivala na izračun višine podpore
za proizvodnjo električne energije. Mora pa
prijavitelj tudi v tem primeru predložiti k prijavi vse zahtevane priloge in upravna dovoljenja, ki se nanašajo na celotno operacijo,
vključno s postrojenjem za soproizvodnjo
električne energije in toplote.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani,
so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu
s cilji operacije;
– so dejansko nastali; za dela, ki so bila
opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Neupravičeni stroški so:
a) stroški storitev izdelave ID;
b) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
c) nakup in komunalna priprava zemljišča in pristojbine za komunalne priključke
(Izjema: Upravičen strošek so geodetske
meritve in transformatorska postaja, če je
v lasti prijavitelja);
d) stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin;
e) stroški začasnih zgradb/provizorijev,
stroški ureditve gradbišča;
f) naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
g) nakup naprave za proizvodnjo toplote
iz fosilnih virov (npr. kotel na fosilno gorivo za pokrivanje vršnih toplotnih obremenitev);
h) stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav; (Izjema: V primeru
nakupa obstoječega objekta so upravičeni
stroški npr. za adaptacijo tovarniške hale, ne
pa npr. stroški za odstranitev starega kotla
na kurilno olje);
i) stroški skladišča lesnih sekancev, ki
se nanašajo na skladišče, katerega kapaciteta presega 30% letne porabe lesne biomase (gl.: Priloga 2: Tehnično-gospodarski
kriteriji);
j) mehanizacija za pripravo lesnih sekancev ali drobljenje lesne biomase, vozila,
hladilni stolpi (Izjema: Traktorski nakladalnik
za manipulacijo z lesnimi sekanci je upravičen strošek, če je gospodaren za prijavljeni
projekt);
5
Javna agencija RS za energijo na podlagi Uredbe o podporah električni energiji, pro
izvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list
RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09); NPB-neuradno prečiščeno besedilo, 30.09.2009, izdaja
pravnomočne odločbe o dodelitvi podpore.

k) stroški izvedbe geotermalnih vrtin;
l) stroški najemanja kreditov, zavarovanj
itd.;
m) skupni stroški strokovnega nadzora
gradnje (upravičeni stroški pod tč. d), ki presegajo 2% upravičenih stroškov investicije;
n) DDV, davek na promet nepremičnin
in drugi davki;
o) stroški upravnega postopka, različna
svetovanja, priprava vloge.
3.3 Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja,
organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št 65/09 uradno prečiščeno
besedilo) ali samostojni podjetniki, ki imajo
sedež v RS. Upravičenci niso mikro podjetja6 s sedežem v manjših naseljih7, ki bi
hotela prijaviti v manjših naseljih izvedbo
operacije, katere investicijska vrednost je
nižja od 400.000 EUR (brez DDV) oziroma
480.000 EUR z DDV.
Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč morajo izpolnjevati pogoje od 5. do
9. člena Pravilnika. Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba
o sofinanciranju.
Prijavitelji morajo skladno z predpisi razpolagati z relevantnimi dovoljenji in soglasji,
ki jih za potrebe tega javnega razpisa v 6.
in 49. členu predpisuje Energetski zakon
(Uradni list. RS, št. 27/07 uradno prečiščeno
besedilo, 70/08 in 22/10). Če je lokalna skupnost distribucijo toplote opredelila kot izbirno javno službo mora biti prijavitelj izbran za
izvajanje navedene javne službe.
V primeru pogodbenega financiranja8
operacije je prijavitelj lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih dodatnih
pogojev razpisa:
– sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o dobavi toplote
med partnerjema;
– ekonomski izračun, predstavljen v ID,
mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in
brez upoštevanja sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada. ID mora biti na straneh,
kjer sta analizirani obe varianti, podpisan
s strani pooblaščenega predstavnika lastnika javnega objekta/pogodbene stranke.
Prijavitelj ne more biti podjetje, ki pro
izvaja naprave ali komponente naprav, ki so
del operacije.
Državne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti:
– primarna kmetijska proizvodnja kmetijskih izdelkov iz seznama v Prilogi I PES,
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode ter proizvodov,
ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4501 in
4504 (plutasti izdelki),
– pomoč v korist dejavnosti v predelavi
in trženju kmetijskih proizvodov, kadar je
znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev
bodisi jih je dalo na trg, ali kadar je pomoč
6
Mikro podjetja so definirana v poglavju
6.2.1.
7
Med mestna naselja spada 67 naselij,
ki so definirana v publikaciji Mestna naselja
v Republiki Sloveniji, 2003, Statističnega urada RS.
8
Partnerja v pogodbenem financiranju sta
pogodbenik/contractor, ki je lastnik in obratovalec kotlovske naprave, in uporabnik oziroma
uporabniki naprave oziroma njenih storitev (=
pogodbena stranka).
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pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– ribištvo in ribogojništvo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– proizvodnja orožja in streliva.
Na razpisu ne morejo sodelovati podjetja, ki:
– prijavijo projekt za isti namen, kateri že
vsebuje elemente državnih pomoči in je že
sofinanciran iz drugih sredstev državnega,
lokalnega ali EU proračuna, ali če skupna
višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določijo pravila s področja državnih
pomoči,
– so insolventna,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po
11. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07),
– je zoper njih uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije,
– so navedena v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati
v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje
korupcije,
– imajo neporavnane račune, oziroma
obveznosti do Republike Slovenije,
– ob oddaji vloge za dodelitev spodbude
prejemajo ali so v postopku pridobivanja
finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
4. Pogoji za dodelitev sredstev:
4.1. Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen
s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
2. Vrednost operacije mora znašati
najmanj 400.000 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter
določen začetek in konec operacije. Če gre
za mikro sistem DOLB ali za razširitev obstoječega omrežja DOLB, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je
investicijska vrednost operacije lahko nižja
od 400.000 EUR, vendar mora biti višja od
150.000 EUR (brez DDV).
3. Raba lesne biomase kot goriva
mora ustrezati zahtevam iz tč. 5 Tehnično
gospodarskih kriterijev za daljinska ogrevanja na lesno biomaso (Priloga 2 razpisne
dokumentacije).
4. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju
virov po tem javnem razpisu zagotovljene
vse ostale vire za izvedbo celotne operacije.
Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen,
mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva
nadomestil iz lastnih virov, v primeru da ti viri
dejansko ne bodo pridobljeni.
5. Vloga za dodelitev nepovratnih
sredstev mora biti predložena v skladu
z zahtevami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije. Razpisna dokumentacija
natančno določa vsebino vloge in izhodišča
za pripravo vloge.
6. 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.
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z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU
in pravili izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji.
2. Iz ID mora biti razvidno, da bodo pri
načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana
naslednja izhodišča varstva okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
3. Tehnično – gospodarski pogoji
Iz ID mora biti razvidno, da izvedba
operacije (sistema DOLB ali sistema mikro
DOLB) ustreza »Tehnično-gospodarskim
kriterijem za daljinska ogrevanja na lesno
biomaso«, ki so del Razpisne dokumentacije. Morebitna nujna odstopanja mora prijavitelj v vsakem posameznem primeru logično
utemeljiti v pisnem poročilu.
Izkoristek kotla na lesno biomaso
pri nazivni toplotni moči mora biti najmanj
86%
4. Dovoljene emisije
Nov kotel na lesno biomaso, ki ga
vgrajujejo prijavitelji kot del sistema DOLB,
mora izpolnjevati emisijske zahteve, ki so
podane v naslednji tabeli:

≥ 1 – 2 MW

≥ 2 – 5 MW

7. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino
javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB3)
za obdobje 2011 do 2015 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi
za lokalno energetsko oskrbo in o seznanitvi
in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega
javnega razpisa,
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti
po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS,
126/07),
– da zoper prijavitelja ni bil, s pravnomočno odločbo sodišča, pričet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da nima neporavnanih obveznost
do RS,
– o hranjenju dokumentacije o operaciji ter upoštevanju omejitev glede sprememb
operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES,
– o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu
organu ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
– o vodenju ločene knjigovodske evidence operacije in spremljanju prihodkov
operacije,
– o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila
dodeljena operaciji,
– o označevanju operacij, informiranju
in obveščanju javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in
veljavnim Navodilom organa upravljanja za
informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskih in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2007–2013,
– da operacije pred vložitvijo vloge ni
začel izvajati,
– da bo operacijo zaključil najkasneje
24 mesecev po podpisu pogodbe oziroma
do 30. 6. 2015,
– da se zaveže k upoštevanju zakonodaje s področja integritete in preprečevanja
korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 45/10
in 26/11),
– da bo dostavili na MG merilno poročilo pooblaščene organizacije najkasneje
12 mesecev po oddaji zahtevka za izplačilo
sredstev.
4.2. Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in
s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana ob smiselni uporabi priloge 3
razpisne dokumentacije ter Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).
ID ne sme biti starejša kot eno leto in mora
jasno izkazovati namen in izpolnjevanje
vseh pogojev in zahtev, navedenih v razpisu in razpisni dokumentaciji; dokument ne
sme izkazovati namena, ki bi bil v nasprotju
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≥ 0,5 – 1 MW

Št.

CO

380

250

250

150

150

NOx

250

250

250

250

200

CxHy

45

20

20

10

10

Prah

100

100

80

80

20

Nazivna toplotna moč

> 300 – 500
kW
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Mejne vrednosti [mg/Nm³]

Mejne vrednosti so preračunane na
suhi dimni plin pri 0 °C, 1013 hPa in 13%
vsebnosti kisika.
Pri kurilnih napravah do max. 300 kW
nazivne toplotne moči, se lahko kot dokaz
o upoštevanju mejnih vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano s strani
akreditirane inštitucije.
Kolikor veljavna zakonodaja, ki ureja
izpuste / emisije, predpisuje druge pogoje
preračuna in nižje vrednosti emisij, kot so
navedene v tabeli, se upošteva veljavna zakonodaja, v nasprotnem primeru operacija
ni upravičena do sofinanciranja.
Kot dokazilo o izpolnjevanju gornjih
emisijskih zahtev ter doseganju izkoristka
kotla služijo prve meritve v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).
Upravičenec dostavi »Poročilo pooblaščene
organizacije o opravljenih prvih meritvah«
skupaj z izpolnjenim obrazcem iz Priloge
2 – Preglednica obratovalnih podatkov za
projekt DOLB, najkasneje 12 mesecev po
izstavitvi zadnjega zahtevka za izplačilo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kolikor meritve ne izkazujejo zahtevanih emisij ali upravičenec ne dostavi pravočasno obrazca iz Priloge 2, mora upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
plačila do dneva vračila.
5. Drugi pogoji
Nepovratna sredstva lahko pridobijo
prijavitelji, ki:
– zoper njih s pravnomočno odločbo
sodišča ni začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,
– nimajo neporavnanih obveznosti do
Republike Slovenije,
– za naložbo izkazujejo v ID pozitivno
interno stopnjo donosnosti in pozitiven finančni tok projekta za življenjsko dobo.
– Če je prijavitelj veliko podjetje, mora
v vlogi dodatno izkazati spodbujevalni učinek in sicer:
a) bistveno razširitev velikosti projekta
zaradi pomoči ali
b) bistveno razširitev obsega projekta
zaradi pomoči ali
c) bistveno povečanje skupnega zneska, potrebnega za izvedbo projekta zaradi
dodeljene pomoči ali
d) bistveno skrajšanje časa izvajanja
projekta ali
e) da projekt kot tak v zadevni regiji, ki
prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč
ne bi bila dodeljena.
6. Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom
o spodbujanju učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije. Izvedba projekta,
t.j. pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje opreme, se ne sme pričeti pred oddajo vloge na razpis MG, razen za velika
podjetja, kjer se navedene aktivnosti lahko
začnejo šele po izdaji potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008.
Če se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celoten projekt ne bo
upravičen do državne pomoči. Prijavitelj se
mora ne glede na to, da je oddal vlogo na
razpis ali prejel potrdilo, zavedati dejstva,
da obstaja možnost, da njegova vloga ne
bo odobrena.
Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
7. Oddaja naročil
Prijavitelj mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter
skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in
storitev je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o operaciji. V primeru neupoštevanja
tega načela lahko pride do zavrnitve zahtevka. V primeru, da ni mogoče pridobiti več
kot eno ponudbe, je upravičenec dolžan priložiti pisno obrazložitev. Kolikor je ponudnik
zavezanec po ZJN izbira ponudbe skladno
z veljavnim ZJN.
5. Merila za izbiro operacij
Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo
pogoje tega razpisa. Merilo je toplotna obremenitev omrežja.
letno prodana količina toplote
Toplotna obremenitev [kWh / leto / m] = ----------------------------------------------------dolžina trase omrežja
Toplotna obremenitev omrežja mora
biti izračunana za tisto fazo operacije, ki
je predmet vloge. Elementi za izračun morajo biti v vlogi transparentno podani v Prilogah A.1.3 in A.1.4 razpisne dokumentacije.
Ustrezne pogodbe oziroma predpogodbe

Št.
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o dobavi toplote morajo biti predložene (Priloga A.1.7).
V okviru posameznega odpiranja vlog
bo ugotovljena toplotna obremenitev za
vse predložene sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB.
Merilo – toplotna
obremenitev (kWh/l/m)

Št. točk

≥ 2000

100

≥ 1500 – < 2000

70

≥ 1000 – < 1500

50

≥ 800 – < 1000

30

< 800

10

Vloga mora doseči minimalno vsaj 30
točk, drugače se zavrne.
Prednost pri dodelitvi bodo imele operacije z večjim številom točk. V primeru,
da je število doseženih točk za dve ali več
prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava tista prijava, ki ima večjo
toplotno obremenitev. Sredstva na razpisu
lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
6. Višina sredstev:
6.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu:
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Javni razpis za izbor operacij
se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna
energija, prednostne usmeritve Inovativni
sistemi za lokalno energetsko oskrbo.
Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko
politiko in na postavkah slovenske udeležbe
za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih
sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša
17.100.000,00 EUR in sicer:
– 14.535.000,00 – PP 9622 Trajnostna
energija – 07-13 – EU,
– 2.565.000,00 – PP 9624 Trajnostna
energija – 07-13 – slovenska udeležba.
V proračunu Republike Slovenije so
sredstva zagotovljena:
· za leto 2012 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07 –
13 – EUv višini 4.250.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba v višini
750.000,00 EUR,
· za leto 2013 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07 –
13 – EU v višini 4.250.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba v višini
750.000,00 EUR,
· za leto 2014 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07 –
13 – EU v višini 4.2500.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba v višini
750.000,00 EUR
· za leto 2015 na:
– PP 9622 – Trajnostna energija – 07 –
13 – EU v višini 1.785.000,00 EUR,
– PP 9624 Trajnostna energija –
07 – 13 – slovenska udeležba v višini
315.000,00 EUR.
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Sredstva prispevata Republika Slovenija v 15% deležu in Kohezijski sklad v 85%
deležu.
6.2. Višina sofinanciranja
Skupna višina finančne državne pomoči
za izvedbo posamezne operacije lahko znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:
· 30% za velika podjetja
· 40% za srednja podjetja
· 50% za mala podjetja
· 50% za mikro podjetja
Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev
finančne spodbude, upravičenih stroškov
ter z upoštevanjem kumulacije pomoči in
dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Pri
dodelitvi nepovratnih sredstev bo MG upoštevalo tudi proračunske omejitve.
Sredstva se upravičencu nakažejo na
osnovi vsakega posameznega zahtevka za
izplačilo, s priloženimi kopijami računa (kopijo označiti s pečatom »kopija je enaka originalu« ali s pečatom »kopija je enaka računu« ali s podpisom odg. osebe in pečatom
upravičenca), oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo
nastanek obveznosti upravičenca, in s priloženimi originalnimi dokazili o plačilu vseh
obveznosti do dobaviteljev, ki so izkazane
zahtevku. Zahtevek mora biti izdan v dveh
izvodih. Višina stroškov, ki se povrnejo na
podlagi posameznega zahtevka za izplačilo,
je določena z višino v zahtevku izkazanih
upravičenih izdatkov in upoštevanju odobrenega deleža sofinanciranja. Vsota nakazanih sredstev na osnovi posameznih zahtevkov za izplačilo ne sme presegati skupne
odobrene višine finančne spodbude. Praviloma naj bi znašal en zahtevek najmanj
100.000 EUR ali več. Upravičenec v enem
letu lahko izstavi največ tri zahtevke, glede
na terminski načrt.
MG in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju na podlagi sklepa
o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Sredstva za vse neupravičene stroške
mora v celoti zagotoviti prijavitelj. Slednje
velja tudi za eventualno povečane neupravičene stroške.
6.2.1. Velikost podjetij
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Priloga
1: Opredelitev mikro, malih in srednjih podjetij; UL L 214, 9. 8. 2008, str. 37). Osnovna
merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota
podjetja. Pod pojmom podjetja se razumejo
tako družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah kakor tudi samostojni
podjetniki posamezniki.
7. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
7.1. Obdobje upravičenosti stroškov in
izdatkov
Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge
na razpis MG, pri velikih podjetjih pa pred
prejetjem potrdila o izpolnjevanju pogojev
iz 8. člena uredbe EK 800/2008 niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Izdatki, ki bodo nastali po 30. 6. 2015
niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu.
Operacija se mora fizično in finančno
zaključiti najkasneje 24 mesecev po sklenitvi pogodbe na javni razpis oziroma 30. 6.
2015 za operacije, za katere so bile pogod-
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be sklenjene po 30. 6. 2013. Rok je pred
potekom mogoče zaradi utemeljenih razlogov podaljšati kolikor obstajajo proračunske
zmožnosti oziroma še prosta sredstva tega
javnega razpisa. Podaljšanje po 30. 6. 2015
ni več mogoče.
7.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v obdobju 2012, 2013, 2014 in
2015.
V vlogi na javni razpis je treba časovno
opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo
v letu / letih izvajanja investicije, glede na
rok 30.09. za izstavitev zahtevka za tekoče leto.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za
izplačilo s strani upravičenca na MG), se
zaključi 30. 6. 2015.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki je na sprednji strani opremljena z naslovom MG (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! –
Vloga OP ROPI – Trajnostna raba energije
– DOLB 3« ter polnim naslovom prijavitelja
v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni
dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis
(Priloga 4), ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice.
Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo
je potrebno oddati v zunanji ovojnici. Če je
map ali fasciklov več se lahko vlogo predloži
v več ovojnicah; v tem primeru je potrebno
vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in
skupnim številom ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis
prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako
operacijo posebej in vloge predloži v ločenih
ovojnicah.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 9. 2011, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. Kolikor
naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe
sredstev na predhodnem odpiranju, bodo
vloge s sklepom zavržene.
Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: marcu, juniju, septembru in decembru. Vloge, ki bodo prispele za naslednja
odpiranja, bodo obravnavane le v primeru,
če razpisana sredstva ne bodo porabljena
na predhodnem odpiranju, o čemer bo MG
v Uradnem listu RS ter na spletu objavil
posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge
prejete za naslednje odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev bodo zavržene kot
prepozne ter vrnjene prijavitelju.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni
v Uradnem listu RS in na spletni strani MG
na naslovu http://www.mg.gov.si/, najmanj
45 dni pred datumom oddaje vloge.
9. Datum odpiranja vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve.
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MG v prostorih MG, Kotnikova
ulica 5, Ljubljana. Prvo odpiranje vlog se bo
začelo izvajati 9. 9. 2011. Naslednja odpiranja vlog se bodo vršila šesti delovni dan

po roku, do katerega so morale biti predložene vloge.
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne
vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za
dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih
dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali
izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Dopolnitev formalno
nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem
roku ne dopolni, se zavrže.
10. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o rezultatih razpisa obveščeni v roku 90 dni
od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog.
Prosilci, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni
od prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili
vlogo za dodelitev sredstev.
11. Razpisna dokumentacija: brezplačno
razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo
na spletnih straneh »http://www.mg.gov.si/«
v rubriki razpisi. Potencialni prijavitelji jo
lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po
faksu 01/400-33-99 ali po elektronski pošti na naslovih: jani.turk@gov.si in uros.habjan@gov.si do objave o porabi sredstev.
12. Dodatne informacije: kontaktni osebi za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo sta mag. Jani Turk
in Uroš Habjan. Morebitna vprašanja je
mogoče posredovati kontaktnima osebama po elektronski pošti: jani.turk@gov.si
in uros.habjan@gov.si oziroma po faksu:
01/400-33-99.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-3750/11
Zavod za turizem Novo mesto na podlagi
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih
izvrševanja proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2011 (Uradni list RS, št. 21/11) in Programa
dela s finančnim načrtom Zavoda za turizem Novo mesto za leto 2011, objavlja za
leto 2011
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
in drugih društev, ki delujejo v turizmu v
Mestni občini Novo mesto za leto 2011
1. Neposredni proračunski uporabnik: Na
podlagi 6. člena pogodbe o financiranju Zavoda za turizem Novo mesto med Mestno
občino Novo mesto in Zavodom za turizem
Novo mesto je neposredni proračunski uporabnik Zavod za turizem Novo mesto, Glavni
trg 7, 8000 Novo mesto.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih
programov turističnih in drugih društev, ki
delujejo v turizmu v Mestni občini Novo mesto za leto 2011 z naslednjimi vsebinami:
– organiziranje in izvajanje splošnih akcij urejanja okolja, ki ga pokriva turistično
društvo,
– označevanje, vzdrževanje in urejanje
turistične signalizacije in ostale infrastrukture,
– urejanje in vzdrževanje tematskih
poti,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
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– predstavljanje in ohranjanje kulturne
dediščine in naravnih znamenitosti za turistične namene,
– sodelovanje z ostalimi društvi, krajevno
skupnostjo, občino in zavodom za turizem,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena (predstavitev turistične ponudbe občine in širše regije ter
društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah),
– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko javijo turistična in druga društva, ki izvajajo aktivnosti v turizmu
v Mestni občini Novo mestio in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo
mesto,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
ravni,
– da izvajajo aktivnosti v turizmu v Mestni občini Novo mesto.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za
sofinanciranje programov navedenega pri
2. točki tega razpisa je 14.000,00 EUR.
5. Rok za izvedbo
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 in sicer najkasneje do 30. 11.
2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pri izboru programov za sofinanciranje
se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

1. Program dela za razpisano leto:
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti
lokalnega in širšega pomena

do 10 točk

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma

do 10 točk

– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine ter urejanju okolja

do 10 točk

– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih
prireditev lokalnega in širšega pomena

do 50 točk

2. Število članov turističnega društva:
– do petdeset članov

do 5 točk

– nad petdeset članov

do 10 točk

3. Drugo:
– izobraževanje članov društva

do 5 točk

– redno delovanje društva

do 5 točk

7. Višina dodeljenih sredstev
Programi so ocenjeni v skladu z merili
in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Merila so določena
v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako
leto na podlagi razpoložljivih proračunskih
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
Posameznemu prejemniku bodo dodeljena sredstva v višini do 70% ovrednotenih
planiranih aktivnosti v turizmu v letu 2011.
8. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
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a) program dela v letu 2011 ter njegovo
finančno ovrednotenje,
b) podrobno finančno poročilo za leto
2010, potrjeno s strani nadzorne komisije
društva oziroma zveze,
c) seznam in število članov društva,
d) poročilo o delu v letu 2010,
e) izpolnjen obrazec, ki je sestavni del
razpisa ter
f) potrjen vzorec pogodbe, ki je sestavni
del razpisa.
9. Obravnava vlog
– Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska
strokovna razpisna komisija, v katero dva
člana imenuje župan ter enega imenuje direktor Zavoda za turizem Novo mesto.
– Odpiranje vlog, ki jo vodi strokovna
razpisna komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa.
– Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del tega razpisa.
– Upravičencu bodo sredstva nakazana
po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank
v roku 30 dni po predloženem dokazilu o izvedeni aktivnosti, ki ga mora upravičenec posredovati najkasneje do 30. 11. 2011.
– Prepozno prejete in nepopolne vloge
se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
– Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni
od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki
jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
– Direktor zavoda s sklepom odloči o dodelitvi sredstev. O pritožbi zoper sklep odloča svet zavoda.
10. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo biti oddane na naslov:
Zavod za turizem Novo mesto, Glavni trg 7,
8000 Novo mesto, do vključno 15. 7. 2011,
ali ta dan poslane po pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti kuverti z oznako na prvi
strani »Ne odpiraj - Vloga na razpis za sofinanciranje programov turističnih in drugih
društev, ki delujejo v turizmu«
11. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 45 dneh po zaključku razpisa.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija bo objavljena
in dostopna na spletni strani: www.novomesto.si, in www.dolenjska.net, ter v prostorih
Zavoda za turizem Novo mesto, Glavni trg
7.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo po tel. 07/393-92-57
(Drago Košak) ali po elektronski pošti: drago.kosak@novomesto.si.
Zavod za turizem Novo mesto
Št. 410-0056/2011-2
Ob-3700/11
Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 15/03),
Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (NPS), (Uradni list RS, št. 24/00,
31/00), Statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o poračunu Občine Divača za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 29/11), Odloka o spremembah
Odloka o uresničevanju javnega interesa
na področju športa v Občini Divača (Uradni
list RS, št. 48/11) (v nadaljevanju: Odlok),
Letnega programa športa v Občini Divača
za leto 2011, Občina Divača objavlja
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javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev
programov športa v Občini Divača
– za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID
za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974.
1. Predmet razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Občina Divača bo v letu 2011 sofinancirala naslednje programe športa:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje športnih društev in klubov.
2. Okvirna višina sredstev za leto 2011:
okvirna višina sredstev za leto 2011, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača (proračunska
postavka: »18050000 – Programi športa
– sredstva za programe športa – razpis«:
31.000,00 EUR.
3. Merila: programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi Odloka
o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini
Divača in Meril, ki so sestavni del odloka.
4. Sodelovanje na razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo na podlagi razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Divača,
– imajo registrirano dejavnost najmanj
eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa
v tekočem letu,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost –
redno vadbo najmanj šestintrideset tednov
v letu,
– za društva in klube – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in
ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon
o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
V primeru, da se posamezni program
športa izvaja na območju Občine Divača
in je namenjen občanom divaške občine,
na javni razpis pa se za ta program ne
prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Divača, je za izvajanje tega programa
lahko izbran tudi izvajalec, ki nima sedeža
v Občini Divača, če izpolnjuje ostale navedene pogoje.
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6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne
zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
7. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
biti predložena v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215
Divača z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Šport 2011« osebno ali po pošti.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti
je možno v razpisnem roku z nujno oznako,
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 1. 8.
2011 oziroma do tega dne ni bila predložena
na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi
nepopolne.
8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS in traja do 1. 8. 2011.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa izvaja komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo
o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin;
tel. 05/731-09-30. Informacije in pojasnila
lahko zainteresirani dobijo v času uradnih
ur Občine Divača.
Občina Divača
Št. 410-0054/2011-2
Ob-3701/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10) (v
nadaljevanju: ZUJIK), Odloka o poračunu
Občine Divača za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 29/11), Statuta Občine Divača (Uradni
list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), 6. člena
Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača
(Uradni list RS, št. 54/04, 109/04, 116/07 in
24/09) (v nadaljevanju: Pravilnik), objavlja
Občina Divača

javni razpis
za sofinanciranje programov
kulturnih društev na območju
Občine Divača – za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID
za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974.
1. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Predmet razpisa je sofinanciranje programov kulturnih društev na območju Občine Divača za leto 2011.
2. Okvirna višina sredstev za leto 2011
Okvirna višina sredstev za leto 2011,
namenjenih za sofinanciranje programov
kulturnih društev na območju Občine Divača (proračunska postavka: »18030300
- Sredstva za delovanje kulturnih društev
– sofinanciranje programov društev – tekoče leto«): skupno 32.000,00 EUR in sicer
od tega: a) 11.000,00 EUR – za dejavnost
pihalnih orkestrov, b) 21.000,00 EUR- za
dejavnost ostalih kulturnih društev, skladno
s pravilnikom in razpisnimi pogoji.
3. Področja kulturnih dejavnosti, ki
so predmet sofinanciranja:
a) dejavnost pihalnih orkestrov (godbeniška dejavnost),
b)
– dejavnost pevskih zborov,
– dejavnost baleta,
– dejavnost društev, ki so sestavljena iz
več skupin,
– dejavnost dramskih, gledaliških in lutkovnih skupin,
– dejavnost likovnih, fotografskih, video
in filmskih skupin,
– dejavnost drugih programov, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in se ovrednotijo
v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za
podobne zvrsti kulturnih programov.
Pod točko a) se lahko prijavijo društva,
ki v Občini Divača delujejo na področju izvajanja dejavnosti pihalnih orkestrov (godbeniška dejavnost) in izpolnjujejo ostale
pogoje, skladno z javnim razpisom in pravilnikom.
Pod točko b) se lahko prijavijo društva, ki
v Občini Divača izvajajo dejavnost na ostalih področjih kulturnega ljubiteljskega (po)
ustvarjanja, skladno z javnim razpisom in
izpolnjujejo ostale pogoje skladno z javnim
razpisom in pravilnikom.
Do sofinancerskih sredstev so v skladu
z merili upravičena društva s področja kulturnih dejavnosti, ki izvajajo svojo dejavnost
na neprofitni osnovi.
Do sofinancerskih sredstev so v skladu
s pravilnikom in tem razpisom upravičena
tudi društva s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo predvsem na profitni osnovi,
vendar se programi teh skupin ne točkujejo v skladu z merili, ampak so na podlagi razpisa upravičeni do izplačila enkratnih
sredstev.
4. Sodelovanje na razpisu
Upravičene osebe do razpisnih finančnih
sredstev so izvajalci programov na področju
kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
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– dejavnost opravljajo na neprofitni oziroma profitni osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne
zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
6. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
biti predložena v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215
Divača z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Kulturni programi 2011« osebno
ali po pošti. Na ovojnici mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti
je možno v razpisnem roku z nujno oznako,
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 1. 8.
2011 oziroma do tega dne ni bila predložena
na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi
nepopolne.
7. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS in traja do 1. 8. 2011.
8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
postopek razpisa izvaja komisija, ki jo je imenoval župan Občine Divača. Odpiranje vlog
ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu razpisa
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od
dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
9. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin;
tel. 05/731-09-30.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Postopek javnega razpisa poteka skladno s Pravilnikom o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine
Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 109/04,
116/07 in 24/09) in Merili, ki so sestavni del
pravilnika.
Občina Divača
Št. 410-0055/2011-2
Ob-3702/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10) (v

nadaljevanju: ZUJIK), Odloka o poračunu
Občine Divača za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 29/11), Statuta Občine Divača (Uradni
list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), 8. člena
Pravilnika o spodbujanju in sofinanciranju
večjih prireditev na območju Občine Divača
(Uradni list RS, št. 18/08, 24/09) (v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja Občina Divača
javni razpis
za spodbujanje in sofinanciranje večjih
prireditev na območju
Občine Divača – za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID
za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974.
1. Predmet razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Predmet razpisa je sofinanciranje večjih
prireditev na območju Občine Divača v letu
2011 in sicer se iz proračuna Občine Divača
sofinancirajo:
– večje kulturne prireditve,
– večje športne prireditve,
– vaške prireditve,
– velike prireditve.
Prireditve, ki so širšega značaja, regijskega ali državnega, niso predmet tega
razpisa.
2. Okvirna višina sredstev za leto 2011
Okvirna višina sredstev za leto 2011, namenjenih za sofinanciranje večjih prireditev
na območju Občine Divača (proračunska postavka: »14030600 – Sredstva za prireditve
– razpis – tekoče leto«): 21.000,00 EUR
in sicer za naslednje namene:
– spodbujanje in sofinanciranje večjih
kulturnih prireditev v višini 4.000,00 EUR,
– spodbujanje in sofinanciranje večjih
športnih prireditev v višini 2.000,00 EUR,
– spodbujanje in sofinanciranje vaških
prireditev v višini 2.000,00 EUR,
– spodbujanje in sofinanciranje velikih
prireditev v višini 13.000,00 EUR.
3. Sodelovanje na razpisu
Upravičene osebe do razpisnih finančnih
sredstev so organizatorji prireditev, ki organizirajo prireditve iz 1. točke tega razpisa in
so registrirani kot:
– društva ali klubi s sedežem dejavnosti
na območju Občine Divača in tudi delujejo
na območju Občine Divača in organizirajo
prireditve iz 1. točke tega razpisa na območju Občine Divača ali v Kulturnem domu
Srečko Kosovel v Sežani,
– dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih
matično društvo je registrirano izven Občine Divača, vendar organizirajo prireditve iz
1. točke tega razpisa na območju Občine
Divača za občane Občine Divača,
– javni zavodi, ki delujejo na območju
Občine Divača in podružnice javnih zavodov, ki delujejo na območju Občine Divača.
Do sredstev niso upravičena društva,
klubi, druge pravne ali fizične osebe, s katerimi je Občina Divača sklenila pogodbo za
organizacijo občinskega praznika, kulturnega dneva, spominskega dneva kot jih določa Odlok o občinskem prazniku, kulturnem
dnevu in spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača.
Iz naslova tega razpisa se finančna sredstva za isto prireditev v enem letu namenijo
le enemu organizatorju.
4. Upravičenost do sofinanciranja
Organizatorji prireditev iz 1. točke razpisa so lahko upravičeni do sofinanciranja
v naslednjih primerih:
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– kulturna društva so upravičena do
sredstev iz naslova večjih kulturnih prireditev in vaških prireditev,
– športna društva in klubi so upravičena do sredstev iz naslova večjih športnih
prireditev,
– turistična društva, ki se sofinancirajo
v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača
(Uradni list RS, št. 116/07) so upravičena
do sredstev iz naslova vaških prireditev in
velikih prireditev,
– javni zavodi in dislocirane enote so
upravičeni do sredstev iz naslova velikih
prireditev in večjih kulturnih prireditev.
Do sredstev iz naslova večjih kulturnih
prireditev, večjih športnih prireditev, vaških
prireditev in velikih prireditev je upravičena tudi skupina društev oziroma skupina
različnih izvajalcev, ki skupaj sodelujejo pri
izvedbi določene prireditve oziroma se prijavijo kot skupni organizatorji v primeru, da
organizator izpolnjuje enega od pogojev iz
3. točke tega razpisa.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– priskrbljena morajo imeti vsa potrebna
dovoljenja, ki so skladno z zakonodajo potrebna za izvedbo prireditve,
– pogoje, ki so določeni v Merilih za vrednotenje večjih prireditev, ki so določena
v Pravilniku o spodbujanju in sofinanciranju
večjih prireditev na območju Občine Divača
(Uradni list RS, št. 18/08, 24/09),
– prireditev se mora odvijati na območju
Občine Divača ali v Kulturnem domu Srečko
Kosovel v Sežani.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne
zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
7. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora
biti predložena v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215
Divača, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Prireditve 2011« osebno ali po
pošti. Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti
je možno v razpisnem roku z nujno oznako,
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 1. 8.
2011 oziroma do tega dne ni bila predložena
na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
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Občina Divača bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi
nepopolne.
8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS in traja do 1. 8. 2011.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa izvaja komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo
o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
11. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin;
tel. 05/731-09-30.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Občina Divača
Št. 410-174/2011
Ob-3703/11
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja na
podlagi določil Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 7/11, z dne 4. 2. 2011)
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditve »Mala južna 2011«
v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Mala
južna 2011« v Občini Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 3.400,00 EUR.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne
organizacije in društva ter pravne in fizične
osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica.
Rok za izvedbo prireditve je v času med
15. 8. 2011 in 31. 8. 2011.
Prijave morajo biti oddane na razpisni
dokumentaciji, ki je od dneva objave tega
javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji
strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Mala južna 2011«.
Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki
bodo prispele do petka, dne 15. 7. 2011, do
9. ure, priporočeno po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka vložene neposredno v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo v petek, dne 15. 7.
2011, ob 10. uri. Odpiranje prijav ni javno.
Predlagatelji bodo o izbiri predvidoma obveščeni v roku trideset dni od odpiranja
prijav.
Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osem dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki
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jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se s sklepom zavržejo.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih vlagateljev. Merila za izbor najboljšega
ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
prijavitelji dobijo na tel. 05/711-23-15, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski
pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-67/2011-3
Ob-3704/11
Občina Hrpelje - Kozina na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 109/07, z dne
30. 11. 2007) objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina
za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje 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
Sredstva so zagotovljena v proračunu
2011 v okvirni višini 15.000 EUR, od tega
za namen: naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 3.500 EUR,
zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
5.000 EUR; naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 4.000 EUR;
pokrivanje operativnih stroškov transporta
iz odročnih krajev 2.500 EUR.
Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke za izvedbo drugih
ukrepov. 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
5.000 EUR. Najmanjši znesek pomoči, ki bo
dodeljen, znaša 25 EUR. Davek na dodano
vrednost ni upravičen strošek.
3. Splošni pogoji za financiranje
3.1. Splošni pogoji za financiranje
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.
Prosilci morajo, ne glede na vrsto ukrepa, poleg specifičnih zahtev za vsak ukrep
posebej, predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »Vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– 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 (osem dni) niso dopolnjene, se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
4. Ukrepi
4. A. Skupinske izjeme
4. A-1 Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo
a) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov, sadovnjakov.
Specifični pogoji upravičenost:
– imeti ustrezno dokazilo o razpolaganju
z zemljiščem ali soglasje najemodajalca,
– za sadovnjake velja pogoj vsaj 0,1ha
površine iste sadne vrste, načrt postavitve
trajnega nasada s predračuni,
– ustrezna dokazila, opredeljena v javnem razpisu,
– pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne
službe o upravičenosti ukrepa.
Upravičeni stroški:
– stroški postavitve intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov.
Bruto intenzivnosti pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, do 40% za ostala
območja.
b) Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
– naložbe v postavitev pašnikov;
– naložbe v obnovo pašnikov.
Bruto intenzivnosti pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, do 40% za ostala
območja.
Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologije paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in opreme za ureditev napajališča za živino),
ki ga pridobijo pri pristojni KSS,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov – predračun,
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Hrpelje-Kozina.
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev
prašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev.
Bruto intenzivnosti pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, do 40% za ostala
območja.
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini HrpeljeKozina, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
Občine Hrpelje-Kozina oziroma funkcionalno zaokroženo enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih občinah).
4. A-2 Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Upravičeni stroški
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
darstvu (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
(do 200 EUR na nagrado in zmagovalca).
– 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,
pri čemer članstvo v teh skupinah ne sme
biti pogoj za dostop do storitev,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijsktva na območju občine.
Vsak prispevek se omeji na sorazmerne
stroške za zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju
občine in zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine.
Pogoji za pridobitev: dokazila o izvedbi
storitve, dokazila o plačilu stroškov, finančno
ovrednoten program za tekoče leto, finančno poročilo o delu v preteklem letu, dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
z območja Občine Hrpelje - Kozina.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša 5.000 EUR.
4. B Pomoči »de minimis«
4. B-1 Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah
Predmet podpore:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mleka, mesa, sadja,
medu),
– predelava kmetijskih proizvodov, ki
niso zajeti v Prilogi 1,
– turizem na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija
– splošni stroški.
Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano

v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje - Kozina.
Vlogi mora biti predloženo naslednje:
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni
registrirana;
– predložiti morajo plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije;
– načrt s popisom del in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo;
– račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2011
do konca razpisa;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
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 – do 100%.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti tovornega prevoza,
ali
– v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev
–
Vlagatelj/izvajalec
transporta
mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj za obdobje od 1. 1. 2011 do
konca razpisa.
– Seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
5. Obdobje porabe sredstev: obdobje,
za katerega so namenjena sredstva po tem
javnem razpisu, je proračunsko leto 2011.
Sredstva se bodo dodelila najkasneje do
31. 12. 2011.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog:
– za skupino ukrepov 4. A – skupinske
izjeme: do 15. 8. 2011,
– za skupino ukrepov 4. B – pomoči de
minimis: do 5. 12. 2011.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge,
oddane osebno ali prispele po pošti na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Nepravočasne
vloge bodo s sklepom zavržene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo se pošlje v zaprti kuverti,
s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za kmetijstvo 2011«.
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 ocenjevanje vlog
Komisija bo odpirala vloge v roku 8 dni
po zaključku razpisa. Odpiranje ne bo javno. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku
(8 dni) niso dopolnjene, se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa, je 28. 12. 2011.
9. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine
Hrpelje - Kozina in na Kmetijski svetovalni

Št.

53 / 1. 7. 2011 /

Stran

1599

službi Kozina. Razpisna dokumentacija je
dosegljiva tudi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina: www.hrpelje-kozina.si.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na občinski upravi, na tel. 05/680-01-50
v času uradnih ur, kontaktna oseba Ester
Renko.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 407-179/2011
Ob-3705/11
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/010), določil Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09)
in Odloka o proračunu Občine Brežice za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11) objavlja
Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice
javni razpis
za sofinanciranje promocije
ekološke pridelave hrane v letu 2011
v Občini Brežice
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje prireditev
in promocijskih aktivnostih za ekološko pridelano hrano letu 2011, katerih cilj je ozaveščanje prebivalstva o ekološko pridelani hrani v Občini Brežice. Sofinancirale se bodo
aktivnosti, ki so se izvajale oziroma se bodo
izvajale v času od 1. 1. 2011 do 30. 10. 2011
na območju Občine Brežice.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki se ukvarjajo s promocijo
ekološke pridelane hrane, izvajajo prireditve
ali razstave za širše množice občinstva ter
izdajajo publikacije z namenom predstavitve
in promocije ekološko pridelane hrane in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju RS Slovenije
in imajo člane iz Občine Brežice ter delujejo
na območju Občine Brežice,
– delujejo najmanj 1 leto,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo aktivnosti na področju kmetijstva,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost
s ciljem pospeševanja promocije ekološko
pridelane hrane,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki prijavljajo iste aktivnosti, ki sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna Občine Brežice.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevani
projekti oziroma aktivnosti, ki so povezane
z promocijo ekološko pridelane hrane, katerih cilj je ozaveščanje o kakovosti in zdravi
hrani, ki je pridelana na ekološki način.
4. Upravičeni stroški so: stroški povezani
z izdelavo propagandnega materiala, stroški
za najem prostorov, šotorov, stroški izdelave reklamnih rekvizitov, stroški oglaševalnih
tabel, stroški oglaševanja v medijih, ostali
stroški povezani z pripravo razstav oziroma
prireditev.
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5. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti povezanih s promocijo ekološko pridelane hrane do 100% celotne vrednosti
aktivnosti na osnovi dokazil o izvedenih delih (kopije računov in poročilo o izvedeni aktivnosti). Višina sredstev se dodeli na osnovi
razpoložljivih sredstev za ta namen in višine
upravičenih stroškov prijaviteljev.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 3.000 EUR na proračunski postavki:
1087-Ekološko kmetijstvo. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni
del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede
na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni
razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom
sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut
oziroma pravila o delu)
4. Vsebinska in finančna predstavitev- za
vsako prijavljeno aktivnost posebej:
– podroben vsebinski opis aktivnosti promocije, način izvedbe, datum izvedbe, predvideno število udeležencev,
– finančna vrednost celotne prireditve
s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki)
5. Finančna dokazila o izvedenih delih
(kopije računov, itd. ter kopije dokazil o plačilu računov - bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in
označeno na kateri račun se nanaša). Dokazila pod to točko se dostavijo za aktivnosti,
ki so že bile izvedene do razpisa. V primeru,
da aktivnost še ni bila izvedena, se dokumentacija pod to točko dostavi z zahtevkom
za črpanje sredstev
6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa
7. Parafiran vzorec pogodbe
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 18. 7. 2011 na naslov:
Občina Brežice, Oddelek za gospodarske
javne službe in gospodarske zadeve. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana
na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis – Sofinanciranje promocije ekološke
pridelave hrane v letu 2011«.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
razpisnem roku na Občini Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov
sredstev, ki ga pripravi komisija, direktor
občinske uprave oziroma od nega pooblaščena oseba s sklepom sprejme odločitev
o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva
nakazana v letu 2011. Prejemniki sredstev
morajo dostaviti najkasneje do 30. 10. 2011
pisni zahtevek za izplačilo, kopije računov
ter poročilo o izvedeni prireditvi.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma ne dodelitvi sredstev direktor občinske uprave Občine Brežice oziroma od njega pooblaščena oseba s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega
roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku
osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je
od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS
dosegljiva na spletni strani Občine Brežice,
www.brezice.si ali pa jo lahko zainteresirani
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za
gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve Občine Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-52, e-mail: roman.matjasic@brezice.si, v času uradnih ur.
Občina Brežice
Št. 671-0003/2011-1
Ob-3706/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) Občina Gornji
Petrovci objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
in objektov v Občini Gornji Petrovci
za leto 2011
I. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo: športna in
ostala društva, šole, VVZ.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
4. da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,
5. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih,
6. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz
pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje
športnih programov.
III. V letu 2011 bomo sofinancirali izvajalcem športnih programov naslednje
vsebine:
1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,
4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,
6. športne objekte,
7. športne prireditve,
8. delovanje športne zveze,
9. priznanja športnikom in športnim delavcem.
IV. V letu 2011 bomo sofinancirali za
športne objekte:
1. najemnino,
2. obnovo in nakup opreme,
3. investicijsko vzdrževanje opreme in
naprav.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov in objektov v Občini
Gornji Petrovci.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov
je do 6. 7. 2011 do 14. ure. Prijave pošljite
priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Petrovci, s pripisom »javni razpis –
šport 2011« Kontaktna oseba s strani naročnika je Prosič Bojan, tel. 02/556-90-04.
Odpiranje prijav bo 6. 7. 2011 ob 16. uri,
na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VII. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencem, krajem izvajanja programa in urnikom. Priložiti je potrebno tudi fotokopijo
odločbe o registraciji.
VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v 30 dneh
po odpiranju prijav.
IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju športnih programov in objektov.
Občina Gornji Petrovci
Št. 430-16/2011
Ob-3725/11
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08),
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06, 11/09) (v nadaljevanju: Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2,
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126/07, 65/08, 8/10), Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2,
23/07, 41/07), Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, Sežana (v nadaljevanju: občina)
objavlja

Število članov
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila
varščine – lista A

Površina stanovanja s plačilom
varščine – lista B

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

javni razpis
za sestavo prednostne liste za
dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem
I. Predmet razpisa
1.1. Predmet razpisa: Občina Sežana
objavlja razpis za sestavo prednostne liste
za dodelitev neprofitnih stanovanj, ki bodo
uspelim upravičencem predvidoma oddana
v najem v obdobju 2011-2016.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni
listi:
– lista A za stanovanja, predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni
list RS, št. 14/04, v nadaljevanju: pravilnik)
niso zavezanci za plačilo varščine;
– lista B za stanovanja predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki so glede na
dohodek zavezani plačati varščino.
Trenutno so na voljo štiri manjša stanovanja (enosobno in garsonjera) druga
stanovanja pa bodo dodeljena ob morebitni izpraznitvi oziroma drugačni zagotovitvi
stanovanjskih površin.
Pri oddaji v najem prosilcu se bo občina
naknadno opredelila glede na število prosilcev iz posameznega seznama. Pri dodelitvi stanovanj bo upoštevala vrstni red
po posameznih seznamih (lista A, lista B)
odvisno od oblike družin in velikosti razpoložljivih stanovanj.
Stanovanja so predvidena na lokaciji
mesta Sežana in na posameznih drugih
lokacijah (Tomaj in Dutovlje).
Lastnik stanovanj je Občina Sežana,
s katero bodo tudi sklenjene najemne pogodbe.
1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS,
št. 131/03, 142/04 in 99/08) oziroma na
podlagi predpisa, ki bo veljal med oddajo
stanovanja v najem.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano
v prejšnjem odstavku oziroma predpisom,
veljavnim v času najema stanovanja.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje, v izmeri 55,00 m2, točkovano z 290
točkami, znaša najemnina v mesecu juniju
2011, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, približno 163,60€.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja
ima pravico vsakih pet let od najemnika
zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega
stanovanja. Če najemnik ni več upravičen
do neprofitnega stanovanja, se najemna
pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in
postopku določenim s pravilnikom.
1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo
upoštevani naslednji površinski norma
tivi:

2-člansko

2

nad 30 m do 45 m

2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

2

nad 45 m do 55 m

2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

2

nad 55 m do 65 m

2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m do 75 m

2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

2

nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda
povečajo za 6 m2.
II. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnih
stanovanj v najem so državljani Republike
Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na
območju Občine Sežana.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
– ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki so občani Občine Sežana imajo začasno bivališče v materinskih
domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih
dejanj na območju Občine Sežana;
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v Občini Sežana večje
možnosti za zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene
storitve.
– najemniki v stanovanjih, odvzetih
po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo
splošne pogoje za upravičenost do dodelitve
neprofitnega stanovanja po pravilniku.
2.2. Dohodkovni kriteriji
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom
razpisa (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010) ne
presegajo zgornje meje določene v odstotkih od povprečne neto plače, ki je v navedenem obdobju znašala 966,62 EUR. Maksimalne vrednosti so opredeljene v spodnji
preglednici v stolpcu lista B.
Glede na višino dohodka gospodinjstva,
kot je razvidno v točki 2.2. prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A – brez varščine
ali za stanovanja po listi B – z varščino.
Razmejitev med prosilci liste A in liste B je
razvidna iz naslednje preglednice:
Velikost
gospod.

Lista A

Lista B

%

meja neto dohodka

%

meja neto dohodka

90%

do 869,95€

od 90 do 200%%

od 869,95€
do 1.933,24€

2-člansko 135%

do 1.304,93€

od 135 do 250%%

od 1.304,93€
do 2.416,55€

3-člansko 165%

do 1.594,92€

od 165 do 315%

od 1.594,92€
do 3.044,85€

4-člansko 195%

do 1.884,90€

od 195 do 370%

od 1.884,90€
do 3.576,49€

5-člansko 225%

do 2.174,89€

od 225 do 425%

od 2.174,89€
do 4.108,13€

6-člansko 255%

do 2.464,88€

od 255 do 470%

od 2.464,88€
do 4.543,11€

1-člansko

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za zgornjo mejo liste A in spodnjo mejo liste B in 25 odstotnih točk za gornjo
mejo liste B.
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Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposredno pridobivanje podatkov o neto dohodkih po uradni
dolžnosti pri Davčni upravi RS, morajo prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva predložiti sami za navedeno obdobje.
Podatke istega obdobja se bo upoštevalo
za ugotovitev upravičenosti kot tudi za obveznost plačila lastne udeležbe in varščine.
2.3. Premoženje prosilca
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih
pogojev izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik
neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino;
– ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega
vrednosti 40% primernega stanovanja. Izjema so lastniki ali solastniki stanovanj, ki jih
morajo lastniki po zakonu oddajati v najem
za nedoločen čas za neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja,
ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja;
– da je prosilec, ki ponovno prosi za
dodelitev neprofitnega stanovanja v najem,
poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.
Glede na število članov gospodinjstva
vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki ne sme
presegati 40% vrednosti primernega stanovanja

1-člansko

15.148,80 €

2-člansko

18.515,20 €

3-člansko

23.564,80 €

4-člansko

27.604,48 €

5-člansko

31.980,80 €

6-člansko

35.347,20 €

Za vsakega nadaljnjega člana se vrednost premoženja poveča za 2.019,84 EUR.
Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva
stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov
stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom
varščine.
2.4. Osebe, ki na razpisu ne morejo sodelovati:
– če je prosilec, ki ponovno prosi za
dodelitev neprofitnega stanovanja v najem,
ni poravnal vseh obveznosti iz prejšnjega
neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka,
– če nezakonito uporabljajo stanovanje
v lasti Občine Sežana.
III. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
3.1. Splošne prednostne kategorije
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja
imajo prednost družine z več otroki, družine
z manjšim številom zaposlenih, mladi in mlade družine, invalidi in družine z invalidnim
članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki

so brez stanovanja ali so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve
vojnega nasilja, kar je izraženo s številom
točk v preglednici na obrazcu.
3.2. Dodatne prednostne kategorije
Poleg prednostnih kategorij prosilcev,
opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu
s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
– doba bivanja v Občini Sežana,
– dosežena višja stopnja izobrazbe.
3.3. Način točkovanja
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno listo A oziroma listo B točkujejo tako, kot je navedeno
na vlogi za prijavo na javni razpis. Če se
na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci
razpisa z enakim številom točk glede na
oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki
so določene v obrazcu, imajo prednost pri
dodelitvi neprofitnega stanovanja prosilci
z daljšo dobo stalnega bivanja na območju
Občine Sežana. V primeru, da so prosilci
po zgoraj navedenih kriterijih še vedno izenačeni, imajo prednost, prosilci z doseženo
višjo stopnjo izobrazbe, nadalje pa na listi
A prednost prosilci z manjšim dohodkom na
družinskega člana, na listi B pa prosilci z večjim dohodkom na družinskega člana.
IV. Varščina
Varščina so denarna sredstva, ki so ob
morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja
potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe
stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna
ob prenehanju najemnega razmerja.
Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo določeno
v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi
B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi.
V. Razpisni postopek
5.1. Obrazci
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
dvignejo v sprejemni pisarni (soba št. 1)
Občine Sežana, Partizanska c. 4, Sežana,
dosegljiva pa bo tudi na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si, rubrika javni
razpisi.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na občinski upravi – Oddelku za okolje,
prostor in gospodarsko infrastrukturo, soba
št. 77, oziroma na tel. 05/731-01-18, kontaktna oseba je Ana Marinac.
5.2. Upravna taksa
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 19,37 EUR za
vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1
in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 126/07, 88/10).
Upravno takso lahko plačajo na enega
od spodaj navedenih načinov:
– Pri blagajni sprejemne pisarne (soba
št. 1)
– S plačilnim nalogom ali elektronskim
plačilom (potrdilo je veljavno s podpisom in žigom banke) na TRR, št. 01311-5110309176,
sklic na št. 11 76112-7111002-2011, katerega fotokopijo prilepijo na vlogo.
Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer (prejemniki denarne socialne
pomoči kot edinega vira preživljanja, prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva in prejemniki nadomestila
za invalidnost po predpisih, ki urejajo var-
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stvo odraslih telesno in duševno prizadetih
oseb) zahtevajo oprostitev plačila takse, če
izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu
Zakona o upravnih taksah, s tem da status
dokažejo s pravnomočno odločbo.
5.3. Rok za oddajo vloge
Vloge z vsemi prilogami in z dokazilom
o plačani upravni taksi bo Občina Sežana
sprejemala do vključno 31. 8. 2011, osebno
ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo
pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev,
ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene,
in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo s sklepom zavržene.
5.4. Predložitev listinskih dokazil
Strokovna služba Občine Sežana in imenovana komisija mora za najosnovnejšo
obravnavo vloge nujno razpolagati z spodaj
navedenimi obveznimi prilogami. V primeru,
da jih prosilec ne predloži, prosilčeve vloge
ne bo mogoče obravnavati.
V primeru, da prosilec navedenih obveznih prilog, katerih ni možno pridobiti po
uradni dolžnosti, ne predloži tudi po pozivu
k dopolnitvi vloge, bo prosilčeva vloga kot
nepopolna zavržena, prosilec pa ne bo uvrščen na prednostno listo.
Obvezne priloge:
1. Izpolnjen obrazec vloge z opisom
stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer,
2. Priloge, ki so naštete na obrazcu iz
prejšnje točke (prosilec mora predložiti priloge v skladu z navodili obrazca).
VI. Splošne določbe
Strokovna služba občinske uprave Občine Sežana bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje
stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje župan, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za
oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in
organizacijah ter posameznikih.
Komisija si bo lahko stanovanjske razmere prosilcev ogledala. Ogled se bo opravil nenapovedano.
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec
podal neresnične podatke, ni upravičen do
najema neprofitnega stanovanja in se ne
uvrsti na prednostno listo.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih točk
uvrščeni na seznam upravičencev – prednostno listo, ki bo objavljena na enak način
kot razpis.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev
po zaključku javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na občinsko
upravo Občine Sežana. O pritožbi odloči
v 60 dneh župan Občine Sežana. Odločitev
župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb se objavi seznam upravičencev – prednostna lista, ki jim bodo po
vrstnem redu dodeljena morebitna razpoložljiva stanovanja po koncu razpisa.
Na prednostno listo se bo uvrstilo prvih
trideset prosilcev z doseženim največjim
številom točk. Prednostna lista bo veljavna

za obdobje 2011 do 2016, razen če bo prej
sprejeta nova prednostna lista.
Občina bo stanovanja dodeljevala upoštevajoč vrstni red po posameznih seznamih
odvisno od oblike družin in velikosti razpoložljivih stanovanj.
Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena
najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino.
Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki
se na ponovni poziv k sklenitvi najemne
pogodbe ne odzove, se črta iz seznama
upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe lahko
strokovna služba občinske uprave Občine
Sežana ponovno preveri, če udeleženec
razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem. V primeru bistvenih sprememb,
ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama
upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na
Občini Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, soba št. 77, II. nadstropje, med uradnimi urami: ponedeljek od 8. do 11. ure,
sreda od 8. do 11. ure in od 12. do 16. ure,
petek od 8. do 11. ure ter na elektronskem
naslovu: ana.marinac@sezana.si. ali po
tel. 731-01-18.
Občina Sežana
Št. 110-22/2011-3
Ob-3738/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 56/06
z dne 26. 6. 2007, spremembe in dopolnitve), Odloka proračuna Občine Postojna za
leto 2011 (Uradni list RS, št.: 103/10 z dne
21. 12. 2010) Mnenja Ministrstva za finance
št. priglasitve: M001-5883512-2007/I) Občina Postojna objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za pospeševanje in spodbujanje
samozaposlovanja v Občini Postojna
v letu 2011
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje
in spodbujanje samozaposlovanja v Občini
Postojna z namenom razvoja podjetništva,
spodbujanja nastajanja novih delovnih mest
v malem gospodarstvu, zmanjševanja brezposelnosti v Občini Postojna, ki se izvaja
v obliki enkratne nepovratne pomoči. Nepovratna pomoč je namenjena ustanovitvi
podjetja in zagonu poslovanja v obliki povračila plač, prispevkov in davkov iz plač na
začetku poslovanja.
II. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev, ki
se nameni za pospeševanje in spodbujanje
samozaposlovanja znaša 17.954,40 EUR.
Enkratna nepovratna pomoč za samozaposlitev znaša do 3 minimalne mesečne
plače, ki je namenjena zagonu poslovanja
in sicer za sofinanciranje plač, prispevkov
in davkov iz plač samozaposlenih oseb na
začetku poslovanja.
Upoštevana zadnja objava višine minimalne bruto plače (Uradni list RS, št. 3/11
z dne 14. 1. 2011) znaša: 748,10 EUR.
Finančna sredstva se dodelijo v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti.
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III. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so plačila prispevkov
za socialno varnost in izplačane bruto plače
(II. bruto z davkom na izplačane plače):
– pri pravnih osebah je upravičeni strošek bruto plača,
– pri samostojnih podjetnikih posameznikih so upravičeni stroški plačani prispevki za
socialno varnost,
– v primeru samozaposlitve na področju
drugih dovoljenih samostojnih dejavnosti so
upravičeni stroški plačani prispevki za socialno varnost.
IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so se samozaposlile v tekočem koledarskem letu (od 1. 1. 2011 dalje) v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah (ZGD) kot pravne ali fizične osebe,
podjetniki, ki na trgu opravljajo pridobitno
dejavnost.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti stalno bivališče, sedež
in poslovne prostore na območju Občine
Postojna.
V primeru samozaposlitve samostojnih
kulturnih delavcev, ki imajo prispevke za socialno varnost financirane s strani pristojnega ministrstva le ti niso upravičeni strošek,
kar pomeni, da niso upravičeni do prejetja
subvencije za samozaposlitev. Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem letu in
se mora ohraniti vsaj še dve leti po realizaciji
samozaposlitve.
Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku,
je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta
sredstva vključno z zakonsko zamudnimi
obrestmi.
V primeru, da je prijavitelj že prijel subvencijo Zavoda za Zaposlovanje RS v okviru
programa samozaposlovanja, ni upravičen
do sredstev po tem razpisu.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011.
VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna
skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– postopkovno dokumentacijo, in sicer
dokazilo o realizirani samozaposlitvi:
– za samostojne podjetnike: fotokopijo
priglasitvenega lista in obrtno dovoljenje
– za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost;
– za gospodarske družbe: sklep o vpisu v sodni register z vsemi prilogami;
– fotokopijo obvestila Statističnega urada RS o identifikaciji z matično številko
in razvrstitev po dejavnosti (za poslovni
subjekt);
– dokument o davčni številki oziroma
identifikacijski številki za DDV;
– dokazilo o zaposlitvi: fotokopija prijave
v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje (obrazec M-1/M-2).
– dokazilo o stalnem prebivališču
– potrdilo Zavoda za Zaposlovanje RS,
da v okviru programa samozaposlovanja
ni pridobil subvencije za samozaposlitev
s strani zavoda
VII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno
v zapečatenem ovitku po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Po-
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stojna s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – Spodbujanje samozaposlovanja 2011«, s polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani ali oddana osebno v s sprejemno informacijsko pisarno z vložiščem
št. 3/2 v času poslovnih ur.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS do dneva porabe sredstev rezerviranih v proračunu za leto
2011 za ta namen.
Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna Komisija tekoče, po prejemu
vloge do porabe sredstev rezerviranih v proračunu za leto 2011 za ta namen.
Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov Občine Postojna, najkasneje do 30. 11. 2011.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna
št. 3/2 vsak dan v okviru poslovnega časa,
objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Postojna, http://www.postojna.si.
Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi
vlog. Rok za dopolnitev vlog je tri delovne
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli
najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
VIII. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko
poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in
poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
IX. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih
(tel. 728-07-89).
Občina Postojna
Št. 014-3/11
Ob-3739/11
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, objavlja na podlagi 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 94/08) naslednji
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Občine Grosuplje
1. Naročnik (koncedent): Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
2. Predmet koncesije je: javna služba
– izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva v okviru programa, sprejetega za
javne vrtce. Koncesija bo dodeljena do naslednjega obsega:
– en oddelek otrok vključenih v predšolsko vzgojo.
3. Območje izvajanja dejavnosti: območje Občine Grosuplje.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora
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– biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program,
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– imeti na območju, določenem v razpisu, zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi,
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi,
– imeti letni delovni načrt,
– zagotoviti, da oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program,
– zagotoviti, da bo dejavnost opravljal
za ceno programa, ki jo bo potrdil občinski
svet.
5. Čas, za katerega se podeljuje koncesija: 10 let z možnostjo podaljšanja.
6. Merila za izbiro koncesionarja:
1. Ocena objekta, prostora in
opreme
2. Lokacija vrtca
3. Cena storitve
4. Rok pričetka izvajanja
programa
Skupaj možnih:

30 točk,
30 točk,
20 točk,
20 točk,
100 točk.

7. Ponudbe morajo biti poslane po pošti
oziroma osebno predložene v zaprti ovojnici z oznako » Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis: koncesija za področje predšolske
vzgoje« na naslov Občina Grosuplje, Urad
za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, do
ponedeljka, 18. 7. 2011 do 9. ure.
8. Strokovna komisija v roku 15 dni po
odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo
pogoje, oceni glede na razpisna merila, izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga
občinski upravi izbiro ponudnika. Občinska
uprava v roku 30 dni izda odločbo o izbiri
koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene
koncesijsko pogodbo s koncedentom v roku
30 dni od dokončnosti odločbe.
9. Če se na razpis javi le en ponudnik in
ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent
z njim sklene koncesijsko pogodbo. Pogodba se lahko sklene za celoten ali le del razpisanega predmeta koncesije.
10. Razpisna dokumentacija bo na voljo
na spletni strani Občine Grosuplje oziroma
v Uradu za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti občine, kontaktna oseba
Mojca Koželj (tel. 788-87-84) od datuma
objave javnega razpisa dalje.
11. Odpiranje vlog bo v torek, 19. 7. 2011
ob 10. uri, v sejni sobi Občine Grosuplje,
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Občina Grosuplje
Št. 478-120/2011-48/12
Ob-3742/11
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11), na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2011,
sprejetega na 6. seji Sveta Mestne občine
Kranj, 11. 5. 2011, Dopolnitve letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Mestne občine Kranj za leto 2011, sprejete
na 7. seji Sveta Mestne občine Kranj dne
22. 6. 2011, ter na podlagi 18. in 44. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – del zemljišča parcelna
številka 252/3, njiva, v izmeri 6425 m2, k.o.
Klanec, v približni izmeri 550 m2, v deležu
550/6425, na skici označeno s št. 1, za izklicno ceno 170,00 EUR/m2 zemljišča (DDV
ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, davek na dodano
vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišča,
ki je predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
2. Nepremičnina – del zemljišča parcelna
številka 258/2, njiva, v izmeri 2304 m2, k.o.
Klanec, v približni izmeri 800 m2, v deležu 800/2304 in del zemljišča parcelna številka 259/1, njiva, v izmeri 2569 m2, k.o.
Klanec, v približni izmeri 400 m2, v deležu
400/2569, na skici označeno s št. 2, za izklicno ceno 170,00 EUR/m2 zemljišča (DDV
ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, davek na dodano
vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
3. Nepremičnina – del zemljišča parcelna
številka 262/1, njiva, v izmeri 6294 m2, k.o.
Klanec, v približni izmeri 1000 m2, v deležu
1000/6294, na skici označeno s št. 3, za izklicno ceno 170,00 EUR/m2 zemljišča (DDV
ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, davek na dodano
vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
4. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 207/2, njiva, v izmeri 2840 m2,
vpisanega v vl. št. 700, k.o. Klanec, v približni izmeri 520 m2, v deležu 520/2840,
del zemljišča parcelna številka 208/2, njiva,
v izmeri 1427 m2, vpisanega v vl. št. 700,
k.o. Klanec, v približni izmeri 800 m2, v deležu 800/1427 in del zemljišča parcelna številka 209/2, travnik, v izmeri 1957 m2, k.o.
Klanec, v približni izmeri 950 m2, v deležu
950/1957, za izklicno ceno 170,00 EUR/m2
zemljišča (DDV ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, davek na dodano
vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
5. Nepremičnina – stavba s pripadajočim
zemljiščem, na naslovu Gasilska ulica 17
in 19 v Kranju, ki stoji na zemljišču parc.
št. 200/1, stanovanjska stavba, v izmeri
298 m2, dvorišče, v izmeri 414 m2 in go-
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spodarsko poslopje, v izmeri 81 m2, k.o.
Stražišče, za izklicno ceno 217.929,00 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
6. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 180/1, 179, 184/1, 185/4, 187/4, 187/8,
189/6, 192/5, 193/3, 198/5, 198/4, 197/3,
186/4, 186/3, 183/1 in 185/7, vse k.o. Struževo, za izklicno ceno 1.104.745,00 EUR
(brez vključenega DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
7. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 371/2, k.o. Klanec, za izklicno ceno
21.136,00 EUR (DDV ni vključen v ceno).
Zemljišče je deloma v rezervatu elektrokablovoda.
Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
8. Nepremičnina – del zemljišč parcelna
številka 94/8 in 269/2, k.o. Struževo, v približni izmeri 3.600 m2, skupaj s pravnomočnim
gradbenim dovoljenjem, ki je namenjeno za
gradnjo dveh stanovanjskih blokov v Struževem – gradbena parcela objektov B in C, za
izklicno ceno 384.831,90 EUR (brez vključenega DDV), od katerega znaša vrednost
nepremičnine 306.000,00 EUR in vrednost
projektne dokumentacije in geodetskega posnetka 78.831,90 EUR.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
9. Nepremičnina – stanovanje št. 35.
E, stanovanje št. 35, v 6. nadstropju, Trg
Prešernove brigade 8, 4000 Kranj, v izmeri
52,17 m2, v objektu na naslovu Trg Prešernove brigade 8, v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna številka 205/3, k.o. Klanec, za
izklicno ceno 75.806,00 EUR+328,77 EUR
(sredstva rezervnega sklada).
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v torek, dne 19. 7. 2011, ob
10. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi

Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Urad
za okolje in prostor pri Mestni občini Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka,
dne 18. 7. 2011, do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime
odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do srede, dne 13. 7. 2011, na
Uradu za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe, z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije, v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine, ki jo bo dražil na
javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko
odobritve 18 75515-2010003-43060009
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo«, z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«.
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun,
št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj,
v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
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VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko
dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik
zneska 5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena do 40.000 EUR, lahko dvigajo
za večkratnik zneska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine oziroma
premične stvari, za katere je izklicna cena
nad 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih
skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin in premičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 13. 7. 2011, do
12. ure, na tel. 237-31-31 ali 23-73-115, za
stanovanje pa na tel. 237-31-58.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, Urad za okolje in prostor, in bodo objavljene na internetni strani, www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo in osnutek
pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Urad za okolje in prostor, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 33002-1/2011-1
Ob-3772/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Šempeter - Vrtojba za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 22/11) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in
investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter
- Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08) (v nadaljevanju: pravilnik), Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri
Gorici, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
in investicij v kmetijstvu na območju
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov
iz točke 11 tega razpisa.
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2. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
2.1. Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe (kmetijska
gospodarstva), ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo ali so registrirani za izvajanje
tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo
na razpis program ali investicijo, ki se izvaja
oziroma se bo izvedla na območju Občine
Šempeter - Vrtojba.
– registrirana stanovska in interesna društva, javni zavodi, združenja in zveze ter
zavodi in šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo
na razpis projekt (program, investicijo), ki se
izvaja ali se bo izvedla na območju Občine
Šempeter - Vrtojba.
2.2. Splošni pogoji za financiranje
Upravičenec, ki je za iste upravičene
stroške že prejel državno pomoč, ne more
kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje
intenzivnosti, določene s tem razpisom.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge.
Pri ukrepih 11.A.1, 11.A.3, 11.A.4, 11.B.1,
11.B.2 in 11.B.3 mora upravičenec investicijo ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev.
Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 11 tega razpisa.
3. Višina razpisanih sredstev:
Okvirna višina razpisanih sredstev je za
ukrepe iz:
točke 11.A: 20.000,00 EUR;
točke 11.B: 2.000,00 EUR;
točke 11.C: 8.000,00 EUR.
Kolikor sredstva na razpisu pri posamezni skupini ukrepov (A, B) ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na drugo skupino ukrepov (A, B).
Sredstva za programe in investicije na
področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa, upošteva vrednost
21.000 EUR (brez vključenega DDV).
4. Višina dodeljenih sredstev:
Zgornje meje za dodelitev sredstev so
navedene pri posamezni vrsti ukrepov iz
točke 11.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev
s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija določila
višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma
programa.
V primeru, da so izkazani upravičeni
stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja s strani naročnika sorazmerno
zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom
sofinanciranja.
5. Obdobje porabe sredstev:
Obdobje, za katerega so namenjena
sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2011. Sredstva na podlagi tega
razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim
investicijam in programom, ki bodo realizirana v času:
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– od prejema sklepa, izdanega na podlagi tega javnega razpisa in najkasneje do
20. 10. 2011 (za ukrepe iz točke 11.A);
– od 16. 9. 2010 do najkasneje 20. 10.
2011 (za ukrepe iz točke 11.B);
– od 16. 6. 2010 do najkasneje 12. 8.
2011 (za ukrepe iz točke 11.C).
6. Rok za predložitev vlog:
Rok za oddajo vlog je za ukrepe:
iz točke razpisa 11.A, do vključno 12. 8.
2011,
iz točke razpisa 11.B, do vključno 12. 8.
2011,
iz točke razpisa 11.C, do vključno 12. 8.
2011.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo
do rokov iz prejšnjega odstavka te točke
osebno oddane oziroma oddane s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Občina
Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a,
5290 Šempeter pri Gorici.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
7. Organ, pri katerem se vložijo vloge na
razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov Občina
Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a,
5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom na
sprednji strani ovojnice Javni razpis kmetijstvo 2011 – Ne odpiraj.
8. Pregled in ocenitev vlog: strokovna
komisija obravnava prispele vloge ter pripravi predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se
pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo. Vloge
prijaviteljev, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
9.Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz
točke 6. tega razpisa.
Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Šempeter - Vrtojba in prejemnikom sredstev,
po predhodni predložitvi dokazila o namenski porabi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Občina
Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a,
5290 Šempeter pri Gorici ter na spletni strani Občine Šempeter – Vrtojba, http://www.
sempeter-vrtojba.si/. Vloga, ki jo je potrebno
oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.
11.Ukrepi
11. A. Skupinske izjeme (Uredba komisije ES št. 1857/2006)
Omejitve višine ter drugi pogoji za ukrepe pod točko od 11.A.1 do 11.A.4:
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu malemu ali srednje velikemu
podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne
sme preseči 400.000 EUR v katerem koli
obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah ter
za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Kumulacija (za ukrepe 11.A.):
Najvišje višine sofinanciranja pomoči po
skupinskih izjemah se uporabljajo ne glede
na to, ali se ukrep v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev Skupnosti.
11.A.1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve
kmetijskih zemljišč za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje.

Upravičeni stroški: zemeljska dela (odstranitev zarasti in kamenja, navoz zemlje,
terasiranje, planiranje, rigolanje), analize zemlje v sklopu urejanja kmetijskih zemljišč,
založno gnojenje, opora, mrežniki za zaščito
proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad,
stroški sadik, zatravljenja in drugi stroški vezani na urejanje zemljišč, nakup kmetijskih
zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih
stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega
zemljišča sestavni del celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna
pogodba in predračun ob prijavi ter račun,
kopija overjene kupoprodajne pogodbe (če
gre za nakup zemljišča) in dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. Najnižja vrednost
posameznega računa ne sme biti nižja od
100 EUR (brez vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.2. Urejanje dostopnih poti
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve poti,
ki niso javno dobro, do kmetijskih zemljišč
zaradi zmanjšanja proizvodnih stroškov.
Upravičeni stroški: strojna dela in material, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti
do 10% upravičenih stroškov naložbe, če
je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
v poti, ki niso javno dobro, še ni začeta,
vloga z zahtevanimi prilogami, kopijo katastrskega načrta z vrisano traso predvidene
poti, dokazilo o lastništvu, dolgoročna zakupna pogodba ali soglasje lastnikov zemljišč,
po katerih poteka urejanje in predračun ob
prijavi ter račun, kopija overjene kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu pred
izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.3. Ograje za pašnike
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja.
Upravičeni stroški: žica ali mreža, količki,
izolatorji, agregat ali transformator.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami
in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba
in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo
o plačilu pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.4. Nakup opreme
Cilj ukrepa je sofinanciranje nakupa
opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo.
Upravičeni stroški: nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme za osnovno
kmetijsko pridelavo, rastlinjakov s potrebno
opremo; nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe, če
je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in predračun ob prijavi ter račun, kopija
overjene kupoprodajne pogodbe in dokazilo
o plačilu pred izplačilom pomoči. Najnižja
vrednost posameznega računa ne sme biti
nižja od 100 EUR (brez vključenega DDV).
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Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.5. Kakovostni kmetijski proizvodi
Cilj ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb
in označb porekla ali potrdil o posebni naravi
proizvoda skladno z ustreznimi uredbami
Skupnosti;
– za uvedbo sistemov zagotavljanja
kakovosti, kakršni sta ISO 9000 ali 14000,
sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov
sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali
programov presoje vplivov na okolje;
– za usposabljanje osebja za uporabo
programov in sistemov iz prejšnje alineje;
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se
odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem
na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se
v obliki subvencioniranih storitev, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami
in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo
o plačilu pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do 60% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
11.A.6. Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in
strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih
storitev, organizacije prireditev, tekmovanj,
razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dognanj, publikacij
in spletišč.
Upravičeni stroški:
– na področju 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 prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja
na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade (do 250 EUR na
nagrado in zmagovalca);
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji: (kritje stroškov priprave katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne
strani);
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se
odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem
na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se
v obliki subvencioniranih storitev, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami
in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo
o plačilu pred izplačilom pomoči.

Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
11.B. »De minimis« (Uredba komisije ES
št.1998/2006)
Kumulacija
Skupna dodeljena pomoč »de minimis«
posameznemu upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoči po pravilu »de minimis« se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste upravičene stroške
lahko upravičenec dobi pomoč le enkrat pri
katerem koli dajalcu pomoči po tem pravilu.
11.B.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti
na kmetijah
Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov,
ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje
in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega
položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na
izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih
z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register
(upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost
najkasneje pred izplačilom sredstev), predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu pred izplačilom
pomoči. Najnižja vrednost posameznega
računa ne sme biti nižja od 100 EUR (brez
vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.B.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih
Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe
na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na
izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih
z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu
v register (upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom
sredstev), predračuni ali računi, izdani od
zaključka prejšnjega razpisa do zaključka
tekočega razpis, dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme biti nižja od 100 EUR
(brez vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.B.3 Trženje kmetijskih proizvodov in
storitev
Namen ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za ohra-
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njanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje
tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: nakup opreme za
konfekcioniranje, skladiščenje in opremo
prostorov za prodajo kmetijskih pridelkov in
izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register
(upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost
najkasneje pred izplačilom sredstev) predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa,
dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči.
Najnižja vrednost posameznega računa ne
sme biti nižja od 100 EUR (brez vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.C. Druge pomoči
11.C.1 Sofinanciranje priprave projektov
na podeželju
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov,
ki podpirajo razvoj podeželja na območju
Občine Šempeter - Vrtojba.
Upravičenci: registrirana stanovska in
interesna društva, javni zavodi, združenja
in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju Občine Šempeter - Vrtojba, ki
prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja.
Upravičeni stroški: stroški priprave vlog
in prilog za kandidiranje na nacionalnih in
mednarodnih razpisih.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, računi, izdani od
zaključka prejšnjega razpisa do zaključka
tekočega razpisa, dokazila o plačilu računov.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti investicije brez DDV
11.C.2. Sofinanciranje izvedbe projektov
na podeželju
Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
Upravičenci: registrirana stanovska in
interesna društva, javni zavodi, združenja
in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
in ki prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe neprofitnih projektov (ureditev turističnih poti,
turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih stroškov
prireditev,…).
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, računi, izdani od
zaključka prejšnjega razpisa do zaključka
tekočega razpisa, dokazila o plačilu računov.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti investicije brez DDV.
*Vlogi za delovanje društev je potrebno
priložiti program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in poročilo o opravljenih
aktivnostih v prejšnjem letu in ni potrebno
prilagati Mnenja o ustreznosti investicije
KSS.
Občina Šempeter - Vrtojba
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Javne dražbe
Št. 478-78/2011-1508
Ob-3709/11
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter občinskega
letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2011, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin
v njeni lasti
1 – Predmet prodaje:
A – Stanovanja in poslovni prostori
Izhodiščna cena stanovanj brez vključenega davka na promet nepremičnin (v višini
2% od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove) znaša:
1 – Štirisobno stanovanje, posamezni del
št. 3, v stavbi št. 1086, k.o. 1577 – Kočevje,
na naslovu TZO 12c, stanovanje se nahaja
v dveh etažah – nadstropju in mansardi,
parc. št. 1210/2.
Izmera: 111,20 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena.
Izklicna cena: 98.078,40 EUR.
2 – Štirisobno stanovanje, posamezni del
št. 7, v stavbi št. 1086, k.o. 1577 – Kočevje,
na naslovu TZO 12c, stanovanje se nahaja
v dveh etažah – nadstropju in mansardi,
parc. št. 1210/2.
Izmera: 101,74 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena.
Izklicna cena: 80.595,0 EUR.
3 – Poslovni prostor, posamezni del
št. 11, v stavbi št. 1600, k.o. 1577 – Kočevje, na naslovu Reška cesta 16/a.
Izmera: 57,00 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 41.040,0 EUR.
4 – Poslovni prostor, posamezni del št. 3,
v stavbi št. 4757, k.o. 1577 – Kočevje, na
naslovu TZO 59.
Izmera: 112,81 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, poslovni prostor je prazen.
Izklicna cena: 95.241,0 EUR.
B – Stavbna zemljišča
1. parcela št. 18/6 (1072 m2), k.o. Kočevska Reka.
Izklicna cena: 13.260,0 EUR z vključenim 20% DDV.
2. parcela št. 295/3 (620 m2), k.o. Stara
Cerkev.
Izklicna cena: 14.450,0 EUR z vključenim 20% DDV.
3. parcele št. *151/3 (61 m2), 3201
(209 m2), 3202 (90 m2), 3203 (111 m2), 3204
(177 m2), k.o. Novi Lazi.
Izklicna cena: 10.098,0 EUR z vključenim 20% DDV.
4. parcele št. *56 (90 m2), 532 (349 m2),
*57 (144 m2), 531 (504 m2), *60 (122 m2),
530 (446 m2), *59 (597 m2), k.o. Črni Potok.
Izklicna cena: 14.384,0 EUR z vključenim 20% DDV.

5. parcele št. *62 (95 m2), 515 (594 m2),
*61 (414 m2), *64 (109 m2), 514 (803 m2),
*63 (230 m2), k.o. Črni Potok.
Izklicna cena: 14.384,0 EUR z vključenim 20% DDV.
6. parcele št. *65 (137 m2), 484/3
(255 m2), *66 (525 m2), 482/2 (547 m2), *67
(719 m2), k.o. Črni Potok.
Izklicna cena: 13.974,0 EUR z vključenim 20% DDV.
7. parcele št. 478/1 (129 m2), 3233/1
(278 m2), *72 (663 m2), 477/2 (210 m2),
476/1 (1607 m2), k.o. Črni Potok.
Izklicna cena: 17.376,0 EUR z vključenim 20% DDV.
8. parcela št. 2235/5 (1256 m2), k.o. Kočevje.
Izklicna cena: 14.280,0 EUR z vključenim 20% DDV.
2 – Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v četrtek,
14. julija 2011 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje).
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega
razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje
do dneva pred dnevom javne dražbe, tj.
vključno do srede, 13. julija 2011 do 17. ure,
osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti.
3 – Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
in druge informacije
Celoten razpis, dodatne informacije in
obrazce o javni dražbi ter nepremičninah
je možno pridobiti na uradni spletni strani
Občine Kočevje ter neposredno pri Damirju Marinču, tel. 01/89-38-245 (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe) ali
Robertu Latinu tel. 01/893-82-38 (podatki
o parcelah, prostorskih in ureditvenih pogojih), v času uradnih ur.
Občina jamči, da so nepremičnine brez
pravnih napak.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«, z v trenutku javne dražbe zatečenim dejanskim posestnim stanjem
na terenu.
Občina Kočevje
Št. 35060-44/2008-16-04
Ob-3726/11
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v skladu s tretjim odstavkom 41. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in
49/10) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2011 (Uradni list RS, št. 107/10)
z načrtom prodaje stvarnega premoženja,
objavlja
javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško.
II. Opis predmeta prodaje: predmet razpolaganja je nepremičnina, parc. št. 982/3,
vpisana v z.k. vl. št. 227, k.o. 1039 Rimske Toplice, v lasti Občine Laško do celote.
V korist vsakokratnega lastnika nepremični-

ne je vknjižena tudi stvarna služnost / nujna
pot. Iz zemljiškega katastra izhaja, da ima
parcela naslednjo vrsto rabe – poslovna
stavba 109 m2 in dvorišče, v izmeri 157 m2,
do celote. V naravi gre za objekt bivšega
gasilskega doma v Rimskih Toplicah z asfaltiranim dvoriščem. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča številka: 35060-044/2008,
z dne 21. 10. 2008, izhaja, da se nepremičnina nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu Rimske Toplice
S4 (Uradni list RS, št. 43/90) in Odlokom
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice (Uradni
list RS, št. 25/00, 60/02, 109/04, 24/06 in
99/07) in je po osnovni namenski rabi stavbno zemljišče.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje
je izklicna cena 50.650 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000 EUR. Davek na promet
nepremičnin ni vključen v ceno in ga kupec
plača poleg kupnine.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača na TRR Občine Laško, št.:
01257-0100003220, v 30 dneh po sklenitvi
prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa prodajne pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice. Plačilo celotne
kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo, 3. avgusta 2011,
v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2,
Laško, z začetkom ob 9.30. Kandidati se
bodo morali 30 minut pred začetkom javne
dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod
zap. št. IX te objave. Če udeleženec javne
dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.
VII. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 5.065 EUR na TRR
Občine Laško, št.: 01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži varščino.
VIII. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, za
katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino.
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– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
– Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži
naslednje podatke oziroma dokumente:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev, če se
prijavi samostojni podjetnik.
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe, pri čemer mora
biti podpis overjen pri notarju, v primeru če
se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
X. Podrobnejši pogoji in pravila javne
dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Dražbo vodi komisija ter je končana,
ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik
komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan in kupca
pozove k podpisu pogodbe.
– Če izklicna vrednost ni bila dosežena,
je javna dražba neuspešna.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
voditelj dražbe.
XI. Opozorilo: Občina Laško lahko do
sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti postopek javne
dražbe ustavi. V tem primeru se dražiteljem
povrne vplačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
XII. Dodatne informacije o pogojih
in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel.: 03/733-87-00 in
03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in obcina@lasko.si. Po predhodnem
dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine,
ki je predmet javne dražbe.
Občina Laško
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Razpisi delovnih mest
Ob-3730/11
Na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07) – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09
in 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska
univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97),
razpisuje Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje, delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda (ni reelekcija).
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na položaj direktorja/direktorice zavoda
izpolnjevati splošne zakonske in posebne
pogoje, skladne s 33. členom Zakona o zavodih, 16. členom Zakona o izobraževanju
odraslih ter 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
in sicer:
– najmanj izobrazba, pridobljena po
študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje;
– pedagoško-andragoška izobrazba;
– strokovni izpit;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Poleg pisnih prijav z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, mora kandidat/kandidatka priložiti življenjepis in program vodenja in razvoja zavoda za obdobje petih
let ter pisno izjavo v skladu s 107.a členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, da ni bil/a pravnomočno
obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev in, da ni zoper njega/njo uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje
zoper spolno nedotakljivost.
Od kandidata/kandidatke se pričakuje
opravljen ravnateljski izpit (nasprotnem primeru ga mora, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, opraviti v enem letu po imenovanju).
Prav tako se od kandidata/kandidatke pričakujejo organizacijske in vodstvene sposobnosti, aktivno znanje angleškega jezika ter
izkušnje pri vodenju projektov.
Mandat direktorja/direktorice zavoda je
5 let.
Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z zahtevano dokumentacijo najkasneje
v petnajstih dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Ljudska
univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000
Celje, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Kandidati/kandidatke
bodo o imenovanju obveščeni v zakonskem
roku.
Svet Javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Ljudska univerza Celje
Št. 100-9/2011-1503
Ob-3745/11
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list

RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11)
ter 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Pokrajinski muzej Kočevje (Uradni
list, RS, št. 4/05), Občina Kočevje razpisuje
delovno mesto
direktorja javnega zavoda Pokrajinski
muzej Kočevje.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki polega splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih iz
kušenj in poznavanje področje dela muzeja,
– da ima opravljen strokovni izpit iz muzejske stroke,
– da ima sposobnost za organiziranje in
vodenje dela v kolektivu,
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni
jezik.
Ob prijavi na razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program razvoja muzeja
za mandatno obdobje.
Direktor bo imenovan za dobo pet let.
Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine
Kočevje, www.kocevje.si.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo
v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici, s pripisom: »Razpis za direktorja Pokrajinskega muzeja Kočevje – Ne odpiraj«, na
naslov: Občina Kočevje, Komisija za volitve,
imenovanja in mandatna vprašanja, Ljub
ljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
Občina Kočevje
Št. 0101/2011
Ob-3760/11
Na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev Podbrdo je Svet Doma upokojencev Podbrdo (v nadaljevanju svet) dne 22. 6.
2011 sprejel sklep o razpisu za imenovanje
direktorja.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07-popr.,
41/07-popr., 114/06-ZUTPG).
2. Kandidati se morajo prijaviti na razpis
v roku 10 dni po njegovi objavi.
Svet prepozno prispelih in nepopolnih
vlog ne bo obravnaval.
Imenovanje kandidata za direktorja
doma bo svet izvedel na osnovi proučitve
priloženih dokazil. Svet se na osnovi prostega preudarka lahko odloči za dodatne
načine pridobivanja informacij o primernosti
kandidatov.
3. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat
bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano
soglasje k imenovanju, ki ga poda minister,
pristojen za socialno varstvo, ali naslednji
dan po preteku prejšnjega mandata, če je
bilo soglasje ministra izdano prej.
Kandidati morajo podati vloge, s priloženimi prilogami in dokazili, v pismeni obliki,
po pošti, na naslov: Svet Doma upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo,
s pripisom »razpis za direktorja«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po zaključenem razpisu.
Svet
Doma upokojencev Podbrdo
Ob-3769/11
Svet zavoda MOCIS-a v skladu s Sklepom o razpisu delovnega mesta direktorja
Javnega zavoda MOCIS-a, Centra za izobraževanje odraslih, ki ga je sprejel na
38. redni seji, 23. 6. 2011, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja Javnega zavoda MOCIS-a,
Centra za izobraževanje odraslih Slovenj
Gradec.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg z zakonom določenih
splošnih pogojev, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka izobrazba,
– strokovni izpit za področje vzgoje in
izobraževanja,
– pedagoško – andragoška izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega tri leta v izobraževanju odraslih.
Mandat traja pet let.
Pisne prijave z življenjepisom, programom razvoja zavoda in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih
dneh od objave na naslov: Svet zavoda
MOCIS-a, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Prijava na razpis
za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva objave
razpisa.
Svet zavoda MOCIS-a
Ob-3777/11
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Nane Povšič Ružić iz Izole razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Nani Povšič Ružić
iz Izole (za določen čas, za čas nadomeščanja notarske pomočnice na porodniškem
dopustu).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-3799/11
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Marije Murnik razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Mariji Murnik iz Kranja.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 4., in 7. točke
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prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na
pravniških delih po opravljenem pripravniškem državnem izpitu, od tega najmanj
eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po
objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 478-57/2011
Ob-3707/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Sklop 1:
Premičnine, in sicer 119 kom rabljenih
prevoznih sredstev in 109 vrst avtomateriala
naročnika. Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije
javne ponudbe.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot,
bo izločena iz nadaljnje obravnave.
Sklop 2:
Delovni stroj buldožer Caterpiller D6C,
103 KW, leto izdelave 1973.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa lastnika, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena za premičnine, ki
so predmet javne prodaje, znaša:
Sklop 1:
Izhodiščna cena za 119 kom rabljenih
prevoznih sredstev in 109 vrst avtomateriala
znaša skupaj 63.514,80,00 EUR.
Sklop 2:
Izhodiščna cena za delovni stroj buldožer znaša 3.600,00 EUR.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne cene za posamezen sklop.
Varščino za sklop 1 vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve,
št. 01100-6370171132, ter sklic št. 28
17116-2990008-39905311.
Varščino za sklop 2 vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve,
št. 01100-6370171132, ter sklic št. 28
17116-2990008-39905911.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
6. Dokumentacija
Sklop 1:
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
prodaje 119 kom rabljenih prevoznih sredstev in 109 vrst avtomateriala seznanjeni iz
dokumentacije predmetnega javnega zbiranja ponudb, ki bo objavljena na spletni strani
naročnika od dneva objave javnega zbiranja
ponudb v Uradnem listu RS oziroma jo lahko ponudniki dvignejo na naslovu: Ministr-

stvo za notranje zadeve, Urad za logistiko,
Služba za materialno – tehnične zadeve,
Vodovodna 93a, Ljubljana. Kontaktni osebi:
Saša Rajkovič, tel. 01/428-44-92 in Franci
Kramaršič, tel. 01/428-56-63.
7. Ogled premičnin
Sklop 1:
Ogled premičnin je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za
oddajo ponudb po predhodnem dogovoru
s kontaktnima osebama iz predhodne točke
te objave.
Sklop 2:
Ogled delovnega stroja je mogoč od
dneva objave javnega zbiranja ponudb do
roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: Tomaž Novak,
tel. 01/898-65-42.
8. Oblika ponudbe
Sklop 1:
Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo ter elementi,
ki naj jih ponudba vsebuje, so razvidni iz
dokumentacije javnega zbiranja ponudb.
Ponudbe bodo veljavne le, če bodo predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije.
Sklop 2:
Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno:
Predmet: »ponudba za nakup delovnega
stroja MNZ, 2011«
Številka zadeve: 478-57/2011 (1525-03)
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih
kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 19. 7. 2011 do 12. ure, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj do 20. 9. 2011.
11. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– pod Sklop 1 je možen samo odkup
vseh enot skupaj;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe
pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v 15 dneh
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno
pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana;
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 14 dni
od plačila celotne kupnine;
– stroške v zvezi s prenosom lastništva
ter morebitne druge dajatve pogodbe plača
kupec;

– naročnik v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno za posamezni sklop;
– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna
pogajanja.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 2011
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna
soba v 1. nadstropju.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj
ponudb za prodajo stvarnega premoženja
Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Mojca Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, faks 01/428-59-03,
el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali Jasmina Strgaršek, tel. 01/428-44-52.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 110-71/2011
Ob-3781/11
Na podlagi tretjega odstavka 69.a člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11) in v zvezi s prvim odstavkom 40. b člena Zakona o sodiščih (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09 in 33/11), Ministrstvo za
pravosodje objavlja
javni poziv sodnikom
1. za dodelitev dveh sodnikov na delo
v specializirani oddelek Okrožnega sodišča
v Celju;
2. za dodelitev dveh sodnikov na delo
v specializirani oddelek Okrožnega sodišča
v Kopru;
3. za dodelitev petih sodnikov na delo
v specializirani oddelek Okrožnega sodišča
v Ljubljani in
4. za dodelitev enega sodnika na delo
v specializirani oddelek Okrožnega sodišča
v Mariboru
za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala,
terorizma, korupcijskih in drugih podobnih
kaznivih dejanj, v katerih obtožni akt vloži
državno tožilstvo, pristojno za pregon storilcev navedenih kaznivih dejanj.
Specializiranemu oddelku je lahko dodeljen sodnik okrožnega sodišča na območju
višjega sodišča, na sedežu katerega deluje
specializirani oddelek, ali sodnik višjega sodišča, na sedežu katerega deluje specializirani oddelek, ali sodnik Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije. Za opravljanje preiskovalnih dejanj in sojenje o kaznivih dejanjih
iz pristojnosti specializiranega oddelka, za
katera je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let, je specializiranemu
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oddelku lahko dodeljen tudi sodnik okrajnega sodišča na območju višjega sodišča, na
sedežu katerega deluje specializirani oddelek.
Sodnik mora biti usposobljen in izkušen
za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj.
Sodnik specializiranega oddelka bo kot
sodnik posameznik ali predsednik senata,
na krajevno pristojnih okrajnih in okrožnih
sodiščih v Republiki Sloveniji opravljal preiskavo in sodil v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala,
terorizma, korupcijskih in drugih podobnih
kaznivih dejanj.
Dodelitev traja do dveh let in se lahko
s soglasjem dodeljenega sodnika ponovi.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3751/11
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja
javno zbiranje ponudb
gostinske in dodatne ponudbe
v Centru Stožic pod pogoji,
kot sledi v nadaljevanju
1. Predmet oodaje v najem
Predmet oddaje v najem so prostori za
dopolnitev gostinske ponudbe in ostale ponudbe v času prireditev v dvorani in stadionu Centra Stožice kot npr.:
– Ponudba pokovke (popcorn).
– Ponudba sladkorne pene.
– Ponudba slaščic.
– Ponudba sladoleda.
– Ponudba toplih napitkov.
– Ponudba toplih prigrizkov.
– Ponudba športnih majic in navijaških
rekvizitov.
–…
2. Pogoji najema:
– Pogodba za sodelovanje se podpiše za
določen čas, za dobo do pet let z možnostjo
podaljšanja.
– Sodelovanje se sklene za vse prireditve v dvorani, ki se nahaja na naslovu Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana, k.o. Stožice, parcelna številka 1005/2 in 1005/7 in/ali
stadionu, ki se nahaja na naslovu Titova
cesta 25, 1000 Ljubljana, k.o. Stožice, parcelna številka 1005/3 in 1005/14. V dvorani
je v obdobju enega leta predvideno vsaj 50,
na stadionu pa vsaj 15 prireditev.
– Za izvedbo dejavnosti se dovoli uporaba enega ali več prodajnih kioskov ali premičnih enot.
– Obratovalni čas ponudbe se opredeli
za vsako posamezno prireditev posebej.
– Najemnik za izvedbo dejavnosti uporablja prodajni kiosk v dvorani/stadionu ali ima
svoje premične enote.
– Najemnik je dolžan plačevati dogovorjeni znesek najemnine oziroma nadomestila
za izvajanje dejavnosti v roku 15 dni od izstavitve računa.
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino oziroma nadomestilo za izvajanje dejavnosti.

– Najemnik prične opravljati dejavnost
od dneva podpisa pogodbe, predvidoma
20. 8. 2011.
– Najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo ter varnost pri izvajanju dejavnosti.
– Cena celoletnega najema večnamenske ploščadi (upošteva se najboljši ponudnik).
3. Pogoji za sodelovanje:
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki
tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega
dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne
morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje) ter
ostala sanitarna dokazila (HACCP…).
– Opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi
potekala v najetih prostorih, predstavitveni
elaborat je sestavni del ponudbe.
Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.
4. Višina najemnine
Izklicna višina najemnine prodajnega kioska za dan prireditve je določena na osnovi
cenikov Šport Ljubljana in znaša 20,00 €/m2.
Cena je določena brez DDV. Obratovalni
stroški se opredelijo glede na porabo ob
izvedbi posamezne dejavnosti.
Zainteresirani najemniki morajo do
vključno 22. 7. 2011. plačati varščino v višini
1.000,00 € na transakcijski račun; podračun
pri URSJP: 01261-06030721152: »plačilo
varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni
po končanem izboru.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne
pogodbe v 8 ih dneh po prejemu obvestila
o izbiri, varščina zapade.
Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo
ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe.
5. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merila za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod
Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000
Ljubljana.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb
– Gostinske in dodatne ponudbe v Centru
Stožice«.
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Ponudbe je treba oddati najkasneje do
22. 7. 2011 do 10. ure.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo) bo pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev
ponudbe bo dva dni od prejema poziva za
dopolnitev.
Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen.
Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena najema in kvaliteta programa.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem objekta in/ali bo imel
najboljši program.
Javno odpiranje ponudb je dne 28. 7.
2011 ob 14. uri na sedežu naročnika.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če
bo več najugodnejših ponudb bodo s temi
ponudniki izvedena še dodatna pogajanja.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil
vsaj izklicne cene najema, je javno zbiranje
ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem
obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 15. 9. 2011.
6. Informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Samir Hajrić, vodja
gostinstva, e-pošta: samir.hajric@sport-ljubljana.si, tel. 041/385-291, Irena Vrtačnik
Dujić, vodja službe trženje in marketing,
e-pošta: irena.vrtacnikdujic@sport-ljubljana.si, tel. 031/603-538, vsak delovnik od 9.
do 16. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi, vsak torek od 12. do 15. ure.
7. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik
mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh
po prejemu obvestila o izboru.
8. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja
ponudb.
9. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve
pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb
ustavi.
Šport Ljubljana
Ob-3752/11
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo fitnes centra Tivoli
pod pogoji, kot sledi v nadaljevanju
1. Predmet oddaje v najem
Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška
cesta 25, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane, da kot ponudniki predložijo ponudbe
za najem fitnes centra Tivoli (fitnes vadbo)
v zgradbi s parcelno št. 1397/2, k.o. Sp. Šiška, skupaj s pripadajočima garderobama.
V uporabo oddamo:
– 554,4 m2 prostora za fitnes vadbo,
– v souporabo oddamo 589,6 m2 spremljevalnega prostora, telovadnice, garderob, sanitarij, recepcije.
2. Pogoji najema:
– doba poslovnega sodelovanja je za
določen čas za dobo do pet let od dneva
podpisa, z možnostjo podaljšanja,

Stran

1614 /

Št.

53 / 1. 7. 2011

– najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške fitnes centra,
– izhodiščno (izklicno) razmerje poslovnega sodelovanja (najemnina) je 30% delež
prihodka od obratovanja fitnes centra.
Program fitnes centra:
– ponudnik je dolžan predstaviti program
obratovanja fitnes centra, predvideno opremo in vizijo razvoja.
3. Pogoji za sodelovanje
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki
tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega
dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne
morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje),
– Zainteresirani najemnik mora k ponudbi priložiti opis dejavnosti oziroma ponudbe,
ki bi potekala v najetem objektu, predstavitveni elaborat je sestavni del ponudbe.
Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.
4. Višina najemnine:
Izhodiščno (izklicno) razmerje poslovnega sodelovanja (najemnina) je 30% delež
prihodka od obratovanja fitnes centra.
Potrebne podatke lahko pridobi ponudnik
na podlagi predhodnega pisnega zaprosila
na sedežu kontaktne osebe organizatorja.
Zainteresirani najemniki morajo do
vključno 22. 7. 2011 plačati varščino v višini
5.000,00 € na transakcijski račun; podračun
pri URSJP: 01261-06030721152: »plačilo
varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v del obveznosti iz naslova
udeležbe pri prihodku, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po opravljenem izboru.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne
pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade.
Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo
ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe.
5. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod
Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000
Ljubljana.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj
– Ponudba za javno zbiranje ponudb – za
oddajo fitnes centra Tivoli«.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ponudbe je treba oddati najkasneje do
22. 7. 2011 do 10. ure.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo) bo pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev
ponudbe bo dva dni od prejema poziva za
dopolnitev.
Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen.
Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo: najvišji ponujeni delež prihodka od obratovanja fitnes centra. Izbran bo ponudnik, ki
bo ponudil najvišji delež prihodka od obratovanja fitnes centra.
Javno odpiranje ponudb je dne 28. 7.
2011 ob 13.30, na sedežu naročnika.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če
bo več najugodnejših ponudb, bodo s temi
ponudniki izvedena še dodatna pogajanja.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil
vsaj izklicnega deleža prihodka od obratovanja fitnes centra, je javno zbiranje ponudb
neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 15. 9. 2011.
6. Informacije
Dodatne informacije: Luka Trškan,
tel. 031/259-244, od ponedeljka do petka, od
9. do 15. ure, e- pošta: luka.trskan@sportljubljana.si.
Ogled prostorov je možen, po predhodni
najavi, vsak torek od 11. do 15. ure.
7. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik
mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh
po prejemu obvestila o izboru.
8. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja
ponudb.
9. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve
pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb
ustavi.
Šport Ljubljana
Ob-3753/11
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo večnamenske dvorane
na Kodeljevem pod pogoji,
kot sledi v nadaljevanju
1. Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje v najem je večnamenska dvorana, ki se nahaja na naslovu Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, skupaj
s souporabo garderob, tušev in sanitarij (v
kvadraturi 234 m2), parcelna številka: par.
št. 847/1, k.o. UDMAT.
2. Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo večnamenske dvorane se podpiše za določen čas za dobo
do pet let od dneva podpisa, z možnostjo
podaljšanja.
– Obratovalni čas je predmet razgovora
med pogodbenima strankama.
– Najemnik nima pravice oddati večnamensko dvorano v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodo, elektriko, snago).
– Cenik obratovalnih stroškov je sestavni
del cenika Športa Ljubljana.

– Najemnik prične opravljati dejavnost
od dneva podpisa pogodbe, predvidoma
20. 8. 2011.
– Najemnik je dolžan skrbeti za red in
čistočo ter varnost v dvorani (upoštevati pravilnik za vadbo in tekmovanja v obstoječem
objektu).
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa.
– Izklicna cena najemnine športnih dvoran s pripadajočo infrastrukturo je določena
na osnovi cenikov Športa Ljubljana in znaša 10 €/m2 na mesec (cena ne vključuje
DDV).
– Cena celoletnega najema večnamenske dvorane (upošteva se najboljši ponudnik).
3. Pogoji za sodelovanje:
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki
tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega
dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne
morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje).
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi
potekala v najetem objektu (večnamenski
dvorani); predstavitveni elaborat je sestavni
del ponudbe. Možne dejavnosti v večnamenski dvorani: borilni športi (judo, karate..),
plesne dejavnosti, joga, aerobika, pilates,
fitnes vadba, splošna športna dejavnost.
Športi vezani na igro z žogo niso primerni
glede na kapacitete in namen dvorane.
Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.
4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za najem
večnamenske dvorane v skupni kvadraturi
234,00 m2 je 28.080,00 €. Cena je določena
brez DDV.
Uspeli ponudnik bo moral plačati najemnino vsak mesec za naprej, in sicer do 5.
v mesecu.
Zainteresirani najemniki morajo do
vključno 22. 7. 2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene letne najemnine na
transakcijski račun; podračun pri URSJP:
01261-06030721152: »plačilo varščine za
javno zbiranje ponudb« in original potrdilo
priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni
po končanem izboru.
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Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne
pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade.
Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo
ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe.
5. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod
Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000
Ljubljana.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj
– Ponudba za javno zbiranje ponudb – za
oddajo večnamenske dvorane na Kodeljevem«.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do
22. 7. 2011 do 10. ure.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo) bo pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev
ponudbe bo dva dni od prejema poziva za
dopolnitev.
Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen.
Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena najema.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem objekta.
Javno odpiranje ponudb je dne 28. 7.
2011 ob 12. uri na sedežu naročnika.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če
bo več najugodnejših ponudb bodo s temi
ponudniki izvedena še dodatna pogajanja.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil
vsaj izklicne cene najema, je javno zbiranje
ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem
obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 15. 9. 2011.
6. Informacije
Dodatne informacije:
Pisarna Kodeljevo (Dušan Videmšek, Katarina Gaser, Boža Pitamic), tel. 01/520-13-00
ali 031/622-492, vsak delovnik od 9. do
16. ure. e-pošta: dusan.videmsek@sportljubljana.si, boza.pitamic@sport-ljubljana.si
in katarina.gaser@sport-ljubljana.si.
Ogled prostorov je možen po predhodni
najavi, vsak torek od 12. do 15. ure.
7. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik
mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh
po prejemu obvestila o izboru.
8. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja
ponudb.
9. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve
pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb
ustavi.
Šport Ljubljana
Ob-3754/11
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo športnih dvoran in poslovnih
prostorov v Zalogu pod pogoji, kot sledi
v nadaljevanju
1. Predmet oddaje v najem:
Predmet oddaje v najem so večnamenski
prostori skupaj s pripadajočo infrastrukturo
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v Zalogu, Hladilniška pot 36, 1129 Zalog.
Prostori se oddajajo v nadzidanem in rekonstruiranem objektu, namenjenemu športni
vadbi in rekreaciji, s pripadajočo komunalno
in prometno ureditvijo po zemljiščih parc.
št. 430/3, 430/2, obe k.o. Kašelj s pripadajočo zunanjo, komunalno in prometno ureditvijo po zemljiščih parc. št. 430/2, 430/3,
430/4, 430/5, 429/1, 429/2, 423/1, 423/5,
425/2, vse k.o.
Klasifikacija objekta CC-SI: 12610 stavba za kulturo in razvedrilo:
1261002
1265001
1220301
1212002
1274012
13

– plesne dvorane in podobno 22,70%
– športne stavbe (telovadnica, fitnes, savne) 40,60%
– pisarne 12,90%
– bar 3,40%
– kurilnica 0,9%
– skupna raba 19,50%
A – Športna dvorana velikosti 99,90 m2
s pripadajočo infrastrukturo garderob, sanitarnih prostorov, hodnikov, kvadrature 26,70 m2 ter športna dvorana velikosti
95,80 m2, s pripadajočo infrastrukturo garderob, sanitarnih prostorov, hodnikov, kvadrature 26,70 m2. Skupna kvadratura zgornjih prostorov je 249,10 m2.
Namembnost dvoran je npr.:
– fitnes vadba,
– organizirana vadba (aerobika, joga,
pilates, …),
– borilne veščine (judo, karate, …),
– plesni tečaji,
– splošna športna dejavnost,
–…
Športi z žogo niso primerni glede na kapacitete in namen dvorane.
B – Večnamenski prostori kvadrature
18,20 m2, 17,20 m2 in 21,70 m2.
Namembnost prostorov je npr.:
– masaža,
– kozmetični salon,
– individualna vadba z vaditeljem,
– pedikura, manikura,
– športna trgovina,
–…
C – Celoten objekt kvadrature
574,60 m2.
Namembnost objekta je opredeljena
v klasifikaciji objekta:
Klasifikacija objekta CC-SI: 12610 stavba za kulturo in razvedrilo:

1261002
1265001
1220301
1212002
1274012
13

– plesne dvorane in podobno 22,70%
– športne stavbe (telovadnica, fitnes, savne) 40,60%
– pisarne 12,90%
– bar 3,40%
– kurilnica 0,9%
– skupna raba 19,50%
Za najemnike in stranke športnega centra je nemoten dostop na parkirišče. Parkirišča in nemoten dostop v prostore je omogočen tudi gibalno oviranim.
2. Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo prostorov se podpiše za določen čas za dobo do pet let od
dneva podpisa, z možnostjo podaljšanja.
– Najemniki lahko oddajo ponudbo za
posamično športno dvorano s pripadajočo
infrastrukturo (garderobe, sanitarije), za obe
dvorani s pripadajočo infrastrukturo, za posamezen večnamenski prostor ter za celoten objekt vključno z opremljenim gostinskim lokalom in savnami.
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– Obratovalni čas je predmet razgovora
med pogodbenima strankama.
– Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem.
– Naročnik si pridržuje pravico vpogleda v poslovne prostore najemodajalca, ob
prisotnosti najemodajalca, vsaj enkrat mesečno.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodo, elektriko, snago). Cenik
obratovalnih stroškov je sestavni del uradnega cenika Športa Ljubljana z dne 1. 10.
2010. Stroški se natančno opredelijo glede
na porabo ob izvedbi posamezne dejavnosti.
– Cena celoletnega najema večnamenskih prostorov (upošteva se najboljši ponudnik).
– Izklicna cena najemnine športnih dvoran s pripadajočo infrastrukturo je določena
na osnovi uradnih cenikov Športa Ljubljana
z dne 1. 10. 2010 in znaša 10 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).
– Izklicna cena najemnine večnamenskih
prostorov v spodnji etaži poslopja je določena na osnovi uradnih cenikov Športa Ljub
ljana z dne 1. 10. 2010 in znaša 14 €/m2 na
mesec (cena ne vključuje DDV).
– Izklicna cena najemnine za celoten
objekt je 8.000,00 € na mesec (cena ne
vključuje DDV).
– Najemnik prične opravljati dejavnost
od dneva podpisa pogodbe, predvidoma
20. 8. 2011.
– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov ter varnost pri izvajanju dejavnosti.
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino za izvajanje dejavnosti.
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa.
3. Pogoji za sodelovanje:
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki
tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega
dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevki
ne morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje).
– Opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki
bi potekala v najetih prostorih (npr. aerobna
vadba, plesni tečaji, fitnes, ipd.); predstavitveni elaborat je sestavni del ponudbe.
Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.
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4. Višina najemnine:
Izklicna višina letne najemnine za najem
športne dvorane s pripadajočo infrastrukturo garderob, sanitarij hodnikov, v skupni
kvadraturi 126,60 m2 je 15.192,00 €. Cena
je določena brez DDV.
Izklicna višina letne najemnine za najem aerobne/plesne športne dvorane s pripadajočo infrastrukturo garderob, sanitarij,
hodnikov, v skupni kvadraturi 122,50 m2 je
14.700,00 €. Cena je določena brez DDV.
Izklicna višina letne najemnine za najem obeh športnih dvoran s pripadajočo infrastrukturo garderob, sanitarij, hodnikov,
v skupni kvadraturi 249,10 m2 je 29.892,00 €.
Cena je določena brez DDV.
Izklicna višina letne najemnine za najem
večnamenskih prostorov kvadrature:
– 18,20 m2 je 3.057,60 €. Cena je določena brez DDV.
– 17,20 m2 je 2.889,60 €. Cena je določena brez DDV.
– 21,70 m2 je 3.645,60 €. Cena je določena brez DDV.
Izklicna višina letne najemnine za najem celotnega objekta, v skupni kvadraturi
574,60 m2 je 96.000,00 €. Cena je določena
brez DDV.
Uspeli ponudnik bo moral plačati najemnino vsak mesec za naprej, in sicer do 5.
v mesecu.
Zainteresirani najemniki morajo do
vključno 22. 7. 2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene letne najemnine na
transakcijski račun; podračun pri URSJP:
01261-06030721152: »plačilo varščine za
javno zbiranje ponudb« in original potrdilo
priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni
po končanem izboru.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne
pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade.
Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo
ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe.
5. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod
Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000
Ljubljana.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj
– Ponudba za javno zbiranje ponudb – javno
zbiranje ponudb za oddajo športnih dvoran
in poslovnih prostorov v Zalogu«.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do
22. 7. 2011 do 10. ure.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za
dopolnitev.
Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen.
Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena najema in kvaliteta programa.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem objekta in/ali bo imel
najboljši program.
Odpiranje ponudb je dne 28. 7. 2011 ob
13. uri, na sedežu naročnika.

Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če
bo več najugodnejših ponudb, bodo s temi
ponudniki izvedena še dodatna pogajanja.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil
vsaj izklicne cene najema je javno zbiranje
ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem
obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 15. 9. 2011.
6. Informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni, osebi: Valeriji Ravnak, Oaza klub Zalog, e-pošta: valerija.ravnak@sport-ljubljana.si, tel. 031/462-304,
vsak delavnik od 9. do 16. ure, z možnostjo
ogleda po predhodni najavi, vsak torek od
12. do 15. ure.
7. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik
mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh
po prejemu obvestila o izboru.
8. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja
ponudb.
9. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve
pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb
ustavi.
Šport Ljubljana
Ob-3755/11
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo večnamenske ploščadi
pred Halo Tivoli pod pogoji, kot sledi
v nadaljevanju
1. Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje v najem je betonska ploščad pred Halo Tivoli, Celovška c. 25, 1000
Ljubljana, v izmeri 3.735 m2, parcelno številka 1354, k.o. Spodnja Šiška.
2. Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo večnamenske ploščadi se podpiše za določen čas za dobo
do pet let od dneva podpisa, z možnostjo
podaljšanja.
– Obratovalni čas je predmet razgovora
med pogodbenima strankama.
– Najemnik nima pravice oddati večnamensko ploščad v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodo, elektriko, snago).
– Cenik obratovalnih stroškov je sestavni
del uradnega cenika Športa Ljubljana.
– Najemnik prične opravljati dejavnost
od dneva podpisa pogodbe, predvidoma
20. 8. 2011.
– Najemnik je dolžan skrbeti za red in
čistočo ter varnost na ploščadi (upoštevati
pravilnik za vadbo in tekmovanja na obstoječem objektu).
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa.
– Cena celoletnega najema večnamenske ploščadi (upošteva se najboljši ponudnik).
Zainteresirani najemnik, ki namerava na
navedenem območju postaviti še dodatne
objekte za potrebe izvajanja športno rekreacijskih dejavnosti ali za nudenje hrane
in pijače ali opravljanje druge dejavnosti,
mora predložiti celovito urbanistično preverbo.
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3. Pogoji za sodelovanje:
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki
tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega
dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne
morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje).
– Zainteresirani najemnik mora k ponudbi priložiti opis dejavnosti oziroma ponudbe,
ki bi potekala v najetem objektu (večnamenski ploščadi); predstavitveni elaborat je
sestavni del ponudbe.
Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.
4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za uporabo ploščadi v športno rekreativne in kulturne
namene je 18.000,00€.
Če bo najemnik na ploščadi izvajal
tudi gostinsko storitev, je letna najemnina
36.000,00€.
Cena je določena brez DDV.
Uspeli ponudnik bo moral plačati najemnino vsak mesec za naprej, in sicer do
15. v mesecu.
Zainteresirani najemniki morajo do
vključno 22. 7. 2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene letne najemnine na
transakcijski račun; podračun pri URSJP:
01261-06030721152: »plačilo varščine za
javno zbiranje ponudb« in original potrdilo
priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni
po končanem izboru.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne
pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade.
Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo
ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe.
5. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod
Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000
Ljubljana.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb
– Za oddajo večnamenske ploščadi pred
Halo Tivoli«.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do
22. 7. 2011 do 10. ure.

Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo) bo pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev
ponudbe bo dva dni od prejema poziva za
dopolnitev.
Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen.
Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena najema in kvaliteta programa.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem objekta in/ali bo imel
najboljši program.
Javno odpiranje ponudb je dne 28. 7.
2011 ob 12.30, na sedežu naročnika.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če
bo več najugodnejših ponudb bodo s temi
ponudniki izvedena še dodatna pogajanja.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil
vsaj izklicne cene najema je javno zbiranje
ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem
obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 15. 9. 2011.
6. Informacije
Dodatne informacije: Zoran Lubej – vodja službe, tel. 041/780-049, vsak delovnik od
9. do 16. ure, e-pošta: zoran.lubej@sportljubljana.si. Ogled je možen po predhodni
najavi, vsak torek od 12. do 15. ure.
7. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik
mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh
po prejemu obvestila o izboru.
8. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja
ponudb.
9. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve
pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb
ustavi.
Šport Ljubljana
Ob-3763/11
V skladu s 15. členom Pravil naročanja,
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, vabi
k oddaji ponudb za prestavitev 110 kV daljnovodnega in kablovodnega portala.
Predmet povabila k oddaji ponudb je
prestavitev 110 kV daljnovodnega portala
DV Kleče in DV Žale in kablovodnega portala KB Center. Predmet povabila k oddaji
ponudb vsebuje: demontažo stare opreme,
dobavo opreme ter izvedbo vseh potrebnih
del za prestavitev daljnovodnega in kablovodnega portala.
Dokumentacijo predmetnega povabila
k oddaji ponudb se lahko zahteva od 1. 7.
2011 pri kontaktni osebi: Jasmin Rebselj,
e-pošta: jasmin.rebselj@te-tol.si.
Rok za oddajo ponudb je 4. 8. 2011 do
10. ure.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-3731/11
Družba ADRIA CAPITAL KOPER, finančni inženiring, d.d., Pristaniška ulica 8, 6000
Koper, matična številka: 5170028000, skladno z določilom 124. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (ZTFI) obvešča
o spremembi pomembnih deležev.
Dne 21. 6. 2011 je bila družba ADRIA
CAPITAL KOPER, finančni inženiring, d.d.,
Pristaniška ulica 8, 6000 Koper, obveščena,
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da je prišlo do spremembe pomembnih lastniških deležev.
Družba Mercata, finančna družba, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
matična številka: 5846854000, je z dnem
14. 6. 2011 postala lastnik 53.704 rednih kosovnih delnic družbe ADRIA CAPITAL KOPER, finančni inženiring, d.d. (KDD oznaka
ACKR).
Pred to transakcijo je imela družba Mercata, finančna družba d.d., Ljubljana, Trg
republike 3, 1000 Ljubljana, v lasti 65.148
rednih kosovnih delnic družbe ADRIA CAPITAL KOPER, finančni inženiring, d.d., Pristaniška ulica 8, 6000 Koper.
Lastniški delež družbe Mercata, finančna
družba, d.d., Ljubljana, Trg republike 3, 1000
Ljubljana, v družbi ADRIA CAPITAL KOPER,
finančni inženiring, d.d., Pristaniška ulica 8,
6000 Koper, po izvedeni transakciji znaša
22,46%, kar predstavlja 118.852 rednih kosovnih delnic, ki pa zaradi razmerja obvladujoča in odvisna družba nimajo glasovalne
pravice.
Družba ADRIA CAPITAL KOPER, finančni inženiring, d.d., Pristaniška ulica 8, 6000
Koper, ima po izvedeni transakciji 529.057
vseh izdanih rednih kosovnih delnic, od tega
je 409.900 rednih kosovnih delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 77,48%
osnovnega kapitala družbe.
ADRIA CAPITAL KOPER, d.d.
direktor
Janez Lenarčič
Št. 352-2/2011
Ob-3708/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 34/11) ter 24. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne
25. 11. 2010, objavlja Občina Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:
1. Stanovanje št. 113, v skupni izmeri 79,42 m2, na naslovu Cesta maršala
Tita 94, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 45.150,00 EUR. Najemnica stanovanja
ima predkupno pravico.
2. Stanovanje št. 4, v skupni izmeri
45,13 m2, na naslovu Ulica Staneta Bokala 13, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 25.500,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
3. Stanovanje št. 21, v skupni izmeri 42,91 m2, na naslovu Kurirska pot
2 c, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
22.800,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
4. Stanovanje št. 35, v skupni izmeri 76,30 m2, na naslovu Cesta maršala
Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 48.900,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
5. Stanovanje št. 15, v skupni izmeri 78,90 m2, na naslovu Cesta maršala
Tita 18, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 50.160,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
6. Stanovanje št. 25, v skupni izmeri
36,14 m2 na naslovu Cesta maršala Tita
18, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
22.644,00 EUR. Najemnica stanovanja
ima predkupno pravico.
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7. Stanovanje št. 28, v skupni izmeri
53,18 m2 na naslovu Cesta maršala Tita
18, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
33.438,00 EUR. Najemnica stanovanja
ima predkupno pravico.
8. Poslovni prostor št. 103, v skupni
izmeri 41,92 m2, na naslovu Cesta Borisa
Kidriča 35, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 22.140,00 EUR.
2. Podatki o nepremičnini:
Nepremičnine, ki je predmet javnega
zbiranja ponudb so last Občine Jesenice.
Najemniki predmetnih stanovanj imajo predkupno pravico.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki
naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za
odkup nepremičnine – Stanovanja oziroma
poslovnega prostora (z navedbo naslova
in številke stanovanja oziroma poslovnega
prostora)« na vložišče Občine Jesenice ali
priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na
zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi
ime, točen naslov, telefonsko številko, ter
e-mail pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni
ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni
položiti varščino, kot garancijo za resnost
ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino
so dolžni ponudniki virmansko vplačati na
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri
Banki Slovenije št.: 01241-0100007593,
sklic 18 75400-2001004-00000011 s pripisom » varščina za nakup stanovanja –
oziroma poslovnega prostora (z navedbo
stanovanja oziroma poslovnega prostora)«.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od
dneva odpiranja ponudb.
4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba,
specifični podatki o stanovanju in številka
stanovanja oziroma poslovnega prostora,
ki je predmet javne ponudbe, ter posebni
pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo
javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na
Oddelku za okolje in prostor, pisarna št.
P10, vsak delovni dan, od dne objave javne
ponudbe dalje.
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
4. 7. 2011 do 15. ure. O dokončni izbiri
najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za
oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci
vezani na svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo
prispele po 4. 7. 2011 po 15. uri ne bodo
upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da
v postopku javne ponudbe ne izbere nobene
izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo
na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija
Lah, tel. 04/586-93-04.
Občina Jesenice
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Št. 478-0038/2009-2/2
Ob-3721/11
Občina Kamnik, Glavni trg 24,1240 Kamnik, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) in Sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik, št. 0322-0003/2011-4 z dne
24. 3. 2011,
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča v k.o. Podgorje
1. Predmet prodaje: predmet prodaje je
zemljišče parc.št. 700/11, v izmeri 3071 m2,
k.o. Podgorje, ki leži v območju Zazidalnega načrta B 25 – Fructal (Uradni list RS,
št. 90/02, 3/04 in 121/08). Namenjeno je za
gradnjo proizvodnih, skladiščnih in prodajnih
objektov.
2. Izhodiščna cena
Izhodiščna
cena
zemljišča
znaša 65,00 EUR/m2, kar znaša skupno za
3071 m2 zemljišča 199.615,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin oziroma DDV. Obvezne
dajatve in stroške, ki bodo nastali pri prodaji,
plača kupec. Prodaja se bo izvršila po načelu »videno – kupljeno«.
3. Dodatne informacije, ogled nepremičnine
Dodatne informacije v zvezi s prodajo
in ogledom zemljišča lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 01/831-81-24 ali e-naslov:
maja.hauptman@kamnik.si – kontaktna
oseba Maja Hauptman.
Prilogi razpisne dokumentacije sta obrazec Ponudba, na katerem ponudniki oddajo
svojo ponudbo ter vzorec pogodbe, v katerem so določene pogodbene obveznosti
kupca. Razpisna dokumentacija iz prejšnjega odstavka je na voljo na spletni strani Občine Kamnik: www.kamnik.si, v tiskani verziji
jo lahko ponudniki prevzamejo osebno pri
kontaktni osebi na Občini Kamnik.
4. Pogoji za udeležbo v postopku:
4.1. Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene na račun Občine Kamnik,
št. 01243-0100002257, sklic na št. 722100
in sicer do roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi
ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina
se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano
varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine
v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe
ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo
oziroma odstopi od pogodbe.
4.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik
vpiše zahtevane podatke v obrazec Ponudba, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do
19. 7. 2011 do 10. ure na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, z oznako:
»Ne odpiraj – Ponudba – zemljišče v k.o.
Podgorje«. Na hrbtni strani kuverte mora
biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja
ponudbe.

Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki
v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan na vložišču prodajalca
na naslovu Glavni trg 24, Kamnik.
4. 3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1.) ponudbo za nakup zemljišča, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne, (ponudba
na predpisanem obrazcu in dokazilo o plačilu varščine – priloga 1),
2.) vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in pravne
osebe tudi žigosano prodajno pogodbo –
priloga 2.
5. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 19. 7. 2011, ob 11. uri, v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
(soba št. 17/P). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma
njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno
pooblastilo.
6. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in
bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ponujena najvišja cena. V primeru, da
enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna
pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil.
Rok za plačilo kupnine je 30 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun
prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
7. Ustavitev postopka: prodajalec si pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, do sklenitve pogodbe,
prekine oziroma ustavi postopek prodaje.
Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane
varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Kamnik
Št. 478-22/2011-11
Ob-3737/11
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b,
3214 Zreče, na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), v skladu
s Sklepom o letnem načrtu razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Zreče
za leto 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
v lasti Občine Zreče
1. Ime in sedež prodajalca – organizacija javnega zbiranja ponudb: Občina
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,
tel. 03/757-17-00, faks: 03/576-24-98, e-pošta: info@zrece.eu.
2. Opis predmeta prodaje:
Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 282/14 z ID znakom 1105-282/14-0, k.o.
1105 – Škalce.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predmet prodaje je nezazidano stavbno
zemljišče, primerno za gradnjo eno ali dvostanovanjske hiše, v izmeri 709 m2, vpisano
v k.o. 1105 – Škalce. Nepremičnina ni obremenjena s stvarnimi ali drugimi pravicami.
Lastništvo v zemljiški knjigi je urejeno.
Nepremičnina je skladno z Odlokom
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986 – 2000
– dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega
plana razvoja Občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986 – 1990 za
območje Občine Zreče (Uradni list SRS,
št. 23/87, RS, št. 29/98, 64/99, 68/03, 53/08,
97/09 in 14/10) in Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena
območja odprtega prostora Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 30/04, 101/06) opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Namembnost navedenega zemljišča in
pogoji za poseg v prostor so navedeni in
razvidni iz potrdila o namenski rabi, ki je na
vpogled na sedežu Občine Zreče.
3. Izklicna cena:
Izklicna cena za nepremičnino znaša
31.905,00 EUR. V ceno ni vštet davek na
dodano vrednost, ki ga plača kupec. Višina
varščine znaša 3.190,50 EUR.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti v zaprti kuverti najkasneje
do torka, 19. julija 2011 do 8.30 na naslov:
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214
Zreče, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine k.o.
Škalce«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije oziroma
Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno
ponudbo, in ki obsega naslednje podatke
in listine:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba
zakonitega zastopnika oziroma podpisnika
pogodbe);
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od
30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS oziroma v EU;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na račun Občine Zreče, odprt
pri Banki Slovenije, št. 01344-0100003613,
z navedbo »varščina – prodaja nepremičnine k.o. Škalce«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem
drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo
brez obresti vrnjena v roku 15 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano.

c) Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje.
d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v tem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo
prodajalec izvedel dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
ceno.
f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.
h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 37. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11).
i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane
na vse pogoje, določene v tem razpisu.
5. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v torek, 19. julija
2011 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Zreče,
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, in sicer:
Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Celotno kupnino pa je izbrani
ponudnik dolžan plačati na račun Občine
Zreče, št. 01344-0100003613, odprt pri
Banki Slovenije, v roku 15 dni po podpisu
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Občina Zreče bo izdala zemljiškoknjižno
dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo po prejemu
celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške
v zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroški notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema obvestila s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi
prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati.
7. Ustavitev postopka: prodajalec na
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
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8. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini dobite pri Mateji Čremošnik,
e-pošta:
mateja.cremosnik@zrece.eu,
po tel. 03/757-17-05 ali Poloni Matevžič,
e-pošta: polona.matevzic@zrece.eu ali po
tel. 03/757-17-12.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno
v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Zreče ter na spletni strani Občine Zreče:
www.zrece.eu.
Občina Zreče
Št. 478-208/2011
Ob-3740/11
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, ki jo zastopa župan Franc Bogovič, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08,
100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl.
US: U-I-176/08-10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine, parc. št.
279/3, k.o. 1316 Stara vas v Krškem
I. Predmet prodaje
Predmet javnega zbiranja ponudb je
zemljišče na Vidmu v Krškem: nepozidano
stavbno zemljišče, parc. št. 279/3 – travnik,
v izmeri 799 m2, k.o. 1316 Stara vas.
Izklicna cena za zgoraj navedeno gradbeno parcelo v površini 799 m2 je v neto
znesku 48.000,00 EUR.
V izklicno ceno ni vključen 20% davek na
dodano vrednost (DDV), ki ga plača kupec.
Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Prodajalka Občina Krško je zemljiško
knjižna lastnica nepremičnine, parc.
št. 279/3, k.o. 1316 Stara vas, v deležu do
celote (1/1).
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se nahaja na Vidmu v Krškem, v bližini poslovalnice zdravstvenega centra Aristotel, na naslovu Aškerčeva ulica 1. Gradbena parcela,
ki ima v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu dela mesta Krško, status nepozidanega
stavbnega zemljišča, je po namenski rabi
opredeljena kot obrt in servisne dejavnosti
ter območje stavbnih zemljišč.
II. Plačilni pogoji in višina varščine
1. Rok plačila kupnine določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Občine Krško:
– najkasneje v roku 30 dni od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina
Krško obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
2. Najugodnejši ponudnik mora skleniti
prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri, sicer se šte-
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je, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar
varščina zapade v korist Občine Krško. Po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi se izbrani
ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v roku
30 dni od sklenitve pogodbe na podračun
EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197. Plačilo kupnine,
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
3. Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na podračun
Občine Krško, odprt pri Banki Slovenije,
št.: 011000100008197, z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine v Krškem
št. 478-208/2011 O402«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina
brez obresti vrne v roku 10 dni po izboru.
Če izbrani ponudnik odstopi od nakupa nepremičnine in ne sklene pogodbe, ali pa ne
plača kupnine v pogodbenem roku, zapade
varščina v korist Občine Krško.
III. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo identifikacijskih podatkov: za
fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO
in davčno številko; za pravne osebe – naziv firme, sedež, matično številko in davčno
številko,
– ponujeno ceno v višini, ki je najmanj
enaka izhodiščni ceni,
– priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (vse staro največ
30 dni),
– potrdilo o plačani varščini in celotno
številko računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni,
– izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 8. 2011,
– izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. Pri nepopolnih ponudbah bodo
ponudniki pozvani k dopolnitvi. V primeru
nepravočasne ponudbe in/ali ponudbe pod
izklicno ceno jih pristojna komisija ne bo
upoštevala.
Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 18. 7. 2011, do 12. ure,
v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Krško,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne
odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine
v Krškem, št. 478-208/2011 (O402)«. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne in druge navedene pogoje.
Komisijsko odpiranje ponudb in izbira
ponudnika bo potekalo dne 19. 7. 2011, ob
12. uri, v prostorih Občine Krško.
IV. Pogoji javnega zbiranja ponudb in
kriteriji izbire
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti
pod naslednjimi pogoji:
1. V ponudbi navedejo ceno v višini, ki je
najmanj enaka izhodiščni ceni.
2. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določena v javnem
razpisu; v primeru umika ponudbe se pla-
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čana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.
3. V primeru več pravilno in pravočasno
prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih vlog, župan določi, da se
izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo
za isto nepremičnino.
4. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija,
ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
5. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva
sprejema obvestila o izbiri. Odločitev župana je dokončna. V primeru, da ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana
garancija za resnost ponudbe (varščina) ne
vrne.
6. Občina Krško si pridržuje pravico, da
z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za
to navedel razloge. Obveznost prodajalca,
da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom,
je izključena.
7. Pravice in obveznosti pogodbenih
strank se podrobneje opredelijo v kupoprodajni pogodbi.
8. Stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe,
davek na dodano vrednost (DDV), stroške
notarske storitve in takso za vpis v zemljiško
knjigo plača kupec.
9. Občina Krško bo s kupcem sklenila služnostno pravico za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture ter zgrajeno javno komunalno
infrastrukturo. Omejitve lastninske pravice
se vpišejo v zemljiško knjigo.
10. Nepremičnine so na naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
11. Merilo oziroma kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika je cena.
12. Prednost pri pridobitvi stavbnega zemljišča imajo ponudniki:
– ki bodo ponudili najvišjo ceno, vendar
najmanj v višini izklicne cene,
– ki bodo razširjali dejavnost na lokaciji.
V. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega
zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, oziroma na
tel. 07/49-81-271, pri Petri Povše. Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Krško, kjer se nahaja tudi vsa
razpisna dokumentacija.
Občina Krško
Ob-3741/11
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska
ulica 1b, Kranjska Gora, na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10), ob upoštevanju 20. in
22. člena tega zakona, 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Opis predmeta in namen oddaje v najem: neopremljeni poslovni prostori, v mansardi stavbe Savska cesta 1, v Mojstrani, in
sicer: pisarna, v velikosti 20,60 m2, pisarna,
v velikosti 19,20 m2 in pisarna, v velikosti
13,40 m2. Poleg najema prostorov ima najemnik pravico souporabe sanitarnih prostorov v mansardi objekta.
II. Namen oddaje: prostori se oddajo
v najem za opravljanje dejavnosti.
III. Pogoji oddaje v najem:
1. V I. točki navedeni poslovni prostori
se oddajo v najem za obdobje petih let od
dneva sklenitve najemne pogodbe.
2. Najemnina za prostore znaša
6,00 EUR/m2 mesečno. Na najemnino se
plačuje 20% DDV.
3. Najemnik poleg najemnine plačuje še
naslednje stroške: obratovalne stroške uporabe prostorov, kot so stroški porabe elektrike, vode, stroške smeti in kanalizacije, stroške rednega vzdrževanja najetega prostora,
stroške nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, stroške zavarovanja ter sorazmeren del skupnih stroškov stavbe. Zavarovalne
police, ki ji sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist Občine Kranjska Gora.
4. Izbrani ponudnik mora najemno pogodbo skleniti v 15-dneh po prejemu obvestila o izbiri. Kolikor izbrani ponudnik ne bo
sklenil najemne pogodbe v tem roku, lahko
najemodajalec izbere drugega najugodnejšega ponudnika.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba se odda v pisni obliki in mora
vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika (če
je to fizična oseba – samostojni podjetnik
posameznik oziroma ime in sedež pravne
osebe ter navedbo odgovorne osebe);
– davčna in matična številka ponudnika;
– dokazilo, kakšno dejavnost ponudnik
lahko opravlja (izpisek iz Poslovnega registra Slovenije in obrtno dovoljenje za samostojnega podjetnika posameznika, oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe);
– podatek o tem, katero izmed registrirane dejavnosti bo opravljal v najetem prostoru;
– ponujeno ceno najema;
– izjavo o sprejemanju objavljenih pogojev ponudbe.
Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo
je potrebno poslati v zaprti ovojnici, izključno s priporočeno pošiljko, na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b,
4280 Kranjska Gora, z navedbo »Ponudba
za najem poslovnega prostora« in oznako
»Ne odpiraj«.
Ponudbo je potrebno posredovati najkasneje v roku petnajstih dni po objavi. Kot
pravočasno ponudbo se šteje še ponudbo,
ki je oddana priporočeno po pošti zadnji dan
določenega roka. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe bodo zavržene.
V. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika:
– najvišja ponujena cena najema. Prednost pri najemu ima ponudnik, ki poleg najvišje cene ponudi tudi najem vseh prostorov,
ki se oddajajo v najem.
Javno odpiranje ponudb bo izvedla posebna Komisija, imenovana za oddajo prostorov v najem, dne 21. 7. 2011, ob 9. uri,
v prostorih Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora.
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O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Občina Kranjska Gora na podlagi te objave ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti
postopek oddaje v najem do sklenitve pravnega posla – najemne pogodbe ustavi.
VI. Informacije, ogled prostora: vse dodatne informacije, povezane s to ponudbo,
zainteresirani kupci lahko dobijo na KS Dovje – Mojstrana, tel. 04/589-11-84. Ponudniki
si prostore, ki so predmet oddaje v najem,
lahko ogledajo, od dneva objave do dneva
določenega za oddajo ponudbe, po predhodnem dogovoru po tel. 04/589-11-84 ali
elektronski pošti (ksmojstrana@kranjskagora.si).
Občina Kranjska Gora
Št. 3502-354/2011
Ob-3747/11
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja 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)
in sklepov Mestnega sveta Mestne občine
Celje z dne 15. 3. 2011 in 21. 6. 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč
v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. Trnovlje
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči,
označeni s parc. št. 438/1 – travnik, v izmeri 694 m2 in parc. št. 438/2 – dvorišče,
v izmeri 40 m2.
Zemljišče se prodaja kot celota, ZN »Gospodarska cona v Celju« – ZN Vzhodne Trnovlje I (št. proj. 2/84, RC Planiranje Celje,
Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS,
št. 14/99) ga opredeljuje kot koridor javne gospodarske infrastrukture (magistralni
plinovod in industrijski tir) na zahodni meji
funkcionalnih zemljišč območja »A1« in
»A«, kjer je predvidena trgovsko-skladiščna
dejavnost mestnega in regijskega pomena.
Gradnja objektov znotraj območja obravnavanih zemljišč ni mogoča, saj je gabarit
objektov določen z obvezno gradbeno linijo
na zahodni stani območja A in A1.
Izhodiščna cena zemljišča znaša
54,40 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 734 m2 39.929,60 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
b) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet prodaje so stavbna zemljišča,
označena s parc. št. 718/1 – dvorišče, v izmeri 446 m2, parc. št. 716/3 – stanovanjska
stavba, v izmeri 187 m2, parc. št. 716/4 –
dvorišče, v izmeri 2 m2 in parc. št. 716/1 –
dvorišče, v izmeri 229 m2.
Zemljišče se prodaja kot celota, v skladu
z ZN »Gospodarska cona v Celju« – Ureditveni načrt Industrija sever – Celje (proj.
št. 308/99, RC Planiranje Celje d.o.o., Uradni list RS, št. 56/99) je na zemljišču mogoče gradnja nadomestnega poslovnega
objekta po rušitvi obstoječega gostinskega
objekta z oznako 1 in pripadajočih parkirišč
pod pogoji prostorske preveritve in pogoji
določil zgoraj navedenega odloka. Na del
zemljišča sega drugi predvideni poslovni

objekt. Dovoljena dejavnost je servisna, trgovska, poslovna.
Izhodiščna cena zemljišča znaša
210,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 864 m2 181.440,00 EUR. V ceno
ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
c) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči,
označena s parc. št. 1726/10 – dvorišče,
v izmeri 91 m2 in parc. št. 2500/15 – dvorišče, v izmeri 169 m2.
Zemljišče se prodaja kot celota in leži
znotraj območja, ki je glede na izvedbeni
prostorski akt: ZN Srce – I. faza posl. objektov (proj. št. 15/80 RC – Planiranje, objavljeno v Uradnem listu SRS, št. 25/80 – manjši
del zemljišča) predvideno za proizvodne,
servisne in gospodarske dejavnosti.
Izhodiščna cena zemljišča znaša
150,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 260 m2 39.000,00 EUR. V ceno
ni vštet 2% davek na promet nepremičnin,
ki ga plača kupec.
d) Lokacija v k.o. Celje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče,
označeno s parc. št. 549/1 – njiva, v izmeri
541 m2.
Zemljišče se prodaja kot celota in leži
znotraj območja, ki je glede na izvedbeni
prostorski akt: ZN Glazija (proj. št. 33/82
RC – Planiranje, objavljeno v Uradnem listu
SRS, št. 31/84 s spremembami in dopolnitvami) namenjeno za stanovanjsko gradnjo
in spremljajoče dejavnosti.
Izhodiščna cena zemljišča znaša
105,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 541 m2 56.805,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
e) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče,
označeno s parc. št. 1201/5 – dvorišče, v izmeri 642 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 53 m2.
Zemljišče se prodaja kot celota in leži
znotraj območja, ki je glede na izvedbeni
prostorski akt: ZN Dolgo polje (proj. št. 11/83;
RC Celje, TOZD Planiranje, Uradni list SRS
št. 14/86) namenjeno za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti.
Izhodiščna cena zemljišča znaša
100,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 695 m2 69.500,00 EUR. V ceno
ni vštet 2% davek na promet nepremičnin,
ki ga plača kupec.
3. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik
mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev.
01211-0100002855, z obveznim sklicem na
št. 28 75108-7221002-70000011 z navedbo
»plačilo varščine za javni razpis«.
4. Pogoji prodaje
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu
ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek, in se bo obračunal glede
na predložen projekt investitorja v upravnem
postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
5. Ponudba
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Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku (ime in priimek
ponudnika, naslov, davčno številko, EMŠO,
številko transakcijskega računa ter naziv in
naslov banke za vračilo vplačane varščine,
druge podatke) – Priloga št. 1,
b) ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene določene pod posamezno lokacijo v 2. točki (ponudba, ki bo
vsebovala nižjo ceno od izhodiščne, bo kot
nepravilna zavrnjena) – Priloga št. 2,
c) priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
– izjava o sprejemu pogojev ponudbe za
prodajo nepremičnine – Priloga št. 3.
6. Drugi pogoji: ponudniki sami nosijo
stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
7. Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen,
je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami)
morajo ponudniki predložiti ali priporočeno
poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj
- Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih
zemljišč« na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, Celje. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 21. 7.
2011 do 10. ure. Kot pravočasne se bodo
štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo Oddelka za
okolje in prostor ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev
(nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane
in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov,
o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb iz 9.a. točke, bodo neodprte
vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko
ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje
vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do
odpiranja ponudb.
d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji stavbnih zemljišč z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
e) Ponudba veže ponudnika do 30. 9.
2011 in do tedaj od nje ne more odstopiti ali
jo na kakršenkoli drug način razveljaviti.
f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje (II. nadstropje) 21. 7. 2011 ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pooblasti-
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lom ponudnika, kadar gre za pravne osebe.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega in finančnega premoženja
MOC (v nadaljevanju komisija).
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi
upravljavec, v nasprotnem primeru lahko
upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so
ponudili enako visoko kupnino, v roku 10
delovnih dni pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
9. Kontaktne osebe: vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo stavbnih zemljišč
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje, tel. 03/426-56-20 (Ingrid Mastnak) ali
tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko).
Mestna občina Celje
Ob-3771/11
Na podlagi 20. člena v zvezi z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09,
100/09 in 49/10) in sklepa Občinskega sveta Občine Dobrna, z dne 23. 2. 2011, Občina
Dobrna objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
2. Predmet prodaje:
– Stanovanje številka 2.E, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjskega objekta Dobrna 6 (ID stavbe 358), stanovanjski prostori
št. 2, 3, 4, skupaj stanovanjske površine
63,36 m2, stanovanje št. 2.E je zasedeno
z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno
pogodbo za neodločen čas;
– Stanovanjski prostori številka 3.E, ki
se nahajajo v mansardi večstanovanjskega
objekta Dobrna 6 (ID stavbe 358), stanovanjski prostori št. 8, 9, 10, 11, skupaj površine 41,79 m2.
Nepremičnini se prodajajo kot celota.
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3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja navedenih nepremičnin.
Ponudnik mora ponudbi za nakup
navedene nepremičnine priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene.
V ceno nepremičnine ni vključen 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
4. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnin, ki se kupujejo
kot celota;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
30. 9. 2011.
5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša
za stanovanje številka 2.E, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjskega objekta Dobrna 6, stanovanjski prostori št. 2, 3 in 4,
21.348,60 €.
Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša za stanovanje številka 3.E, ki se nahaja v mansardi
večstanovanjskega objekta Dobrna 6, stanovanjski prostori št. 8, 9, 10 in 11, 5.077,00 €.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Dobrna, št. 01355-0100003171. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika;

d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od izstavitve računa – plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Dobrna in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe;
h) obstoječi najemnik ima pod enakimi
pogoji kot ostali predkupno pravico.
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
9. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 20. 7. 2011 do
10. ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna. Na zaprti kuverti mora biti
pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnin – Dobrna 6 –
Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v osmih dneh od dneva, ko je
potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, se lahko izvede pogajanje, na katero se povabi
vse ponudnike z enako najvišjo ponudbeno
ceno.
13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval.
14. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja
ponudb se obrnite na Matejo Smrečnik,
tel. 03/780-10-50 ali 03/780-10-53, e-pošta:
mateja.smrecnik@dobrna.
Občina Dobrna
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3744/11
Zeleni Slovenije, Komenskega 11, 1000
Ljubljana, objavljajo na podlagi Zakona
o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Zap. št.

Znesek v EUR
brez centov

Postavka

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz drž. proračuna ali lokalnih skupn.

3.256

CELOTNI PRIHODKI

3.256

II.

ODHODKI

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

3.256

CELOTNI ODHODKI

3.256

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

/

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

/

Sredstva in obveznosti
do virov sredstev
na dan 31. 12. 2010
Zap. št.

Postavka

Znesek v EUR
brez centov

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

1.168

5.

Druga sredstva

28.005

SKUPAJ SREDSTVA

29.173

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

1.168

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

28.005

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

29.173
Zeleni Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-28/2011/3
Ob-3522/11
Statut Sindikata PKZ, Ulica Josipine
Turnograjske 6, Ljubljana, ki je v hrambi
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center,
na podlagi odločbe, št. 101-23/2009-2 z dne
30. 4. 2009, in je vpisan v evidenco statutov
sindikatov, pod zaporedno številko 325, se
z dnem 6. 6. 2011 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-4/2011-4
Ob-3606/11
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
Pravila Sindikata upokojencev – Konfederacija sindikatov 90 Slovenije za Gorenjsko, s sedežem Cesta Staneta Žagarja
19a, 4000 Kranj, sprejeta dne 24. 1. 2011.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo
v evidenco statutov in pravil sindikatov pri
tem organu, pod zaporedno številko 205.
Št. 101-4/2011-2
Ob-3676/11
V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se vzamejo pravila Sindikata Stupis Boxmark Leather Kidričevo.
Naziv pravil: Pravila Sindikata Stupis
Boxmark Leather Kidričevo.
Ime sindikata: Sindikat Stupis Boxmark
Leather Kidričevo.
Sedež sindikata: Industrijsko naselje
10, 2325 Kidričevo.
Pravila, navedena v 1. točki tega izreka,
se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov, pod
zaporedno številko 119.
Matična številka sindikata je: 1802933.
Št. 101-29/2011/6
Ob-3685/11
Statut Samostojnega sindikata Urada
RS za makroekonomske analize in razvoj (kratica: Sindikat UMAR), Gregorčičeva ulica 27, Ljubljana, ki je v hrambi pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center, na
podlagi odločbe, št. 028-77/94-04/IO z dne
2. 6. 1994, in je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 180, se
z dnem 20. 6. 2011 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb
Ob-3749/11
Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska
cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka:
5227992000, in Elektro energija, podjetje
za prodajo elektrike in drugih energentov,
svetovanje in storitve, d.o.o., Slovenska
cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka: 3974316000, dajeta na podlagi tretjega odstavka 638. člena in prvega odstavka 586. člena ZGD-1 sledečo objavo:
1. Dne 24. 6. 2011 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložena Pogodba o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu,
sklenjena dne 14. 6. 2011 v obliki notarskega zapisa med družbo Elektro Ljubljana,
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kot prenosno družbo in družbo Elektro energija, podjetje za prodajo elektrike in
drugih energentov, svetovanje in storitve,
d.o.o., kot prevzemno družbo.
2. Na podlagi Pogodbe o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu iz prejšnje točke bo izvedeno statusno preoblikovanje družbe Elektro
Ljubljana d.d., in sicer izčlenitev s prevzemom.
3. Na sedežu družb Elektro Ljubljana,
d.d. in Elektro energija d.o.o., ki je za obe
na Slovenski cesti 58, 1000 Ljubljana, je
delničarjem prenosne družbe ter družbeniku
prevzemne družbe od objave tega obvestila
do dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju k izčlenitvi in ki bo dne 26. 8. 2011,
vsak delovni dan, v času od 8. do 12. ure,
omogočen pregled:
– Pogodbe o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu, sklenjene dne 14. 6. 2011, v obliki
notarskega zapisa med družbo Elektro Ljub
ljana, d.d. kot prenosno družbo in Elektro
energija d.o.o. kot prevzemno družbo;
– letnih poročil družbe Elektro Ljubljana,
d.d. za zadnja tri poslovna leta;
– skupnega poročila poslovodstev obeh
družb o izčlenitvi s prevzemom;
– poročila pooblaščenega revizorja o reviziji izčlenitve s prevzemom in o povečanju
osnovnega kapitala prevzemne družbe;
– poročila nadzornega sveta družbe
Elektro Ljubljana, d.d. o pregledu izčlenitve
s prevzemom.
4. Družbi bosta vsakemu delničarju na
njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan
brezplačno izročili prepis listin iz prejšnje
točke.
Elektro Ljubljana, d.d.
Andrej Ribič, predsednik uprave
Elektro energija d.o.o.
Gregor Božič, direktor

629. člen v zvezi s 586. člena ZGD-1, in
sicer, da imajo od objave tega obvestila do
dneva zasedanja skupščine družbe, ki bo
odločala o soglasju k delitvi, pravico pregledati delilni načrt družbe A.K.O.L.T.S. d.o.o.
z delitveno bilanco stanja prenosne družbe,
otvoritveno bilanco stanja nove oddeljene
družbe in otvoritveno bilanco stanja prenosne družbe po oddelitvi.
Družba bo upniku na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji dan brezplačno dala
prepis listin iz prejšnjega odstavka.
Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo
direktor družbe A.K.O.L.T.S. d.o.o. predložil in razložil delilni načrt, prav tako pa bo
družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od dneva sestave delitvenega
načrta do zasedanja skupščine.
A.K.O.L.T.S. d.o.o.
direktor Ivo Krebelj

Ob-3787/11
Direktor družbe A.K.O.L.T.S., storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., s skrajšano firmo A.K.O.L.T.S. d.o.o., s sedežem Jagodju, Cesta v Jagodje 2, Izola, matična številka 1723243000, obvešča, da je bil dne
28. 6. 2011 sodnemu registru Okrožnega
sodišča v Kopru predložen delilni načrt razdelitve družbe A.K.O.L.T.S. d.o.o. z ustanovitvijo nove družbe iz maja 2011.
Direktor družbe družbenike, ki so že prejeli izvod delilnega načrta, in upnike opozarja na njihove pravice, kot jih opredeljuje

Št. 801/11
Ob-3698/11
Likvidacijski upravitelj družbe Montavar
metalna nova d.o.o. – v likvidaciji, pri katerem je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Mariboru, Srg 2011/21053, matična številka 5736897000, z dne 9. 6. 2011 vpisan
začetek redne likvidacije, v skladu z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja poziv upnikom, da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo
svoje terjatve do družbe Montavar metalna
nova d.o.o. – v likvidaciji, Koroška c. 31,
2000 Maribor. Terjatve je potrebno naslo-

Ob-3435/11
»Na podlagi sklepa ustanovitelja in edinega družbenika družbe z omejeno odgovornostjo GRETIN, d.o.o., specializirana
ekološka trgovina izdelkov in pridelkov slovenskih proizvajalcev, s sedežem v Ljub
ljani in poslovnim naslovom Ljubljana, Cesta
v Gameljne 6, 1211 Ljubljana – Šmartno,
matična številka 3697924000, z dne 24. 5.
2011, o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije in v skladu s 412. členom
Zakona o gospodarskih družbah, objavljamo
začetek redne likvidacije in poziv upnikom.
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 2011/20257 dne 31. 5. 2011, pri sub
jektu vpisa GRETIN, d.o.o., specializirana
ekološka trgovina izdelkov in pridelkov slovenskih proizvajalcev s sedežem v Ljub
ljani in poslovnim naslovom Ljubljana, Cesta
v Gameljne 6, 1211 Ljubljana – Šmartno,
matična številka 3697924000, vpisalo v sodni register Republike Slovenije začetek
postopka redne likvidacije nad subjektom.
Likvidacijski upravitelj v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od
te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili
o obstoju terjatve in jih poslati na naslov:
Janez Rozman, roj. 14. 8. 1946, stanujoč
Kajuhova ulica 26, 1000 Ljubljana. Dolžniki
se pozivajo, da takoj poravnajo dolgove do
družbe.
Likvidacijski upravitelj
Janez Rozman

viti na likvidacijskega upravitelja na naslov
Montavar metalna nova d.o.o. – v likvidaciji, za likvidacijskega upravitelja, Koroška
c. 31, 2000 Maribor, v dveh izvodih z vso
dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino
terjatve. Dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Montavar metalna nova d.o.o. –
v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Vino vitas d.o.o., dr. Tomaž Rojs

Sklici skupščin
Ob-3710/11
Na podlagi Statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe Športne loterije d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, sklicuje
21. sejo skupščine
družbe Športna loterija d.d.,
ki bo dne 5. 8. 2011 ob 12. uri, na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 22.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se predsednika skupščine in
preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2010, vključno s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta, revizorjevim poročilom
in poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila za poslovno leto
2010 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za leto 2010
ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2010, vključno s prejemki uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2010 in
njegovi potrditvi ter sprejema pozitivno stališče do revizorjevega poročila.
b) Bilančni dobiček za leto 2010 v znesku 1.907.962,58 EUR se uporabi:
– 998.984,00 EUR za izplačilo dividend
oziroma 56,00 EUR na delnico delničarjem,
ki so na dan zasedanja skupščine vpisani
v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD, in sicer najkasneje v 60 dneh
po sprejemu tega sklepa,
– 908.978,58 EUR kot preneseni dobiček, o njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.
c) Upravi se za poslovno leto 2010 podeli
razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njeno
delo v letu 2010.
d) Nadzornemu svetu se za poslovno
leto 2010 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njegovo delo v letu 2010.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovnih izkazov in poročila za

Stran

1626 /

Št.

53 / 1. 7. 2011

leto 2011 se imenuje revizijska hiša Deloitte
revizija d.o.o., Ljubljana.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu, ki je
sestavni del gradiva skupščine.
II. Informacije za delničarje:
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je v skladu z drugim odstavkom 297.a člena ZGD-1 delničarjem na vpogled na sedežu družbe Športna
loterija d.d. v Ljubljani, Dunajska cesta 22, in
sicer od dneva sklica naprej, vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež 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 družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov:
info@sportna-loterija.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji
lahko predloge sklepov in volilne predloge
družbi sporočijo tudi po elektronski pošti,
in sicer na e-mail naslov: info@sportna-loterija.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti posredovani v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat
pravne osebe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po
elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega
podpisa.
Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna
podati zanesljive podatke in odgovore na
vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so
takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe, ki so na
dan 1. 8. 2011 vpisani v register pri KDD in
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ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno
najavili tako, da najava prispe na sedež družbe najpozneje do 1. avgusta 2011 do 24. ure.
Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja
mora za udeležbo na skupščini predložiti pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki
ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v družbi. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po
elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki
kot priponka na e-mail naslov: info@sportna-loterija.si. Družba si pridržuje pravico
do preveritve identitete delničarja oziroma
pooblastila in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
pooblastilo po elektronski pošti.
Vljudno prosimo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj 15
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Športna loterija d.d.
Janez Bukovnik,
predsednik uprave
šT. 20110767
Ob-3722/11
Upravni odbor ZVD Zavoda za varstvo
pri delu d.d. na podlagi 295. člena ZGD-1
in 18. člena Statuta družbe ZVD Zavoda za
varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25,
1260 Ljubljana-Polje sklicuje
16. redno skupščino delničarjev,
ki bo potekala v ponedeljek, 1. 8. 2011
ob 10. uri, v sejni sobi ZVD d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: »za predsednika
skupščine se izvoli Ljubo Peče in za preštevalce glasov Tatjana Polanc, Saša Žebovec
in Ana Lozar, za sestavo notarskega zapisnika pa se imenuje notarka Nada Kumar.«
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2010, poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe
ZVD d.d. za leto 2010, prejemki organov
vodenja ali nadzora, ki so jih ti prejeli za
opravljanje nalog v družbi v letu 2010 in
o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju
in upravnemu odboru za leto 2010.
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:
»2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2010 skupaj z mnenjem revizijske družbe
in s poročilom upravnega odbora ZVD d.d.
o rezultatih preveritve revidiranega letnega
poročila družbe ZVD d.d. za leto 2010 ter
prejemki organov vodenja ali nadzora, ki
so jih ti prejeli za opravljanje nalog v družbi
v poslovnem letu 2010.
2.2. Potrdi in odobri se delo izvršnega
direktorja in upravnega odbora v poslovnem letu 2010 in se izvršnemu direktorju ter predsedniku in vsem drugim članom
upravnega odbora za poslovno leto 2010
podeli razrešnica.«
3. Uporaba bilančnega dobička.
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:

»3.1. Bilančni dobiček družbe ZVD d.d.
na dan 31. 12. 2010, ki je sestavljen iz čistega
dobička leta 2010 v znesku 331.480,66 EUR
in prenesenih čistih dobičkov iz prejšnjih let
(2008, 2009) v znesku 1.186.691,25 EUR,
kar skupaj znaša 1.518.171,91 EUR, se
uporabi za izplačilo dividend v višini 4% od
osnovnega kapitala družbe ZVD d.d., kar
znese 32.225,60 EUR, ostanek bilančnega
dobička v znesku 1.485.946,31 EUR pa se
prenese v druge rezerve iz dobička.
3.2. V skladu s točko 3.1. znaša bruto
dividenda na delnico 0,20 EUR. Družba bo
dividendo izplačala lastnikom delnic, ki bodo
vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan skupščine.
Družba bo dividendo izplačala najkasneje
do 31. 12. 2011.«
4. Poročilo upravnega odbora o pridobitvi
lastnih delnic.
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:
»4.1. Skupščina se seznani s poročilom
upravnega odbora ZVD d.d. o pridobitvi lastnih delnic.«
5. Seznanitev skupščine z novim članom
upravnega odbora.
Pri tej točki skupščina ne bo sprejemala
sklepa, ampak se bo seznanila s tem, da
je dosedanjemu članu upravnega odbora
mag. Tomu Zickeru z dnem 3. 6. 2011, ko
je bil s strani SD izvoljen novi predsednik,
potekel mandat v svetu delavcev in s tem
tudi članstvo v upravnem odboru.
Skupščina se bo seznanila, da je za novega člana upravnega odbora, kot predstavnika delavcev, izvoljen s strani SD za obdobje od 3. 6. 2011 do 3. 6. 2015, dr. Marko
Giacomelli.
6. Imenovanje revizorja.
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:
»6.1. Na predlog upravnega odbora
skupščina za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2011 imenuje revizijsko družbo » ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana.«
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo le tisti imetniki delnic družbe, ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 28. 7. 2011 (presečni
dan), vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ter njihovi
zastopniki in pooblaščenci.
Prijave na skupščino ni mogoče podati
z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopnikih ali pooblaščencih, na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v predavalnico,
v kateri bo skupščina. 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 treba predložiti družbi ob prijavi
udeležbe na skupščino ter ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe. Delničarji lahko pooblastilo
na enak način, kot so ga podali, do dneva
zasedanja skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopnikih ali pooblaščencih, na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo,
v kateri bo skupščina. Pooblastilo mora biti
pisno in ga je potrebno predložiti družbi in
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ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na družbi.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
pozivamo vse delničarje oziroma njihove
pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo
v prostorih družbe pri preštevalcih glasov
vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Osnovni kapital in število glasovalnih
pravic ob sklicu skupščine
Na dan sklica skupščine ima družba
186.776 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Skladno z zakonom vsaka navadna
delnica daje njenemu imetniku en glas na
skupščini.
Skladno z zakonom dajejo navadne delnice njihovim imetnikom pravico do:
– udeležbe pri upravljanju družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino vključno s predlogi
sklepov z obrazložitvijo, letnim poročilom
in revizorjevim poročilom za poslovno leto
2010, poročilom upravnega odbora za leto
2010 o rezultatih preveritve revidiranega
letnega poročila družbe ZVD d.d. za leto
2010 s predlogom za uporabo bilančnega
dobička za leto 2010, mnenjem o letnem
poročilu 2010 in stališčem do revizorjevega
poročila za leto 2010 ter sklepom upravnega
odbora o odobritvi letnega poročila 2010, je
delničarjem na vpogled v tajništvu vodstva
družbe na sedežu družbe v Ljubljani-Polje,
Chengdujska cesta 25, vsak delovni dan od
vključno dneva objave tega sklica do dneva
zasedanja skupščine, od 8. do 12. ure, in na
spletni strani družbe, www.zvd.si.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje
podatke o zadevah družbe, če so potrebni
za presojo točk dnevnega reda.
O sklepih skupščine odloča skupščina
z večino oddanih glasov, razen v primeru
odločanja o uporabi bilančnega dobička,
o katerem skupščina odloča z 90-odstotno
večino oddanih glasov.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v roku sedmih dni po objavi tega sklica
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Popolni in pravočasno poslani zahtevi v pisni obliki morajo priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Poslovodstvo bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavilo tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.

Predlog delničarja se bo objavil in sporočil
na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi tega sklica družbi
poslal razumno utemeljen nasprotni predlog
za objavo v pisni obliki in pri tem sporočil, da
bo ugovarjal predlogu upravnega odbora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predavalnica bo odprta od 9. ure dalje.
ZVD d.d.
Ljubo Peče, univ. dipl. prav.,
predsednik upravnega odbora
Ob-3723/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 19. in 20. člena Statuta
delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia, d.d. Novo mesto, uprava družbe
sklicuje
31. skupščino delničarjev
delniške zavarovalne družbe
Zavarovalnice Tilia, d.d.,
ki bo potekala v četrtek, 4. 8. 2011, s pričetkom ob 13. uri, v veliki sejni sobi upravne
stavbe na sedežu družbe Seidlova cesta 5,
8000 Novo mesto.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Roka Sajeta,
– za člane verifikacijske komisije:
– za predsednico Danijelo Pavlič,
– za članico Natalijo Stopar,
– za člana Damjana Cizlja.
– za zapisnikarico skupščine Cvetko Bartolj.
Seji prisostvuje vabljeni notar Ivan Žetko.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2010 z revizorjevim in aktuarskim mnenjem,
s poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu in sklepom o potrditvi letnega poročila ter z letnim poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o bilančnem
dobičku, podelitvi razrešnice upravi družbe
in nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora
v letu 2010.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12.
2010 v višini 432.826,96 EUR se uporabi:
– za zakonske rezerve 13.253,52 EUR,
– za dividende 297.685,50 EUR
(0,50 EUR bruto na delnico),
– preostanek bilančnega dobička v višini
121.887,94 EUR ostane nerazporejen kot
preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Dividende v višini 0,50 EUR bruto na
delnico se delničarjem začno izplačevati
v roku 30 dni po končani skupščini, in sicer
po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno
pri KDD Centralni klirinško-depotni družbi,
d. d., Ljubljana na dan po dnevu zasedanja
skupščine.
Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
4. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje letnega poročila družbe za leto
2011.
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Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila za leto 2011 se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna
cesta 8A, 1000 Ljubljana.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice (presečni dan)
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d.
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo pisno prijavili
družbi najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
in pooblaščence delničarjev pozivamo, da
se ob prihodu na skupščino pol ure pred pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe na
kraju, kjer bo seja, ter s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne lističe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodno-poslovnega
registra.
Vsaka delnica šteje en glas.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 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 objavila tiste dodatne
točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih
družbah le, če je delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil,
da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Za delničarjev predlog o volitvah članov
nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega odstavka. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo
poslani v tem roku in bodo dani najkasneje
na sami skupščini, se bodo obravnavali na
skupščini.
Zagotovitev informacij
Predlagatelja sklepov pod točko 1., 2. in
3. sta uprava in nadzorni svet skupaj, predlagatelj sklepa pod točko 4. pa samo nadzorni
svet.
Predlogi sklepov, obrazložitev vseh točk
dnevnega reda, ter druga poročila in dokumenti, ki jih je treba po zakonu predložiti
skupščini, so delničarjem brezplačno dostopni na vpogled na sedežu družbe v službi za
kadrovsko-pravne zadeve, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od dneva objave sklica pa
do dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine z dnevnim redom
in predlaganimi sklepi je objavljen tudi
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na spletni strani Zavarovalnice Tilia, d.d.:
http://www.zav-tilia.si/si/.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, uprava družbe pa mora na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev
z isto vsebino lahko da podatke v skupnem
odgovoru. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom, uro pozneje, to je ob
14. uri. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Tilia, d.d. Novo mesto
mag. Tadej Avsec
član uprave
Andrej Kavšek
predsednik uprave
Ob-3727/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške
družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., direktor družbe sklicuje
skupščino družbe Murka,
trgovina in storitve, d.d., Ljubljana,
Slomškova ulica 8, 1000 Ljubljana
Zasedanje skupščine bo v četrtek, 4. 8.
2011 ob 10. uri, v Hotelu Park Ljubljana,
Tabor 9, 1000 Ljubljana.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sta direktor in nadzorni svet družbe): za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan
Škofič. Za preštevalko glasov se imenuje
Ines Zorič.
2. Predložitev Letnega poročila družbe
za leto 2010 in Poročila nadzornega sveta družbe za leto 2010 ter poročilo uprave
o prejemkih uprave in nadzornega sveta
v letu 2010.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa (predlagatelja sta direktor
in nadzorni svet družbe): skupščina potrdi
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v letu 2010 in direktorju družbe in
vsem članom nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2010.
4. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni
svet družbe):
Ugotovi se, da je član nadzornega sveta
Gregor Vesenjak dne 12. 5. 2011 odstopil
iz članstva v nadzornem svetu in ga skupščina z dnem odstopa, to je z dnem 12. 5.
2011 razreši.
Skupščina za člana nadzornega sveta
imenuje Daniela Viljevac, stanujočega Kajakaška cesta 24a, 1211 Ljubljana-Šmartno.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
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Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava
za udeležbo na skupščini je pravočasna, če
jo družba prejme najpozneje konec četrtega
dne pred dnem zasedanja skupščine,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
V prostorih družbe, na naslovu Slomškova ulica 8, 1000 Ljubljana je vsak delovni
dan od dneva objave sklica skupščine do
dneva skupščine od 10. do 12. ure dostopno
gradivo za skupščino:
– Sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog,
– Obrazložitve vsake točke dnevnega
reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma
nadzorni svet družbe,
– Letno poročilo družbe za leto 2010 in
– Poročilo nadzornega sveta družbe za
leto 2010,
– Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe, www.murka.si.
Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic
Skupno število vseh izdanih delnic
družbe Murka, trgovina in storitve, d.d. je
278.811. Vsaka delnica daje na skupščini
en glas. Skupno število vseh glasovalnih
pravic iz delnic Murka, trgovina in storitve,
d.d. je 278.811.
Murka, trgovina in storitve, d.d.
direktor Aleš Glavan
Ob-3728/11
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Hypos – Muta d.d., sklicujem
sejo skupščine
Hypos Muta d.d.,
ki bo dne 10. 8. 2011 ob 13. uri, v prostorih družbe, na naslovu Koroška cesta 57,
Muta.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.
2. Letno poročilo Hypos Muta d.d., za
leto 2010.
3. Seznanitev skupščine z razrešitvijo
dosedanjih in imenovanjem novih članov
nadzornega sveta.
4. Odločanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2010.
5. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2010.
6. Uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti SKD 2008.
7. Informacija in obravnava poslovanja
v letu 2011.
8. Razno.
Predlogi sklepov za sprejem na 17. seji
skupščine Hypos Muta d.d., dne 10. 8.
2011.
Ad 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter imenovanje delovnih teles
skupščine.
1. Sklep:
Skupščina sprejme dnevni red kot je bil
posredovan z vabilom.
Skupščino vodi Milan Senica. Preštevalca glasov sta Andrej Tretjak in Mateja Kitek Bijol. Notarska opravila in zapisnik vodi
notarka Sonja Kralj, Francetova cesta 1A,
Slovenj Gradec.
Ad 2.) Letno poročilo Hypos Muta d.d.,
za leto 2010.
2. Sklep:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2010.
3. Sklep
Skupščina sprejme letno poročilo za leto
2010.
Ad 3.) Seznanitev skupščine z novim
članom nadzornega sveta.
4. Sklep
Skupščina se seznani, da je članu nadzornega sveta Srečku Prevorčiču potekel
mandat, zato je razrešen dne 9. 12. 2010,
dne 10. 12. 2010 pa je za novega člana
nadzornega sveta imenovan Matej Vinšek,
roj. 19. 4. 1977, stanujoč Ulica pod gradom
42, Radlje ob Dravi.
Ad 4.) Odločanje o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2010.
5. Sklep
Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep, da osta-
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ne bilančni dobiček za leto 2010 v višini
1,320.454,36 EUR nerazporejen.
Ad 5.) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010.
6. Sklep
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2010.
Ad 6.) Uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008.
7. Sklep
Skupščina sprejme sklep o uskladitvi dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008.
Ad 7.) Informacija in obravnava poslovanja v letu 2011.
8. Sklep
Sprejme se informacija o poslovanju
družbe v letu 2011.
Ad 8.) Razno.
9. Sklep
Sklep bo sprejet na podlagi priglašene
besede navzočih.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic na dan 6. 8. 2011,
torej le tisti delničarji, ki so imetniki delnic
vpisani v centralni register nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dopolnitev 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 lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči,
če delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na
skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predlogi sklepov in njihove obrazložitve
ter popolna besedila listin, prilog k posameznim točkam dnevnega reda, so delničarjem
dostopne in jih lahko pridobijo na sedežu
družbe, Koroška cesta 57, Muta.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti, v ta namen
se poslovodstvo zavezuje dati delničarjem
zanesljive podatke o zadevah družbe, če
so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Direktor Hypos Muta d.d.:
dr. Christian Dorninger
Ob-3729/11
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu
z 39. členom Statuta Talum d.d. Kidričevo,
Tovarniška cesta 10, Kidričevo, uprava družbe sklicuje
zasedanje skupščine
Talum d.d. Kidričevo,
v četrtek, 4. 8. 2011, s pričetkom ob
12.30, na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, z naslednjim dnevnim
redom zasedanja.

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa:
»Izvolijo se:
– Ivan Malešič za predsednika skupščine,
– Ivan Ogrinc in Milan Žumbar za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja
skupščine.”
3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2010 in Poročilom nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2010
in Poročilom nadzornega sveta družbe po
282. členu ZGD-1.
4. Odločitev o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2010 in podelitev razrešnice po 294. členu Zakona o gospodarskih
družbah.
Predlog sklepa: »bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini 598.056 EUR,
ostane nerazporejen.«
Predlog sklepa: »skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe in
s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010.«
5. Sprememba odločitve o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2007.
Predlog sklepa:
“Sklep o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2007 v delu, ki se nanaša
na izplačilo dividend, sprejet na zasedanju
skupščine dne 25. 8. 2008 in v tej zvezi tudi
sklep o odlogu izplačila dividend, sprejet na
zasedanju skupščine dne 30. 6. 2009, se
razveljavita.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2007
v znesku 3.314.561,88 EUR, se razporedi
v druge rezerve iz dobička.”
6. Plačila članom nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
1. Člani nadzornega sveta prejmejo
za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe
znaša 275,00 EUR bruto. 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 glede na upravičena izplačila na
letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje
funkcije v višini 12.000,00 EUR bruto letno
na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila
v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa
do doplačila v višini 10% osnovnega plačila
za opravljanje funkcije člana nadzornega
sveta.
Člani nadzornega sveta prejemajo
osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje
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funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih,
do katerih so upravičeni, dokler opravljajo
funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
Posamezen član nadzornega sveta je, ne
glede na zgoraj navedeno, 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 glede na upravičena
izplačila na letni ravni.
3. Omejitev višine skupnih izplačil
sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo
dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah
nadzornega sveta ter na njegovo zakonsko
določeno odgovornost.
4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo
v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu
in sicer do višine, določene v predpisih, ki
urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in
drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali
začasnega prebivališča člana nadzornega
sveta oziroma člana komisije nadzornega
sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem
redu ni bila več predvidena nobena vožnja
javnega prevoznega sredstva ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
Plačila članom nadzornega sveta kot
je določeno s tem sklepom, se izplačujejo
od dneva sprejema na skupščini.”
7. Obvestilo o zamenjavi člana nadzornega sveta, ki ga voli Svet delavcev družbe.
Predlog sklepa: “skupščina se seznani
z zamenjavo člana nadzornega sveta, ki ga
voli Svet delavcev.”
Vse listine in predlogi k točkam dnevnega reda zasedanja skupščine, so od dneva
objave sklica skupščine dalje do vključno
dneva zasedanja, dostopne in na razpolago
za vpogled na sedežu družbe v Kidričevem,
Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan od
8. do 13. ure.
Predloge sklepov uprave in nadzornega sveta družbe ter druge listine k točkam
dnevnega reda zasedanja skupščine, bo
uprava posredovala delničarjem na njihovo
pisno zahtevo in v roku 3 dni od dneva prejema zahteve delničarja za posredovanje.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so najpozneje do konca presečnega dne (konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine)
vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi
družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD
d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca
navedenega dne v pisni obliki prijavili svojo
udeležbo na skupščini.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu
s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo
nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1,
v roku 7 dni po dnevu objave sklica.
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V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko
delničarji na skupščini zahtevajo od uprave
družbe podatke, ki so potrebni za presojo predlagane točke dnevnega reda.
Talum d.d. Kidričevo
Uprava družbe
Ob-3746/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe sklicujem
18. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d.d.,
ki bo 1. 8. 2011, ob 14.30, na sedežu
družbe v Ljubljani, Leskoškova 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in
po predlogu uprave in nadzornega sveta
izvoli za predsednika skupščine Antona Marolta ter za preštevalki glasov Alenko Celin
in Matejo Mlakar. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarko Nado Kumar.
2. Predstavitev letnega poročila Sanolabor, d.d. in skupine Sanolabor z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2010,
odločitev o uporabi bilančnega dobička ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
a. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom Sanolabor, d.d., in skupine
Sanolabor z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za leto 2010.
b. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let,
v znesku 9,744.549,73 €, in nerazporejeni čisti dobiček tekočega poslovnega leta,
v znesku 2,162.676,75 € predstavljata bilančni dobiček v višini 11,907.226,48 €.
c. Bilančni dobiček se uporabi za izplačilo dividend v znesku 380.880,00 € (dividenda ne pripada lastnim delnicam). Bruto
dividenda na delnico znaša 15,00 €. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki bodo
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo.
Dividende se izplačajo najkasneje v 60 dneh
po sklepu skupščine.
d. Preostanek bilančnega dobička v znesku 11,526.346,48 € se prenese v naslednje
leto.
e. Potrdi in odobri se delo uprave in se
upravi za poslovno leto 2010 podeli razrešnica.
f. Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta in se predsednici in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto
2010 podeli razrešnica.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: dosedanjim članom nadzornega sveta: Sonji Batistič, Veljku Gobcu,
Eli Sušnik in Tonetu Zorcu poteče mandat
1. 12. 2011. Za nove člane nadzornega sveta se z 2. 12. 2011 za štiriletno mandatno
obdobje, do 1. 12. 2015, imenujejo: Veljko
Gobec, Bojan Kos, Ela Sušnik, Tone Zorc.
Skupščina se seznani s članoma nadzornega sveta, ki bosta zastopala delavce v štiriletnem mandatnem obdobju od 2. 12. 2011
dalje: Ana Goršič, Franka Piskar.
4. Pooblastilo upravi družbe za nakup in
odsvajanje lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
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Skupščina pooblašča upravo za nakup
lastnih delnic za dobo 36 mesecev, katerih
delež ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala. Nakupna cena delnic ne sme biti
nižja od 45 € in ne višja od knjigovodske
vrednosti. Uprava družbe je na podlagi tega
pooblastila pooblaščena tudi za umik lastnih
delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine
o zmanjševanju osnovnega kapitala družbe. Za spremembo in uskladitev besedila
čistopisa statuta z zmanjšanjem osnovnega
kapitala družbe z umikom lastnih delnic, je
pooblaščen nadzorni svet družbe.
5. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizorja računovodskih
izkazov za leto 2011 se imenuje družba Pit
revizija, d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.
Pravico udeležbe na skupščini imajo
delničarji družbe, ki so vpisani v delniško
knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 28. 7. 2011,
to je konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan), in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo upravi
družbe na naslovu Leskoškova 4, Ljubljana,
kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku
prispeti na sedež družbe. Delničar z glasovalno pravico v skladu s statutom, lahko
glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku. Pooblaščenci morajo ob prijavi
priložiti pisno pooblastilo, ki bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji poslali zahteve
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in
volilne predloge. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa
vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog. Predloga za izvolitev članov
nadzornega sveta delničarju ni potrebno obrazložiti.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in jim je
uprava dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
25.478 navadnih, imenskih kosovnih delnic.
Na dan sklica skupščine ima družba 25.392
delnic z glasovalno pravico. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu
imetniku en glas na skupščini.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom,
revizijskim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi, je na vpogled
vsem delničarjem družbe v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovni dan med

11. in 12. uro, od objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Sanolabor, d. d.,
direktor družbe
Ob-3748/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Ljubljana, d.d., uprava sklicuje
16. redno sejo skupščine
Elektro Ljubljana
podjetja za distribucijo
električne energije, d.d.,
ki bo v petek, dne 26. 8. 2011 ob 10. uri,
na sedežu družbe, v Ljubljani, Slovenska 58,
velika (sejna soba – I. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Egon Hoda, Andreja Radovan.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nataša Erjavec.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2010, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010
ter jima podeljuje razrešnico.
2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 znaša
640.191,50 € in se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Dopolnitve dejavnosti družbe ter dopolnitve Statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Potrdi se dopolnitev dejavnosti družbe
tako, da se dodajo šifre dejavnosti:
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških
napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav
in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
69.103 Druge pravne dejavnosti
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
73.120 Posredovanje oglaševalskega
prostora
77.330 Dajanje pisarniške opreme in
računalniških naprav v najem in
zakup
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77.400 Dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 Posredovanje začasne delovne
sile
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
82.110 Nudenje celovitih pisarniških
storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
82.2 00 Dejavnost klicnih centrov
85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za
izobraževanje
b) V Statutu družbe se v 2. členu dodajo
vse dejavnosti točke a. iz tretje točke dnevnega reda skupščine družbe.
Sprejmejo se dopolnitve statuta, ki se nanašajo na dopolnitev dejavnosti družbe.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2011 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A,
1000 Ljubljana.
5. Seznanitev s Pravili za določanje drugih pravic uprave družbe pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in
aneksov k tem pogodbam.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani s Pravili za določanje drugih pravic
uprave družbe pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov
k tem pogodbam, ki jih je sprejel nadzorni
svet družbe.
6. Plačilo članom nadzornega sveta in
njegovih komisij.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: člani nadzornega sveta in njegovih komisij so za
opravljanje svoje funkcije upravičeni do naslednjih prejemkov: plačila za opravljanje
sejnine, funkcije in povračila stroškov.
1. Člani nadzornega sveta prejmejo za
udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša
275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega
sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije
sejnino, ki za posameznega člana komisije
znaša 80% višine sejnine za udeležbo na
seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.
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 glede na upravičena izplačila na letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje
funkcije v višini 9.000 EUR bruto letno na
posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje

funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/ namestnik predsednika nadzornega
sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana
nadzornega sveta.
Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za
posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik
komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje
funkcije člana komisije nadzornega sveta,
podpredsednik/ namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10% doplačila
za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta in člani komisije
nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so
upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. 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 glede na upravičena izplačila na letni ravni.
3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine
ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta
v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega
sveta in sejah komisij, katerih član je, ter
njegovo zakonsko določeno odgovornost.
4. Člani nadzornega sveta so upravičeni
do povračila stroškov prevoza, dnevnic in
stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi
z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer
do višine, določene v predpisih, ki urejajo
povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi
dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le,
če je oddaljenost stalnega ali začasnega
prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od
kraja dela organa najmanj 100 kilometrov,
če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni
bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih
objektivnih razlogov.
Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja
z dnem sprejema na skupščini.
7. Soglasje skupščine za delitev po postopku izčlenitve s prevzemom.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
soglaša s pogodbo o delitvi in prevzemu
med prenosno družbo Elektro Ljubljana d.d.
in prevzemno družbo Elektro energija d.o.o.
z dne 14. 6. 2011, sklenjena v obliki notarskega zapisa in soglaša z izčlenitvijo s prevzemom na podlagi navedene pogodbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2010 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev
Statuta družbe, je delničarjem dostopno na
pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Slovenska 58, Ljubljana, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
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296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09)
bo sklic skupščine z utemeljitvijo objavljen
tudi na spletni strani družbe, www.elektroljubljana.si.
Delničarje družbe v skladu z določili
586. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 obveščamo, da sta poslovodstvi prenosne in prevzemne družbe, ki sodelujeta
v postopku delitve – izčlenitve s prevzemom, predložili pristojnemu Okrožnemu sodišču v Ljubljani dne 24. 6. 2011 notarski
zapis Pogodbe o delitvi – izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe Elektro Ljubljana
d.d. in prevzemu izčlenjenega dela premoženja s strani prevzemne družbe Elektro
energija d.o.o., ki sta jo pred tem pregledala
pooblaščen delitveni revizor in nadzorni svet
prenosne družbe ter podala svoji poročili.
Na sedežu družbe je delničarjem na vpogled naslednje gradivo:
– Pogodba o delitvi – izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe Elektro Ljubljana
d.d. in prevzemu izčlenjenega dela premoženja s strani prevzemne družbe Elektro
energija d.o.o.,
– Revidirani letni računovodski izkazi
družbe Elektro Ljubljana d.d. za poslovna
leta 2010, 2009 in 2008,
– v skladu z določilom 68. člena ZGD-1
zaključno poročilo prenosne družbe po stanju na dan 31. 12. 2010, ki ga predstavljajo
revidirani računovodski izkazi družbe sestavljeni na ta dan,
– Revizijsko poročilo o delitvi –izčlenitvi
s prevzemom,
– Skupno poročilo poslovodstev obeh
družb udeleženih pri delitvi v skladu z določili 584. člena ZGD-1,
– Pisno poročilo nadzornega sveta družbe Elektro Ljubljana d.d. o pregledu nameravane delitve.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog
sklepa se pošlje na naslov: Elektro Ljub
ljana, d. d., Slovenska 58, Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: Elektro Ljubljana, d. d.,
Slovenska 58, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in bodo do istega
dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Slovenska 58, Ljub
ljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD–1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
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vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja
mora predložiti najkasneje na skupščini
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Ljubljana, d.d.
predsednik uprave
Andrej Ribič, spec. za menedž.
Ob-3762/11
Na podlagi Statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe NFD Holding, finančna družba d.d.
sklicuje
10. sejo skupščine družbe
NFD Holding, finančna družba d.d.,
ki bo v torek, dne 2. 8. 2011, ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Trdinova 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov ter ugotovitev sklepčnosti.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se imenuje
Srečo Jadek, za preštevalki glasov se izvolita Mihaela Stopar in Tjaša Korenčan. Za
pristojno notarko se imenuje Nada Kumar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
NFD Holding d.d. in Skupine NFD Holding
za poslovno leto 2010, skupaj s poročilom
nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega
letnega poročila ter revizijskim poročilom ter
informacija o prejemkih članov uprave in
nadzornega sveta v letu 2010 in odločanje
o podelitvi razrešnice članom nadzornega
sveta in upravi družbe NFD Holding, finančna družba d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe NFD Holding d.d., s katero potrjuje
in odobrava njeno delo v poslovnem letu
2010.
Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe NFD Holding d.d., s katero potrjuje in odobrava delo tega organa
v poslovnem letu 2010.
3. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 3:
Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe NFD
Holding d.d., ki postanejo kot priloga sestavni del tega sklepa.
4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 4:
Osnovni kapital družbe se po poenostavljenem postopku zmanjša s 74.199.831,20 EUR
za 21.083.321,71 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 53.116.509,49 EUR.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe je kritje prenesene izgube.
Z zmanjšanjem osnovnega kapitala se
pripadajoči znesek osnovnega kapitala na
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delnico zmanjša z 2,20 EUR za 0,63 EUR
in odslej znaša 1,57 EUR. Število delnic, na
katere je razdeljen osnovni kapital družbe,
ostane nespremenjeno in znaša 33.727.196
navadnih imenskih kosovnih delnic.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in z zmanjšanjem pripadajočega
zneska osnovnega kapitala na delnico,
se zmanjša tudi znesek odobrenega kapitala družbe, določen v točki 5.2. statuta, in sicer s 37.099.915,60 EUR na
26.475.848,86 EUR. Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet za izdelavo čistopisa
statuta družbe, ki vključuje sprejete sklepe
skupščine.
5. Odobreni kapital.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 5:
Spremeni se točka 5.2. statuta, tako da
po novem glasi:
»5.2.
Odobreni
kapital
znaša
26.475.848,86 EUR. Uprava družbe je v petih letih od vpisa sprememb statuta v sodni
register upravičena povečati osnovni kapital
za 26.475.848,86 EUR. Uprava je še pooblaščena, da v okviru zneska iz prejšnjega
stavka poveča osnovni kapital tudi za stvarne vložke, pri čemer je za takšno odločitev
dolžna predhodno pridobiti pisno soglasje
nadzornega sveta.
O vsebini pravic iz delnic, o pogojih za
izdajo delnic ter zlasti o morebitni izključitvi prednostne pravice do novih delnic odloča uprava, ki mora za svojo odločitev predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornega
sveta.«
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 6:
Skupščina družbe NFD Holding d.d. za
člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za mandatno dobo od 3. 8. 2011 do
izteka mandata preostalih članov imenuje:
Janka Kastelica in Miho Dolinarja.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja za poslovno
leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa št. 7:
Za pooblaščenega revizorja za poslovno
leto 2011 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
Seznanitev z izključitvijo prednostne pravice do novih delnic
Uprava družbe skladno s 337. členom
ZGD-1 seznanja delničarje, da bo pri peti
točki dnevnega reda skupščina odločala
o spremembah in dopolnitvah statuta, in
sicer s spremembo točke 5.2., ki na novo
določa povečanje osnovnega kapitala iz
odobrenega kapitala tako, da je prednostna
pravica delničarjev izključena.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 vključno z letnima
poročiloma, poročilom nadzornega sveta in
revizorjevim poročilom, utemeljitvijo predloga za imenovanje revizorja in besedilom
sprememb statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe NFD Holding, finančna družba d.d. v Ljubljani, Trdinova 4,
in sicer od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in
12. uro in na spletni strani družbe, www.
nfdholding.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih

sprememb in ostalo gradivo, je objavljeno
tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze
d.d. (http://seonet.ljse.si). Na spletni strani družbe, www.nfdholding.si so dostopni
tudi podatki iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Trdinova 4, Ljubljana ali po telefaksu
na številko 01/230-06-20.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno
utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predloga o volitvah delničarju skladno
s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči na naslov ali
po telefaksu, kot je navedeno v prejšnjem
odstavku.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava jim je dolžna
podati zanesljive podatke in odgovore na
vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so
takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305 člena tega zakona so dostopne na spletni strani družbe,
www.nfdholding.si.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta
dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi ter njihovi
pooblaščenci in zastopniki pod pogojem,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež
družbe najpozneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine. Prijava se pošlje po
pošti na naslov NFD Holding d.d., Uprava
družbe – za skupščino, Trdinova 4, 1000
Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.
Upoštevane in veljavne bodo samo prijave
z originalnimi podpisi.
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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 za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi
po faksu na številko 01/230-06-20. Delničarji
lahko pooblastilo prekličejo na enak način,
kot je bilo podeljeno.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Obrazca prijavnice in pooblastila, ki sta
podana primeroma, sta poleg sklica in gradiva za skupščino dosegljiva na spletni strani,
www.nfdholding.si.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
33.727.196 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini. Na dan sklica skupščine je družba NFD Holding d.d. imetnica 2.672 lastnih
delnic, kar predstavlja 0,008% vseh izdanih
delnic družbe. Lastne delnice so brez glasovalne pravice.
Delničarje oziroma njihove zastopnike
prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset
minut pred začetkom seje.
NFD Holding, finančna družba d.d.
Uprava družbe
Ob-3776/11
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe Alpdom, Inženiring, d.d. Radovljica, Cankarjeva ulica 1, 4240 Radovljica, sklicuje uprava
družbe
16. skupščino delničarjev družbe
Alpdom, Inženiring, d.d. Radovljica,
ki bo v četrtek, dne 4. 8. 2011, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe, v Radovljici,
Cankarjeva ulica 1, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine
in predstavitev notarja.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa št. 1: na predlog uprave se za predsednika skupščine imenuje Leonardo Peklar, za
preštevalca glasov se imenujeta Iztok Vrabec in Jana Rozman. Za sestavo notarskega zapisnika skupščini prisostvuje vabljeni
notar Stane Krainer iz Radovljice.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za poslovno leto 2010 ter pisnim
poročilom nadzornega sveta.
3. Odločanje o poslovnem izidu za leto
2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa št. 3.a:
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Bilančna izguba družbe iz poslovnega
leta za 2010 znaša -75.137 EUR in se v celoti pokrije iz kapitalskih rezerv družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa št. 3.b:
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja pravice imajo samo tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo
najkasneje konec četrtega dne pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe (presečni dan) in so vpisani v delniški knjigi pri KDD, d.d., Ljubljana na ta dan.
Gradiva
Skladno z določili 297.a člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) je gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov in predlaganimi sklepi, na vpogled pri vodji oddelka za splošne zadeve
vsak delovni dan, od dneva objave sklica
skupščine dalje.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora
biti v pisni obliki priložen predlog sklepa,
o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Zahteva mora biti poslana družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
(nasprotni predlog). Razumno utemeljen
nasprotni predlog se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je predlog
za objavo poslan družbi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Delničarje naprošamo, da ob prihodu na
skupščino svojo prisotnost potrdijo s podpisom na seznamu najavljenih delničarjev.
Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih
ob 13. uri, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Alpdom, Inženiring, d.d. Radovljica
Uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 398/11
Ob-3764/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 398/11 z dne 22. 6.
2011, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje, št. 2, v 1. nadstropju desno večstanovanjskega objekta, na naslovu Limbuška cesta 24, 2000 Maribor, v skupni
izmeri 83,94 m2, ID stavbe 50, ki stoji na
parc. št. 1065/1, parc. št. 1065/2 in parc.
št. 1065/3, k.o. 660 Studenci, katero sta
zastavitelja Šajnovič Boris in Krebs Štefka
pridobila na podlagi prodajne pogodbe,
z dne 26. 1. 2011, sklenjene med Stavanja
Milanom kot prodajalcem, ter Šajnovič Borisom in Krebs Štefko kot kupcema, zastavljena v korist banke – upnice: Hranilnica
Lon, d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 4000
Kranj, matična št. 5624908000, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve do kreditojemalca (dolžnika) in
zastavitelja Šajnovič Borisa, solidarno porokinjo in zastaviteljico Krebs Štefko in solidarnega poroka Šajnovič Boštjana denarno
terjatev v višini 40.000,00 EUR s pripadki in
pogodbeno dogovorjeno obrestno mero, ki
je spremenljiva in enaka šestmesečnemu
Euriborju, povečanem za pribitek v višini
2,50% točke na letni ravni – skupaj trenutno 4,169% na letni ravni; z morebitnimi
zamudnimi obrestmi, oblikovanimi v skladu
z veljavnimi zakonskimi predpisi; z vsemi
pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve;
z vračilom glavnice kredita v 324-mesečnih
anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega v mesecu in z zapadlostjo zadnje
anuitete kredita v plačilo na dan 31. 5. 2038,
oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 7. člena pogodbe o stanovanjskem hipotekarnem
kreditu številka 53-60220557.
SV 513/11
Ob-3765/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 513/11 z dne
23. 6. 2011, je bila nepremičnina – poslovni
prostor, številka 9, v 1. nadstropju objekta B,
v izmeri 42,68 m2, v stavbi (nekdanji vojašnici v Melju) na naslovu Ulica heroja Šaranoviča 29, 2000 Maribor, številka stavbe 663,
zgrajeni na parcelah ID znak: 655-422/10-0,
655-422/20-0 in 655-422/21-0 – vse katastrska občina 655 Melje; last dolžnika – zastavitelja Ajša d.o.o., s sedežem Ulica heroja
Šaranoviča 29, 2000 Maribor, matična številka 1890441000, do 1/1, na podlagi prodajne pogodbe številka 478-158/2007-3, z dne
8. 5. 2007, sklenjene med njim, kot kupcem,
in med Republiko Slovenijo, Ministrstvom
za obrambo, kot prodajalcem, in zemljiško
knjižnega dovolila številka 478-158/2007-6
z dne 16. 5. 2007; zastavljena v korist
upnice Banke Koper d.d., s sedežem 6000
Koper, Pristaniška ulica 14, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do

dolžnika – zastavitelja Ajša d.o.o. v višini
17.500,00 EUR s pripadki in z zapadlostjo
v roku najkasneje do vključno 1. 6. 2014,
oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica
upnika, nastale na temelju pogodbe o dolgoročnem kreditu številka 187/11-9192905
z dne 22. 6. 2011, ki je v originalu priloga
zgoraj navedenega notarskega zapisa.
SV 965/2011
Ob-3766/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 965/2011 z dne 22. 6.
2011, je stanovanje številka 7, v 1. nadstropju, Šolska ulica 9, 2341 Limbuš, ki stoji na
parceli številka 503/0-1, k.o. 661 Limbuš,
last zastaviteljice družbe Moj domek, d.o.o.,
Pri viaduktu 10, Ruše, na temelju kupoprodajne pogodbe, z dne 19. 5. 2011, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-bank d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
30.500,00 EUR s pripadki.
SV 426/2011
Ob-3767/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-426/2011, z dne
24. 6. 2011 je bil poslovni prostor z iden.
št. 1456-668-40, v izmeri 140,66 m2, v stavbi na naslovu Novi trg 9, Novo mesto, v 1.
nadstropju 4. etaža, k.o. 1456 Novo mesto,
last zastaviteljice Darje Jarnovič, Drska 17,
8000 Novo mesto, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
180.000,00 EUR, s pripadki.
SV 301/11
Ob-3768/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-301/11, z dne 22. 6.
2011, je bilo stanovanje št. 5, na naslovu
Kidričevo naselje 15, Postojna, v zgradbi
na parceli št. 3327, k.o. Postojna (ID znak
2490-200-5), v izmeri 58,77 m2, last zastaviteljice po imenu Damijane Bole, stanujoče
Kidričevo naselje 5, Postojna, zastavljeno
v korist upnice: Posojilnice_bank Borovlje
- Celovec, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170 Ferlach
– Borovlje, matična številka 1900650000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini 370.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,0% letno
in z datumom zapadlosti terjatve 30. 11.
2032.
SV 637/2011
Ob-3770/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 637/2011,
z dne 24. 6. 2011 so bile nepremičnine, last
zastaviteljice družbe ISOS, d.o.o., s sedežem Razvanje, Ulica Janka Sernca 41, 2000
Maribor, z matično številko 3787745000
do 1/1, in sicer poslovni prostor, št. 5, v I.

nadstropju objekta I, v izmeri 47,63 m2, na
naslovu Ulica heroja Jevtiča 9 Maribor, ki
stoji na parc. št. 422/11 in 422/22, obe k.o.
655, Melje, last na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 6. 2011 in prodajne pogodbe
šifra: 478-230/2006-2, z dne 28. 7. 2006,
skupaj z zemljiškoknjižnim dovolilom šifra
478-230/2006-4, z dne 11. 8. 2006, poslovni prostor št. 3, v pritličju objekta I, v izmeri
65,92 m2, na naslovu Ulica heroja Jevtiča
9, Maribor, ki stoji na parc. št. 422/11 in
422/22, obe k.o. 655 Melje, last na podlagi
prodajne pogodbe z dne 9. 6. 2011 in prodajne pogodbe šifra 478-229/2006-3, z dne
28. 7. 2006, skupaj z zemljiškoknjižnim dovolilom šifra: 478-228/2006-3, z dne 11. 8.
2006, poslovni prostor št. 1 in 2, v pritličju
objekta I, v izmeri 90,31 m2, na naslovu
Ulica heroja Jevtiča 9, Maribor, ki stoji na
parc. št. 422/11 in 422/22, obe k.o. 655
Melje, last na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 6. 2011 in prodajne pogodbe
šifra: 478-229/2006-3, z dne 28. 7. 2006,
skupaj z zemljiškoknjižnim dovolilom šifra:
478-229/2006-4 z dne 11. 8. 2006, poslovni
prostor št. 4, v I. nadstropju objekta I, v izmeri 93,34 m2, na naslovu Ulica heroja Jevtiča 9, Maribor, ki stoji na parc. št. 422/11 in
422/22, obe k.o. 655 Melje, last na podlagi
prodajne pogodbe z dne 9. 6. 2011, in prodajne pogodbe šifra: 478-180/2006-2 z dne
27. 6. 2006, skupaj z zemljiškoknjižnim dovolilom šifra: 478-180/2006-3, z dne 30. 6.
2006, zastavljena v korist upnikce Banke
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana,
matična številka 2211254, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 300.000,00 EUR
s pripadki, pri čemer je končni rok zapadlosti
terjatve dne 1. 9. 2023.
SV 642/2011
Ob-3780/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 642/2011 z dne
28. 6. 2011 je bila nepremičnina, in sicer
stanovanje številka 1P, v izmeri 74,48 m2,
v stanovanjski stavbi z naslovom Kosarjeva
ulica 54, 2000 Maribor, ki stoji na parceli
številka 481/0, k.o. 658 – Koroška vrata (ID
parcele: 2337029), katerega lastnica je zastaviteljica Maja Križaj, stanujoča Maribor,
Kosarjeva ulica 54, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 38/91 z dne 13. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Elektro in splošna
montaža Hidromontaža p. o. in Križaj Matjažem kot kupcem ter na podlagi Notarskega zapisa – Sporazum v smislu prvega
odstavka 64. člena Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih opr. št. SV 959/2011
z dne 22. 6. 2011, sklenjenega med Križaj
Matjažem in Majo Križaj, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Banke d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, matična številka 5706491000, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR
s pripadki, s končnim rokom zapadlosti kredita dne 31. 8. 2040.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 45512/2008
Os-3519/11
Izvršitelj v Kočevju, Savo Mutić, je v vodilni izvršilni zadevi tega sodišča, pod opr.
št. VL 4551/2008, upnice Komunale Ribnica
d.o.o., Goriča vas 11a, Ribnica, zoper dolžnika Draga Pogorelca, Trg 25. maja 1, Sodražica, zaradi izterjave 1.221,76 EUR, dne
15. 10. 2008 opravil rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer enosobnega stanovanja, št. 8, v tretjem nadstropju, v stavbi št. 188, površine 14,42 m2,
na naslovu Trg 25. maja Sodražica. Rubež
ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 3. 6. 2011
In 996/2009
Os-3527/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. In 996/2009
z dne 23. 6. 2010, je bil dne 10. 5. 2011
opravljen v korist upnice Vide Kerin, Šuštarjeva kolonija 35, Trbovlje, rubež stanovanja,
št. 1, na naslovu Plešičeva 45, Ljubljana,
v izmeri 50,76 m2, last dolžnika Mehle Jožeta, Plešičeva 45, Ljubljana. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 73/2011
Os-3525/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču, v pravdni
zadevi tožeče stranke Bernardke Adlešič,
Adlešiči 2, Adlešiči, ki jo zastopa pooblaščenec Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti
toženim strankam neznani in neznano kje živeči dediči, po pokojnem Juriju Adlešiču, nazadnje stanujoč Wolfova 12, Ljubljana, zaradi
priznanja lastninske pravice pcto. 500,00 €,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 20. 5. 2011 postavilo začasnega
zastopnika neznanim in neznano kje živečim
dedičem po pokojnem Juriju Adlešiču, nazadnje stanujoč Wolfova 12, Ljubljana.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznani in neznano kje
živeči po pokojnem Juriju Adlešiču, nazadnje
stanujočem Wolfova 12, Ljubljana 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 20. 5. 2011
P 2589/2010
Os-3523/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Vesni Ponikvar v pravdni zadevi to-

žeče stranke Miše Zupančič, Ilirska ulica 1,
Ljubljana, ki jo zastopa Nataša Platovšek,
odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki: 1.
Lidiji Furlan, Ilirska ulica 1, Ljubljana, in 2.
Marjanu Ivanu Furlan, 33 Hazelton Ave #99,
Toronto Ont. M5RIJ6, Kanada, ki ga zastopa Miha Kunič, odvetnik v Ljubljani, zaradi
ugotovitve ničnosti darilne pogodbe, neveljavnosti vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega
zemljiškoknjižnega stanja (vsp 40.000,00 €),
podredno zaradi razveljavitve darilne pogodbe, neveljavnosti vknjižbe in vzpostavitve
prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja (vsp
40.000,00 €), 1. 6. 2011 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
prvotoženi stranki postavi začasni zastopnik,
odvetnica Sonja Dolinar, Tavčarjeva 2, Ljub
ljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku od dneva postavitve dalje
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2011
VL 11695/2008
Os-3537/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Unicredit banke Slovenija d.d.,
Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo zastopa Igor Osolnik, Šmartinska 140, Ljubljana,
proti dolžniku Hariju Presetniku, Zaloška
cesta 275a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Nataša Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana,
zaradi izterjave 182.742,80 EUR, sklenilo:
dolžniku Hariju Presetnik, Zaloka
cesta 275a, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Nataša Kozelj, Hrvatski trg 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 21. 4. 2011
VL 107926/2008
Os-3538/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžnici Mariji Jovanović Ulica
Moše Pijada 8, Maribor, ki jo zastopa odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, Maribor,
zaradi izterjave 1.929,86 EUR, sklenilo:
dolžnici Mariji Jovanović, Ulica Moše Pijada 8, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 2011
VL 59118/2009
Os-3539/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti
dolžniku Luki Kezunović, Bošamarin 22a,
Koper, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Mihael Svanjak, Trg Brolo 6, Koper
- Capodistria, zaradi izterjave 246,91 EUR,
sklenilo:
začasnega zastopnika odvetnika Hranislava Djurkoviča se razreši.
Dolžniku Luki Kezunović, Bošamarin 22a,
Koper, 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 nov
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mihael Svanjak, Trg Brolo 6, 6000 Koper.
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 3. 6. 2011
VL 175021/2010
Os-3580/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice NLB d.d., Trg Republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Anita Jelenič, Seidlova cesta 3, Novo mesto, proti dolžniku Dinu
Nukić, Ul. Iga Grudna 22, Ljubljana, ki ga
zastopa zakonita zastopnica odvetnica Lucija
Kovač, Šmartinska cesta 130, Ljubljana, zaradi izterjave 10.319,87 EUR, sklenilo:
Začasnega zastopnika odvetnika Branka
Ilića se razreši.
Dolžniku Dinu Nukić, Ul. Iga Grudna 22,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Lucija Kovač, Šmartinska c. 130,
1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2011
VL 208901/2010
Os-3665/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
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zadevi upnika: T – 2 Družba za ustvarjanje,
razvoj in trženje elektronskih komunikacij
in opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor, proti dolžniku Jaki Drobnič, Pristavška cesta 109, Tržič, ki ga zastopa odvetnik
Željko Batinič, Slovenski trg 3, Kranj, zaradi
izterjave 1.265,13 EUR, sklenilo:
dolžniku Jaki Drobnič, Pristavška
cesta 109, Tržič, 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 Željko Batinič, Slovenski trg 3, Kranj.
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
In 15/11
Os-3465/11
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni zadevi upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika
Constantin Maximilian Ingenfeld, Duisburgstrasse 284, 45478 Mulheim, zaradi izterjave 150.440,96 EUR, s sklepom z dne 31. 5.
2011, na predlog upnice in na podlagi 5.
točke drugega odstavka 82. člena ZPP v
zvezi s 15. členom ZIZ dolžniku postavilo
začasnega zastopnika odvetnika Ivana Ravbarja iz Sežane.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, in sicer od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika (83. člen ZPP v zvezi s
15. členom ZIZ).
Okrajno sodišče v Sežani
dne 31. 5. 2011
In 14/11
Os-3466/11
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni zadevi upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika Marzieh
Schojai, Helbingstrasse 102, 45128 Essen,
zaradi izterjave 151.054,19 EUR, s sklepom
z dne 31. 5. 2011, na predlog upnice in na
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ dolžniku
postavilo začasnega zastopnika odvetnika
Ivana Ravbarja iz Sežane.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, in sicer od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika (83. člen ZPP v zvezi s
15. členom ZIZ).
Okrajno sodišče v Sežani
dne 31. 5. 2011

Oklici dedičem
D 128/2011
Os-3226/11
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Ani

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Mohar, rojeni 12. 1. 1870, nazadnje neznanega bivališča.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Ani Mohar, da se
priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v
enem letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 19. 5. 2011
D 501/2010
Os-2868/11
Pokojni Marij Serdinšek, rojen dne 16. 7.
1955, z zadnjim stalnim prebivališčem v Kopru, Gradnikova ulica 5, je dne 8. 9. 2010
umrl in ni zapustil 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 tega 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.
Predmet zapuščine je delež do 1/36 na
parceli št. 402 in 234.S, k.o. Sitež (vodi
Okrajno sodišče na Ptuju).
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 4. 2011
I D 1069/2005
Os-1622/11
V zapuščinskem postopku, ki se
vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po
dne 25. 8. 2005 umrli Stanislavi Kripe, hčerki Mihaela, družinski upokojenki, vdovi, roj.
5. 5. 1934, državljanki RS, nazadnje stanujoči v Cesta vstaje 45, Lovrenc na Pohorju,
pride kot dedinja v poštev tudi zapustničina
nečakinja (hči pokojne zapustničine sestre
Katarine Petrič) Mihaela Ornik, rojena 18. 8.
1951, neznanega naslova.
Sodišče zato poziva Mihaelo Ornik, rojeno 18. 8. 1951, da se priglasi sodišču
v enem letu od objave tega oklica, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 2011
II D 1135/2009
Os-3620/11
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojnem
Sičić Antonu, rojenem 3. 7. 1976, samskem,
državljan Republike Slovenije, nazadnje stanujoč v Bresternici, Bresterniška ulica 167,
so se dediči II. dednega reda dedovanju
po zapustniku odpovedali in sedaj so k dedovanju poklicani dediči III. dednega reda,
neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega
reda (to so zap. babice in dedi oziroma njihovi potomci) ter vsi, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2011
D 59/2011
Os-3276/11
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojnem Francu

Povhetu, rojenem 2. 4. 1870, nazadnje stanujočim Arto 7, p. Studenec in umrlem dne
13. 10. 1945, opr. št. D 59/2011.
Zapustnik Franc Povhe iz Arta št. 7, p.
Studenec ni napravil oporoke. Na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju, sodišče
poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo v roku enega leta od objave tega oklica
kot dediči po pokojnem Francu Povhetu. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 19. 5. 2011

Oklici pogrešanih
N 9/2011
Os-3662/11
Pri Okrajnem sodišč v Lendavi je
na predlog predlagateljice Julijane Domenko iz Lendave, Ulica Svetega Štefana 8,
v teku postopek za razglasitev za mrtvo
pogrešano Elizabeto Kutjak, rojeno Horvat,
rojeno 18. 9. 1932 v Petišovcih, Lendava,
očetu Janezu Horvatu in materi Rozaliji Horvat, nazadnje stanujoči v Avstraliji, sedaj
neznanega bivališča.
Pogrešano zastopa skrbnik za posebni primer Jožef Horvat, Župančičeva 6/4,
Lendava.
Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, v roku
3 mesecev po objavi tega oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 9. 6. 2011
N 11/2011
Os-3408/11
Okrajno sodišče v Novem mestu je v nepravdni zadevi predlagatelja Primoža Puglja, Lutrško selo 12, Otočec, proti nasprotnemu udeležencu Antonu Gričarju, ZDA,
zaradi razglasitve Antona Gričarja za mrtvega, izdaja oklic:
Poziva se Anton Gričar, rojen 7. 12.
1942, nazadnje stanujoč ZDA, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za
poseben primer, Majdi Ani Kristan, Mestne
njive 5, Novo mesto, v roku treh mesecev od
dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 30. 5. 2011
N 2/2011
Os-3596/11
Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razglasitvi Kužnik Viktorja, rojenega
22. 12. 1932, z zadnjim bivališčem v Dobrniču, za mrtvega.
Kužnik Viktor je bil nazadnje viden živ
leta 1978.
Sodišče poziva Kužnik Viktorja, da se
oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli
o njegovem življenju in smrti, da to sporočijo
sodišču v roku 30 dni po objavi tega oklica,
sicer bo po izteku tega roka sodišče Kužnik
Viktorja razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 13. 6. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Amza Nedžadi, Bohinjčeva ulica 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. NALPOL-01 06007507, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d.
gnk-320436
Atelšek Agica, Rečica ob Savinji
95, Mozirje, zavarovalno polico, št.
50500008898, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnc-320494
Debevc Dejan, Brezovica, Kamnik pod
Krimom 98, Preserje, zavarovalno polico,
št. 40301000715, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnu-320476
Guček Celestin, Čopova 14, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500050143, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnr-320479
Kolenc Klemen, Hotemaže 83, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 70000009446,
70000010321,
505000117235,
izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt-320477
Plankar Simona, Virštanj 78, Podčetrtek,
zavarovalno polico, št. 50500087094, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl-320510
Senčar Matej, Vogričevci 17B, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 50500045948,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnx-320523
Štupica Matija, Cesta na Roglo 11H,
Zreče, zavarovalno polico, št. 50500006257,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnz-320521
Štupica Matija, Cesta na Roglo 11H,
Zreče, zavarovalno polico, št. 40301006263,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gny-320522
Zupančič Matejka, Velika Dobrava 4,
Ivančna Gorica, zavarovalno polico, št.
50500082459, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnb-320520

Spričevala preklicujejo
Ačko Martin, Bukovec 10A, Zgornja
Polskava, spričevalo 1. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 2010. gnw-320524
Bednarik Jakob, Na griču 2, Ljubljana,
diplomo o doktoratu, izdala Univerza v
Ljubljani, leta 1991. gnp-320506
Bragojević Dalibor, Pivška ulica 6,
Postojna, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehniških strok Franca Leskovška – Luke
Ljubljana, izdano leta 1991, izdano na ime
Dragojević Dalibor. gns-320528
Brus Matjaž, Tržaška cesta 20, Logatec,
indeks, št. 23070337, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani, leto izdaje 2007.
gnv-320450
Čopi Mlekuž Vesna, Vodenca 1, Bovec,
spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola,
izdano leta 1991, izdano na ime Mlekuž
Vesna. gnz-320471
Črep Franc, Na vasi 16, Mislinja,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje elektro
kovinarske in računalniške šole Velenje

(oblikovalec kovin), izdano leta 1983, 1984.
gnq-320530
Črep Franc, Na vasi 16, Mislinja, diplomo
Srednje elektro kovinarske in računalniške
šole Velenje (oblikovalec kovin), št. 390,
izdana leta 1984. gnp-320531
Dečman Tina, Volkmerjeva 24, Ptuj,
indeks, št. 18030398, leto izdaje 2003,
izdala Filozofska fakulteta. gnz-320446
Džafić Denis, Jenkova 29, Velenje,
zaključnega spričevala o opravljenem
šolanju Centra srednjih šol Velenje, leto
izdaje 2001. gnt-320452
Đurić Aljoša, Ulica 14. divizije 6, Rimske
Toplice, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za elektrotehniko, kemijo in računalništvo
(Šolski center Celje), izdano leta 2008.
gnq-320480
Fekonja Mario, Porabska ulica 2, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Maribor, št. 1902,
izdano leta 1998. gnw-320499
Gracej Marko, Veliko Tinje 25, Zgornja
Ložnica, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004.
gnd-320443
Gracej Marko, Veliko Tinje 25, Zgornja
Ložnica, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004.
gnc-320444
Jamšek Rok, Žale 21, Kamnik, spričevalo
2. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška
v Ljubljani, izdano leta 2010. gnn-320458
Jerina Rok, Kamnik pod Krimom 7,
Preserje, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehniških strok Šiška, izdano leta 2009.
gne-320467
Kavčič Janez, Smoleva 10, Železniki,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
strojništvo Škofja Loka, izdano leta 1978.
gnv-320475
Kocjančič Valerija, Podstran 5, Moravče,
spričevalo 7. razreda, št. 104/89, Osnovne
šole Jurija Vege Moravče, izdano leta 1989,
izdano na ime Klemenc. gne-320442
Kočevar Benjamin, Smelijevo naselje
3, Stari trg pri Ložu, maturitetno spričevalo
Tehniške šole za lesarstvo Ljubljana, št. I.577, izdano leta 1977. gnr-320529
Kovač Barbara, Ulica bratov Učakar 136,
Ljubljana, diplomo Pedagoške fakultete v
Ljubljani. gnb-320470
Kurtaj Miriman, Tekavčeva 3, Šoštanj,
spričevalo
Šolskega
centra
Celje,
Medpodjetniški izobraževalni center, št. IZO09/4621, izdano leta 2009. gnf-320441
Markelj Tine, Pri skali 4, Radlje ob Dravi,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Slovenj
Gradec, št. 889, izdano leta 2009/2010.
gns-320503
Medved Tjaša, Cesta na Belo 17, Kranj,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2010. gnx-320498
Mikšič Damjan, Vinica 42C, Vinica,
diplomo Srednje kemijske šole Ljubljana,
št. I-K/978, leto izdaje 1988. gnc-320469
Pavič Eva, Trubarjeva 91, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2010. gnv-320454
Pižent Marko, Oktobrske revolucije 20,
Izola – Isola, spričevalo 1., 2. in 3. letnika

SKPŠ Koper, izdano leta 1991, 1992, 1993.
gni-320463
Pogačnik Tanja, Spodnje Gorje 149,
Zgornje Gorje, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole Jesenice, izdano leta 2003,
2004. gny-320497
Potočar Stanislav, Drska 16A, Novo
mesto, indeks, št. 12100300319, izdala
Višja strokovna šola – Šolski center Novo
mesto, leto izdaje 2007. gns-320453
Pšeničny Barbara, Celovška 147, Ljubljana, maturitetno spričevalo CDI Univerze v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnb-320495
Ramšak Maja, Brda 1, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Slovenj Gradec, št. 894, izdano
leta 2009/2010. gng-320465
Rejc Maja, Oševek 7D, Kamnik,
maturitetno spričevalo Waldorfske šole
Ljubljana, št. 102-588090, izdano leta 2010.
gnk-320486
Rihter Zagoričnik Urška, Preserje 7A,
Braslovče, spričevalo 4. letnika in spričevalo
o poklicni maturi Šolskega centra Celje,
Poklicne srednje kemijske in elektro šole,
izdano leta 2002, izdano na ime Zagoričnik
Urška. gnw-320474
Ržen Boštjan, Delavska ulica 7, Senovo,
preklic voznikove kartice, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 45 z dne 10. 6. 2011, pod oznako
GNW-320149. gnx-320448
Siočič Sandra, Pameče 125, Slovenj
Gradec, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje strokovne zdravstvene šole v
Slovenj Gradcu. gns-320478
Smlatič Mark, Novo Polje c. VIII/31,
Ljubljana-Polje, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2010. gnq-320509
Strajnar Lea, Trg Pohorskega bataljona
10, Kisovec, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Litija, izdano leta 2010. gnq-320505
Susak Elvis, Savinjska cesta 23, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 2009. gnp-320456
Susman Sara, Rakitna 37, Preserje,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Antona
Aškerca v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnd-320468
Štefanič Sanja, Brezina 30, Brežice,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice,
izdano leta 2006. gnu-320501
Vehovec Gašper, Libeliče 15C, Libeliče,
indeks, št. 22064680, izdala Fakulteta za
šport Ljubljana. gny-320447
Vidic Andreja, Črmošnjice 53a, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika SŠGT Novo
mesto, izdano leta 1996. gny-320472
Zupančič Manca, Velike Češnjice 27,
Šentvid pri Stični, potrdilo o zaključku
šolanja in maturitetno spričevalo, izdala
Srednja šola Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici,
leta 2004. gnj-320512
Železnik Natalija, Poklukarjeva 12,
Ljubljana, spričevalo 5. razreda Osnovne
šole Vič Ljubljana, št. 293/III-387, izdano
leta 2011. gnm-320484
Žmahar Marija, Sončna ulica 4, Šentjur,
spričevalo 3. letnika Kmetijskega šolskega
centra Šentjur, št. 774, izdano leta 1983,
izdano na ime Jančič Marija. gnn-320508
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Drugo preklicujejo
Ahlin Mojca, Cikava 18, Grosuplje, dijaško
izkaznico, izdal BIC Ljubljana, Gimnazija in
veterinarska šola. gni-320438
Andoljšek Anton, Prešernova ulica 6,
Ribnica, dovoljenje za letenje, št. 642, za
S5-PBD, država Slovenija. gng-320490
Beretič Mirjana, Šmarjeta 32, Šmarješke
Toplice, študentsko izkaznico, št. 41050235,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnh-320439
Bizjak Neva, Ilirska 28, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18991205, izdala
Filozofska fakulteta. gno-320457
Burzić Husein, Ostrožac 406, Cazin,
Bosna in Hercegovina, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500030623000, izdajatelj
Cetis d.d. gnt-320502
Cej Neža, Videmska ulica 5, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja upravno
administrativna šola v Ljubljani, št.
0006034206. gng-320440
Delić Mirsad, Šišenska cesta 42,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500029919000. gnj-320487
Fabjančič Franc, Titova cesta 96,
Senovo, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500016178000. gne-320492
Fister Monika, Sora 11, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste.
gnj-320437
Gmajner Erik, Partizanska pot 10,
Šoštanj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500007934000. gnz-320496
Heričko Živa, Cesta v Rošpoh 129,
Kamnica, študentsko izkaznico, št. 31230085,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnr-320504
Ilek Alojz, Makole 13, Makole, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500011387000,
veljavnost 2009-2014, izdana na ime Alojz
Ilek, leto izdaje 2009, izdajatelj Cetis d.d.
gnt-320527
Jerač Lara, Zoisova 16, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnj-320462
Jerman Nataša, Bočaji 5, Marezige,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdano na ime Nataša Jerman, veljavnost
od 13. 3. 1995 – neomejeno, izdajatelj
Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Komisija
za strokovne izpite, št. 3461, leto izdaje 1995.
gnu-320526
Jurkas Robert, Rigonce 28A, Dobova,
izkaznico reševalca iz vode, št. izkaznice
240, leto izdaje 1993, izdala Uprava RS za
zaščito in reševanje. gnl-320485
Klemenčič Amadeja, Mestinje 39, Podplat,
študentsko izkaznico, št. 61218369, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. gnl-320460
Kovačič Martin, Pod Grčno 3, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 09040022, izdala
FPP, Univerza v Ljubljani. gnh-320464
Kraševec Boris Matej, Lošca 4,
Vrhnika, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500011809000. gnh-320489
LK d.o.o., Meža 114, Dravograd, licenco,
št. GE 003283/01334. gnf-320466
Manzimi Andreja, Ormoška 23 a,
Ljutomer, delavno knjižico, izdala UE
Ljutomer. gno-320507
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Matos Mahkovec Polona, Brodarjev trg
7, Ljubljana, strokovni izpit št. 2563, izdalo
Ministrstvo za šolstvo in šport dne 2. 6. 1994,
na ime Matos Polona. gnv-320500
Maver Vesna, Grant 1b, Grahovo ob
Bači, študentsko izkaznico, št. 19404151,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnh-320514
Meglič
Mitja,
Vidičeva
ulica
1,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500026015000. gnm-320459
Nadarević Vesna, Preglov trg 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01003353, izdala
Pedagoška fakulteta. gnp-320481
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, licenco, z veljavnostjo do 9. 9.
2013, za vozilo Actros 1835 LS, registrska
številka LJ-10-4VE. gno-320482
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, licenco, z veljavnostjo do 9.
9. 2013, za vozilo Actros 1840, registrska
številka KK D4 957. gnn-320483
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, licenco, veljavnost do 9. 9. 2013,
za vozilo Marcedes-Benz 18242, registrska
številka LJ -57-2JG. gng-320515
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, licenco, veljavnost do 9. 9. 2013,
za vozilo Mercedes-Benz Actros 1843 LS,
registrska številka LJ 74 - 1ME. gnf-320516
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, licenco, veljavnost do 9. 9. 2013,
za vozilo DAF, FT 95 XF 430, registrska
številka KK P6 - 917. gne-320517
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, licenco, veljavnost do 9. 9. 2013,
za vozilo Mercedes-Benz, registrska številka
KK E1 - 169. gnd-320518
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, licenco, za vozilo Actros 1843 LS,
registrska številka LJ -YO-51M. gnc-320519
Odreitz Gorazd, Poljanska cesta 3,
Slovenske Konjice, digitalno tahografsko

kartico, št. 1070500017407000, izdajatelj
Cetis Celje. gnk-320461
Prelesnik
Gašper,
Sokolska
10,
Mirna, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013221000. gnf-320491
Redžepi Azem, Košaški dol 57, Maribor,
certifikat Šolskega centra Celje, št. IZO07/2537, leto izdaje 2007. gnu-320451
Rotar Pia Lucija, Slomškova ulica 33,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična gimnazija v Ljubljani. gnd-320493
Ržen Boštjan, Delavska ulica 7,
Senovo, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012688000, izdajatelj Cetis d.d.
gnw-320449
Savić Petar, Kosovelova 4, Piran –
Pirano, licence, št. 804, za reševalca iz vode.
gnl-320435
Šepic Boris, Sokolska 14, Mirna, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500001118000.
gni-320488
Škerbec Marko, Trubarjevo naselje 6,
Rimske Toplice, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500024862000, izdajatelj Cetis d.d.
gnk-320511
Šraj Rosanda, Vranji Vrh 86, Sladki
Vrh, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano na ime Rosanda Osovnikar
Šraj, veljavnost od 20. 1. 2011, izdajatelj
Ministrstvo za zdravje, št. 6040-919/2010,
leto izdaje 2011. gnv-320525
Šterpin Robert, Obala 113, Portorož –
Portorose, preklic pooblastila za mornarja –
motorista, številka A000125. gnx-320473
Šverko Domen, Pregljeva ulica 56,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19504006,
izdala Ekonomska fakulteta. gnq-320455
Vehar Lara, Jezerska 67, Žiri, dijaško
izkaznico, izdal ESIC Kranj – gimnazija.
gnb-320445
Živanović Dragan, Cesta v Mestni log
77b, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500000400000. gni-320513
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